
L’estètica d’un cop d’estat
no és completa sense una
compareixença nocturna
que restauri la pau, i fins i
tot això va tenir l’assalt del
Tribunal Constitucional al
Congrés. “La democràcia
prevaldrà. Avui la dreta i
la ultradreta han intentat
emmordassar el Parla-
ment [...]. No havia succe-
ït en 40 anys de democrà-
cia [...]. El Parlament ha
pogut exercir la seva tasca
amb plena normalitat a
pesar d’aquest complot
tan groller de la dreta i la
ultradreta”, va dir el presi-
dent espanyol, Pedro Sán-
chez, en l’avantsala de la
matinada de divendres a
Brussel·les. No va dir cop
d’estat –a diferència del
portaveu socialista, Felipe
Sicilia, expolicia, que va
assimilar el cop “amb to-
gues” i el cop “amb tricor-
nis” del 23-F–, però va uti-
litzar un sinònim, com-
plot. La Moncloa, però,
interioritza que afronta
un cop que és viu i que
apunta ara al Senat, i el
dubte és què passaria si el
Tribunal Constitucional,
en el ple ajornat de dilluns,
tombés les dues esmenes
del Codi Penal impugna-

des pel PP: si són extirpa-
bles i el dictamen –amb la
fi de la sedició i la rebaixa
de la malversació, el preu
a ERC pel pressupost– es
manté en peu, o bé el dicta-
men és un tot i la demoli-
ció és total.

La magnitud de la des-
trossa és incalculable i el
pati del Congrés és un CIS
dispar. Exemple: Jaume
Asens (Podem), expert en
dret, creu que podria estar
en perill tot el text, i Patxi
López (PSOE) veu en risc
les esmenes i prou. Desfer
la tramitació sencera por-
taria a la casella de sortida,
i el Congrés farà un ple el
28 de desembre per si cal
aixecar alguna llei ferida
pel TC o pel PP al Senat

El Senat vol votar dijous
El cop d’estat togat no ha
deixat imatges icòniques
–com la d’Anna Balletbò
sortint del Congrés el 23
de febrer del 1981 pel seu
embaràs– més enllà de la
vaga de braços caiguts dels
cinc magistrats progres-
sistes del TC per guanyar
temps i prou. Després que
dijous desestabilitzés el
Congrés amb el simple fet
de reunir-se i sense treure
el pronunciament al car-
rer, el ple del TC –amb ma-
joria dretana de sis a cinc i

presidit per un magistrat
caducat, Pedro González-
Trevijano– hi torna dilluns
per resoldre el recurs d’em-
para del PP que exigeix la
mesura cautelaríssima de
suspendre dues esmenes
del PSOE i Podem al Codi
Penal –la número 62, que
reforma precisament la llei
orgànica del TC, i la 61, que
retoca la llei orgànica del
poder judicial i n’altera el
requisit de les tres cinque-
nes parts–, sabent que el
text es debat i es vota al Se-
nat dijous que ve.

Segon informe a la carta
Per satisfer el desig del PP
i dinamitar el debat, Trevi-
jano va ordenar a un lle-
trat afí, Herminio Losada,
que li fes un informe ad
hoc servint-li l’argument
d’avalar la cautelaríssima
i culminar el cop quan va
saber que l’informe origi-
nari, del secretari general
adjunt del TC i també lle-
trat Juan Carlos Duque,
era contrari a suspendre
ex ante un debat al Con-
grés per primera vegada.
El ponent serà Enrique
Arnaldo, afí al PP i excon-
ferenciant a la FAES.

El TC té a la taula l’escrit
de Podem que recusa dos
magistrats caducats, Tre-
vijano i Antonio Narváez, i

l’ordre ho és tot. Si el pri-
mer punt és aquest i no el
recurs del PP, Trevijano i
Narváez –que decidiran so-
bre una llei que els treu el
sou i el càrrec– podrien ser
apartats i deixar els dre-
tans en minoria (4 a 5). Tre-
vijano, però, no garanteix
abordar primer si s’aparta
pel conflicte d’interès. “És
jutge i part”, diu López
(PSOE). L’altra opció: que
el ple admeti que, si el Con-
grés ja ha votat, hi ha pèr-
dua sobrevinguda de l’ob-
jecte del recurs. El quòrum
al TC és de vuit magistrats.

“És impredictible”
Pel ministre de Presidèn-
cia, Félix Bolaños, tot és

“impredictible”: “No vull ni
pensar les conseqüències
que tindria per a la demo-
cràcia si el recurs és esti-
mat.” I per això exigeix
al PP retirar-lo. “Si Feijóo
encapçala l’operació, ma-
lament. Si Feijóo obeeix
els elements més extre-
mistes i menys demo-
cràtics de la dreta, pitjor”,
rebla. Per Feijóo, dir com-
plot és un “llenguatge po-
pulista impropi d’un pri-
mer ministre europeu”, i el
cas del Parlament el 2017
és “menys greu” que el del
Congrés perquè “el 2017 el
PSOE no havia abandonat
la Constitució”.

A més de la fi del “com-
plot”, a Brussel·les Sánchez

va proclamar que “el procés
ha acabat” i “no hi haurà
cap consulta d’autodeter-
minació”. I ahir era rebatut
pel president Pere Arago-
nès: “Si algú pensa que per-
què hem arribat a acords
rellevants hem renunciat
al que som i a les nostres
conviccions polítiques, és
que no entén el que està
passant a Catalunya.”

Un altre òrgan togat
que no es dona per al·ludit
a l’hora de desjudicialitzar
és el Tribunal de Comptes,
que ha citat Carles Puig-
demont a declarar en el
judici per responsabilitat
comptable contra ell i 33
ex alts càrrecs més a pesar
que té immunitat. ■

FI · Que el ple del Constitucional tombi dilluns dues esmenes
del Codi Penal obre el dubte de si són extirpables o bé cau tot
el text DUR · Trevijano no garanteix abordar abans si s’aparta
pel conflicte d’interès PP · Bolaños exigeix retirar el recurs
XOC · Aragonès rebat Sánchez per haver proclamat la fi del procés
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El cop del
TC apunta
al Senat

El president del TC, Pedro
González- Trevijano, en una
reunió del ple del tribunal, amb
el també magistrat conservador
Enrique Arnaldo al
fons ■ FERNANDO ALVARADO / EFE
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a maniobra del PP d’utilit-
zant el Tribunal Constitu-
cional (TC) per posar la
por al cos al govern de Pe-

dro Sánchez i frenar la reforma
del Codi Penal confirma, als ulls
d’experts constitucionalistes,
que hi ha “una base democràtica
molt feble” a l’Estat, segons ex-
plica el professor de dret consti-
tucional a la UOC i a la UAB Mar-
cel Mateu, quan es posa en relleu
que “el nacionalisme espanyol
no paeix que hi ha elements i
formes democràtiques” i vol pas-
sar per sobre d’“institucions
clàssiques i antiquíssimes com
la inviolabilitat parlamentària”.
Hi coincideix la professora de
dret constitucional a la UB Mar
Aguilera, que indica que no hau-
ria d’intervenir en els debats
“sense que s’hagi acabat el pro-
cediment legislatiu” i, per això,
considera que “és un dany cons-
titucional greu, perquè afecta
l’autonomia parlamentària”.
Cap dels dos no s’atreveix a pre-
dir què passarà la setmana que
ve, vistos els precedents en què
van “retorçar les lleis” en diver-
sos episodis al Parlament català
i també al basc dels últims anys.
Aguilera hi afegeix que la “crisi
constitucional greu” ja ve de
molt lluny i en responsabilitza

L

els polítics per no haver triat els
membres del Consell General
del Poder Judicial i haver posat
traves per escollir els membres
del TC, que suposa “tocar els pi-
lars de l’estat de dret democràtic
i incomplir la Constitució”.

Joan Botella, professor emè-
rit de ciència política a la UAB,
considera que l’actuació del PP
és una “manipulació barroera
de la petita mecànica normati-
va”, i alerta dels perills que pot
comportar el paper que està as-
sumint el PP a causa del seu an-
coratge a la ultradreta de Vox.
Assenyala també un component
de desesperació dels populars,

habituats a tenir les regnes dels
mecanismes de poder. “Si em-
prar el TC com a braç executor
per frenar l’actuació del govern
és una situació inèdita i greu,
acusar el govern legítim de col-
pista encara ho és més”, asseve-
ra Botella. Aquest professor ad-
verteix del perill que el que ara
és una lluita entre el principal
partit de l’oposició i el govern,
alimentada, a més, amb relats
falsos que intenten torpedinar el
bloc que dona suport al govern i
fomentar l’abstenció política en-
tre els votants, es pugui traslla-
dar a la ciutadania i causar una
divisió greu. “La via democràtica

i cívica ha d’exhibir que les insti-
tucions actuen per resoldre els
problemes de la ciutadania i no
pas per la pugna del poder i dels
privilegis”, alerta.

Quant a les declaracions de
Sánchez en què donava per aca-
bat el procés català, Mateu hi
veu “una confusió volguda”, ja
que comparteix que el lideratge
polític del procés, dividit i en-
frontat, s’ha acabat, però la base
independentista “hi continua
sent”. Aguilera atribueix la de-
claració a una “posició política
legítima”, però l’única dada ob-
jectiva que ho certificarà seran
les eleccions. ■

La feblesa d’un pilar
J. Alemany / E. Ansola
BARCELONA

CRISI · Experts constitucionalistes diuen que la maniobra del PP i el TC demostra que trontolla la base
democràtica ENQUISTAT · Diuen que el problema no és nou i s’agreuja aturant la renovació del CGPJ

Un ple del Consell General del Poder Judicial, amb càrrecs en funcions des de fa quatre anys ■ EFE
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Contra els
prejudicis

L’APUNT és potser una de les solucions del greu problema
d’atur enquistat que pateix el país. La desocupació ju-
venil conviu amb el clam de moltes empreses que no
troben personal qualificat per desenvolupar tasques
tècniques. Les xifres de millor nivell de contractació
dels titulats en FP demostren que cal superar es-
quemes mentals que, a més d’inútils, són falsos.Marga Moreno

Encara ara, els joves que acaben l’educació obligatòria
i que opten per la formació professional són mirats
pels més classistes amb superioritat intel·lectual, com
si aprendre un ofici fos un demèrit respecte als “il·lus-
trats” del batxillerat i la universitat. Costa d’entendre
que un model aplicat sense tants prejudicis en països
pròspers com Alemanya, pionera en la formació dual,
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El president Pere Arago-
nès va deixar clar ahir que,
un cop votada la reforma
pactada del Codi Penal al
Congrés, no dona ni molt
menys per acabada la ne-
gociació amb el govern de
l’Estat. De fet, creu que en-
cara hi ha camp per córrer
en l’àmbit de la desjudicia-
lització, si bé va constatar
a la SER que ja és l’hora de
parlar de la “qüestió de
fons de la relació entre Ca-
talunya i Espanya”, i d’un
referèndum pactat d’auto-
determinació. “Ens agra-
daria poder-hi entrar en
els propers mesos”, avan-
çava, després que diversos

ministres hagin reiterat
aquests dies que de cap
manera en permetran mai
cap, adduint raons com
que la carta magna no ho
permet. “Si el problema és
la reforma de la Constitu-
ció i no és la voluntat polí-
tica, abordem-lo”, reptava
Aragonès, que en tot cas
creu que el principal pro-
blema és justament la vo-
luntat política. Per això
proposava que, en lloc de
dur primer un text als par-
laments català i espanyol,
aquesta vegada primer hi
hagi una negociació políti-
ca entre governs, i a partir
de l’acord a què arribin
“construir el camí jurídic”.
“Crec que això segon és
millor si vols resoldre el

conflicte”, sentenciava.
La portaveu del PSC al

Parlament, Alícia Rome-
ro, ja li responia que refor-
mar la Constitució “és una
cosa molt seriosa” per a la
qual “es necessita una ma-
joria molt qualificada que
en aquests moments no hi

és”. Romero insistia a ERC
“que digui la veritat” i criti-
cava que “vagin donant
tombs i fent propostes des
del setembre per enga-
nyar”. “És legítim que de-
fensin les seves idees, però
el que va passar el 2017 és
prou greu i cal passar pàgi-

na”, repetia, com havia fet
dimecres el seu líder Sal-
vador Illa. Aragonès li va
demanar ahir “respecte”
per recordar-li la majoria
independentista del Par-
lament i que segons les en-
questes el 80% de catalans
veuen bé un referèndum.

Menrestant, el secreta-
ri general de Junts, Jordi
Turull, va advertir a TV3
que el referèndum pactat
amb l’Estat “ja s’ha inten-
tat” i va reclamar “tornar a
passar a l’acció com el
2017”. Per això va instar
les forces independentis-
tes a asseure’s per marcar
“un nou traçat”, en què no
descarta cap iniciativa po-
lítica sempre que “sigui
política i democràtica”. ■

Aragonès proposa reformar
la Constitució si cal per votar

Ò. Palau
BARCELONA

a El president prioritza assolir primer un acord polític pel referèndum i després “construir” el camí
jurídic a El PSC li repeteix que deixi “d’enganyar” i per Junts toca “passar a l’acció” com el 2017

Pere Aragonès i Salvador Illa, dimecres al Parlament ■ ACN

L’Ajuntament de Torres
de Segre ja ha fet arribar al
jutjat número 4 de Lleida
una còpia del conveni sig-
nat a l’abril amb el Consell
de la República tal com li
reclamava arran de la de-
núncia de Convivencia Cí-
vica Catalana contra l’al-
calde, Joan Carles Miró, i
els regidors d’ERC i de
Junts. Segons publicava
ahir El Mundo, els denun-
ciants consideren que els
edils han comès els delic-
tes de malversació i preva-
ricació per la firma de
l’acord per implantar la
identitat digital republica-
na (IDR). Segons ha pogut
saber El Punt Avui, cap de
les dues parts signants no
té intenció de fer-se enrere
i el Consell es prepara per
defensar-se judicial-
ment. ■

Ofensiva
judicial contra
el carnet digital
del Consell

Emili Bella
BARCELONA
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