
N
ascut a Terrassa (1949), llicenciat en
Dret per la Universitat de Barcelona,
on es doctorà i en va ser catedràtic
(1987-90), abans de ser membre
de la comissió fundadora de la Uni-
versitat Pompeu Fabra , on fou pri-
mer degà de la Facultat de Dret i se-

gueix actualment com a catedràtic de Dret constitu-
cional. De 1992 a 2001, fou magistrat del Tribunal
Constitucional espanyol, òrgan del qual exercí la vi-
cepresidència entre els anys 1998 i 2001. És director
de l’Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de
Catalunya des del 2004 (IEA), des d’on assessorà tèc-
nicament en els treballs de redacció de l’Estatut
d’Autonomia de 2006 i en la proposta de Pacte Fiscal,
i membre nat de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat. Membre del Comitè Científic de l’Insti-
tute for Studies onFederalismandRegionalism (EU-
RAC) amb seu a Bolzano (Itàlia) i membre numera-
ri de l’Institut d’Estudis Catalans des de març de 2012.
Autor de diverses publicacions entre les qualsElpro-
cediment legislatiu en l’ordenament jurídic cata-
là (1981),LaConstitució (1984),Materias competen-
cialesyTribunalConstitucional (1989),Lareformade
los estatutosdeautonomía: conespecial referenciaal
caso de Cataluña (2005, coautor), Impact of the glo-
bal economic crisis on the political decentralisa-
tion (2010),The transition toadecentralizedpolitical
systeminSpain (2011) iLinguisticandcultural rights
(2012).Entreelsseusguardonsidistincions,destaquen
el Premi Justícia de la Generalitat (2002), la Creu de
Sant Jordi (2003), la Gran Cruz de Isabel la Católica
(2004) i la OrdendelMérito Constitucional (2005).

Sempre diu que en el procés en què estem posats
ens hem de carregar de raons... Sí. A dins i a fora. I
fer les coses bé, sense presses, malgrat que sense de-
moresinnecessàries.Nohoaconseguiremambunany
niambunanyimig... Internacionalmentnotenimcap
suportexplícit.QuanlaindependènciadelsPaïsosbàl-
tics o els estats de l’exIugoslàvia, hi havia estats de pes
al darrera, que els donaven suport per interessos. Nos-
altres, d’Estat de pes que ens doni suport, ara com ara,
no en tenim cap. Tot i que la comunitat internacional
és molt pragmàtica i si el procés anés endavant a curt
o a mig termini reconeixerien el nou estat.

El procés ha seguit les quatre vies recomanades pel
CATN, començant per les escletxes de la Consti-

tució: Bandejat l’art. 92 (que parla de referèn-
dumspera«totselsciutadans»),atèsquel’au-

torització de referèndums és una compe-
tència estatal, vam demanar-ne la trans-

ferència a partir del 150.2, que permet la
delegació i, per alguns pares de la Cons-
titució era una via del tot legal. I vam
anarlasCortes... Iensvandirquenoper-
què afectava a tots els espanyols. Cons-
ti que la sentència 42/2014, que negava
la sobirania jurídica catalana, seguint la
doctrina del Tribunal Suprem del Cana-
dà,deixavaunaescletxaperpermetrecon-

sultes que no fossin referèndums d’auto-
determinaciómalgratqueelseuresultatpo-

gués afectar tots els ciutadans espanyols.

Exhaurides les lleis espanyoles, vam proposar
les catalanes. Però La Llei de consultes populars

per via de referèndum del 17 de març del 2010 es
va recórrer al Constitucional. No es va intentar la via
de la llei catalana de consultes referendàries perquè
havia estat recorreguda per l’Estat i, segons reconei-
xia la mateixa llei, la convocatòria d’un referèndum
perpartdelaGeneralitatrequerial’autoritzaciódel’Es-

tat. Es va optar per apro-
var una llei catalana de
consultes no referendà-
ries i sobre aquesta base
elPresidentMasvasignar
al Palau el decret que
convocava la Consulta.

I ambdues coses van ser
també recorregudes i
suspeses pel Constitu-
cional, després que el
Consell d’Estat es reunís
un diumenge. La sus-
pensió era automàtica.
Si el Consell de Minis-
tres recorre una llei o una
resolució d’una CA i in-
voca l’article 161 de la
Constitució, la suspen-
sió és automàtica. El que
no és tan normal és la
reunió dominical ni que
el TC canviés la cadència
de reunions per afrontar
la llei i el decret catalans.
De fet, la suspensió del
decret de pobresa ener-
gètica,aprovadaelmateix
dia, va seguir els seus rit-
mes normals.

O sigui que el que pre-
tenia la UdG de recusar
la magistrada Encarna-
cióRocaeraunapífia. Al
meu entendre, sí. Pensi
que una cosa és una sus-

pensió automàtica i una altra una sentència. I no n’hi
ha cap, de sentència.

Quin caire pot prendre i quan sortirà, la sentència
contra la Llei de consultes i el Decret? Jo veig qua-
si impossible que la Llei es pugui declarar inconsti-
tucional. El Decret també té el suport d’arguments ju-
rídics molt sòlids. I, en relació al «quan», les meves in-
formacions diuen que el TC no té cap ganes de po-
sar-s’hi i que ho pot deixar ad kalendas graecas.

Segons el CATN només quedaven eleccions ple-
biscitàries, referendàries o constituents, es diguin
com es diguin. Però el President Mas es va inventar
entremig el 9N, al meu entendre, encertadament.

TambérecorregutpelgoverndelPPisuspèspelTC.
Vostè que hi va ser, què ha passat amb el TC que ara
actuï com una tercera cambra a instàncies del go-
vern obligat a fer política? En el seu temps es feien
sentències lingüístiques favorables a Catalunya o
s’aturà la LOHPA... El problema és que no són jut-
ges de carrera? No crec que el problema sigui
aquest. Tots els jutges tenen la seva ideologia; potser
en el moment de què parla estava una mica més equi-
librada. Pel que fa a la carrera judicial, des de fa temps
s’observa una tendència a incrementar el nombre de
membres del TC que provenen de la carrera judicial.
Jo sempre he cregut que calen aquesta mena de jut-
ges, però al TC hi ha d’haver una clara majoria de
membres provinents d’altres branques del dret, es-
pecialmentdelauniversitat.Ésuntribunalquenoúni-
cament resol casos concrets, estableix doctrina cons-
titucional per resoldre’ls.

La jurisprudència és que se salti el calendari de re-
unions per servir el govern? El TC ho va fer en la pri-
mera suspensió, però no en la segona. I, a més, ja no

CARLESVIVER I PI-SUNYER President del Consell Assessor de la Transició Nacional

És un dels juristes més prestigiosos del país i des del mes de març de 2013 presideix el Consell Assessor de
la Transició Nacional (CATN) del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya; també

ha coordinat els treballs del consell per a la publicació del «Llibre blanc de la Transició Nacional».

“La UE no
s’ha trobat
mai amb

un cas com
el català”

¶
«Hem de fer
les coses bé,
sense presses,
malgrat que
sense demores
innecessàries.
No ho
aconseguirem
amb un any
ni amb un any
i mig...»

¶
«Si Espanya no
vol negociar el
deute potser
des d’Europa
els obligaran
a fer-ho...
Si Catalunya
no col·labora,
Espanya
quedaria
molt tocada»
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TEXTLLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA
I ENRIC CALZADA I SALAVEDRA
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va afegir res a la suspensió automàtica, cap mena de
requeriment de desobediència com volia el govern
central. A més, el segon 9N era un procés participa-
tiu. El mateix Rajoy va dir que «no era cap referèndum
ni cap consulta». Altrament, des de Catalunya, es de-
manà al TC que explicités l’ambigüitat de la suspen-
sió explicitant què no es podia fer, cal suposar que per
complir-ho, i no es va rebre resposta. El President va
decidir anar endavant, i amb la col·laboració de tot-
hom, el 9N va sortir bé.

Bé o molt bé? Aquí hi ha opinions de tots els gustos.
La gent que compta els vots independentistes arriba
a un sostre d’entre milió vuit-cents i dos milions. Res
d’estranyqueelPresidentvulguésferunarodadecon-
sultes amb els cappares dels partits i el Sr. Junqueras
parli d’eixamplar el sobiranisme. Hem de fer les co-
ses encara més bé perquè ens pot anar de 50.000 vots.

L’11 de novembre el President distingí entre l’ins-
trument (les eleccions) i l’objectiu (la indepen-
dència). I creà més recels quan digué que encara
intentaria un cop més el diàleg amb Rajoy, malgrat
n’esperés poc. L’endemà contestà Rajoy. Mai no
accediria a cap consulta definitiva ni a cap canvi cons-
titucional que pogués trencar la sobirania nacional.
Res de nou sota el sol. Aparentment la visió de Ma-
drid sembla que continua sent que el sobiranisme és
cosa de Mas i minoritària.

Arribats aquí, seguint el CATN només queden
eleccions. Quan? Amb llista única? Amb quins ob-
jectius? Amb persones de prestigi que no cal que
siguin polítics professionals? Aquestes són les pre-
guntes del milió. La candidatura unitària sembla que
podria contribuir a reforçar el caràcter plebiscitari de
les eleccions i a legitimar democràticament un futur
govern de coalició a les urnes. Però hi ha qui diu que

llistes diverses farien més
vots... i fins i tot que és in-
evitable que els partits
tinguin una part del pro-
grama diferenciat.

Vostèéspartidarid’anar
a poc a poc. Hi ha qui
voldria un procés cons-
tituent per a l’endemà.
Per a vostè, quin seria
aquest endemà de les
eleccions? El CATN en
els seus informes afirma
que després d’unes elec-
cions plebiscitàries en les
que guanyés el Sí-Sí cal-
dria que el Parlament fes
una declaració solemne
proclamant que inicia el
procés de construcció
d’un estat català inde-
pendent; caldria també
que s’adrecés al Govern
espanyol per proposar-
li un acord per imple-
mentar la voluntat del
poble català. La negativa
de l’Estat a negociar no
aturaria el procés. Igual-
ment caldria notificar a la
UE i a la comunitat inter-
nacional que s’ha iniciat
aquest procés; finalment,
en aquesta primera eta-
pa, caldria acabar de dis-
senyar i preparar les es-
tructures d’estat neces-

sàries per començar a actuar com a tal estat. Quan
aquestes estructures estiguin mínimament disse-
nyades i preparades s’hauria de declarar o proclamar
la independència i iniciar el procés per fer la Consti-
tució del nou estat, que es pot anar preparant en l’e-
tapaprecedent.Elprocésacabariaambl’aprovacióper
referèndum de la Constitució.

Eltrobooptimista...Laprimaderisccatalanahapu-
jat des del setembre un 60%. Per això hi ha qui vol-
dria la DUI quan abans millor amb l’argument que
serà l’única forma que Espanya segui a negociar.
Les presses solen ser males conselleres. Altrament, si
no volen negociar el deute potser des d’Europa els ob-
ligaran a fer-ho... Si Catalunya no col·labora, Espanya
quedaria molt tocada. I a nosaltres ens cal temps per
acabar de tenir estructurades l’Administració tribu-
tària per disposar d’hisenda pròpia, la de justícia... Les
prestacions socials han de continuar.

Fitch, l’agència de ràting, deia fa poc que aquest es-
cenari d’impasse és pitjor que el de la tercera via o
el de la independència, perquè en l’ínterim gene-
raríem dubtes i les inversions a Catalunya fugirien.
La primera fase no es pot allargar excessivament. Es-
còcias’havienposatunterminide18mesos.Aquí,amb
tota probabilitat, no podríem disposar de tant temps.

Ja hem fet les eleccions i, suposem-ho, ha sortit un
51% de volts favorables a la independència. No se-
ria poc? Jurídicament el Consell d’Europa diu que no
s’han d’exigir majories qualificades, Només ho va ex-
igir en el cas de Montenegro. Tanmateix políticament
és necessari tenir un ampli suport social.

Imagini que ja hem fet la Declaració. Espanya ens
barraràingressaralaUnióeuropea(UE).Nodicque
no. Però la UE no s’ha trobat mai amb un cas com el
català d’un nou estat que compleix amb tots els re-
quisits per ser membre de la UE i que els seus ciuta-
dans són ciutadans europeus que hauria d’expulsar.
És possible que un vet espanyol obligui a sortir de la
UE i a haver de demanar l’ingrés, però el més proba-
ble és que, mentre es produeixi el «reingrés», es con-
tinuï aplicant a Catalunya la major part del dret eu-
ropeu, és a dir, que no s’estableixin aranzels a l’ex-
portació, etc.

S’ha calculat que perquè Catalunya comenci a fun-
cionar pagant pensions, sanitat i educació neces-
sitarem 4.500 milions € al mes el primer mig any.
Sí, els primers mesos de funcionament del nou estat
poden ser els més complicats, tanmateix, s’han ana-
litzat també mecanismes i instruments de finança-
ment. Superada aquesta primera etapa no hi ha cap
dubte que el nou estat seria perfectament viable per
tal de poder fer front a aquestes despeses.

Preocupen les aixetes. La Red Eléctrica del Estado
i altres distribuïdors energètics. O l’espai aeri. El
Consell ha tractat detalladament el problema de
l’aigua i de l’energia. Els que hi entenen em diuen que
no hi hauria problemes. Quant a l’espai aeri és in-
imaginable que l’Estat espanyol tanqués l’espai aeri
català ja que col·lapsaria en pocs minuts i durant molt
de temps l’espai aeri mundial. La reacció de la co-
munitat internacional seria immediata.

Ens podrien suspendre l’autonomia o inhabilitar
Mas com van fer amb Ibarretxe? El problema és que
l’article 155.1 està redactat d’una manera molt am-
bigua. I, a les males, vés a saber com l’aplicarien. Diu
així: «Si una Comunitat autònoma no complís les ob-
ligacions que la Constitució o d’altres lleis li imposen,
o actués de forma que atemptés greument l’interès ge-
neral d’Espanya, previ requeriment al President de la
Comunitat Autònoma i, en cas de no ser atès, amb l’a-
provació de la majoria del Senat, podria adoptar me-
sures necessàries per obligar a la comunitat al com-
pliment forçós de aquestes obligacions o per a la pro-
tecció de l’esmentat interès general.»

Jas’hacalculatqueenlespropereseleccionsestatals
el PP no tindrà majoria? El què cal saber és si les al-
ternatives (PSOE, Podem...) poden oferir propostes
que satisfacin les aspiracions de la majoria dels ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya. Per exemple si re-
coneixen el dret a l’autodeterminació, que al meu en-
tendre s’acabarà incorporant a les Constitucions del
segle XXI en els estats plurinacionals. �

¶
«Ara com ara
no tenim cap
Estat de pes
que ens doni
suport.
Tot i que la
comunitat
internacional
és molt
pragmàtica i si
el procés anés
endavant a
curt o amig
termini
reconeixerien
el nou estat»

¶
«Aparentment
la visió de
Madrid sembla
que continua
sent que el
sobiranisme
és cosa de Mas
i minoritària»
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