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A l’aniversari de la constitució monàrquica
Al 43è aniversari de la constitució de 

1978, observem un fenomen curiós: 
són molts els partidaris de la Monarquia 
que veuen necessària una reforma d’aques-
ta constitució, però són gairebé unànimes 
en assenyalar que, avui, aquesta reforma 
no és possible. 

El País diu a la seva editorial que 
“la majoria dels partits polítics com-
parteixen un paquet mínim de canvis 
que necessita la Constitució per arre-
lar-se en el present i en els profunds 
canvis que ha portat el segle XXI. La 
paradoxa resideix que comparteixen 
bona part de les modificacions”, però 
“La reforma exprés promesa pels úl-
tims governs del PP i del PSOE, però, 
segueix en format de promesa, de la 
mateixa manera que l’anacrònica pre-
valença de l’home sobre la dona a la 
successió de la Corona és avui un dels 
articles més desconnectats de la reali-
tat.La inviolabilitat del Rei tampoc no 
es correspon avui amb l’estàndard 
d’exigència democràtica”,

L’editorialista continua assen-
yalant que “La Constitució no esmen-
ta tampoc les 17 autonomies perquè 
encara no existien el 1978, però ma-
gistrats i magistrades que han treba-
llat en els últims 30 anys al nostre 
Tribunal Constitucional reconeixen 
avui, a les pàgines d’EL PAÍS, la ne-
cessitat de perfeccionar l’organitza-
ció territorial de l’Estat a través del 
títol VIII de la Constitució”.

Una reforma impossible
El problema és que, en aquests mo-
ments, proposar una reforma que toqui 
precisament la Monarquia o la “qüestió 
territorial” és, com resignadament re-
coneixen molts d’aquests comentaris-
tes, obrir la caixa dels trons. Com as-
senyalen al mateix diari un grup de 
professors de Dret Constitucional, per 
als defensors de la Monarquia “no es 
tracta d’emprendre un nou procés 
constituent, sinó d’actualitzar per con-
servar el millor de la nostra Llei 
Fonamental i per adaptar-la, alhora, als 
reptes i desafiaments del present”.

Pablo Casado, president del major 
partit franquista, els vots del qual se-
rien necessaris per a una eventual re-
forma, declarava que davant del “revi-

sionisme gairebé suïcida” dels que 
persegueixen reformar la Constitució, 
el que caldria fer és “defensar-la tots 
junts com un projecte en què càpiguem 
tots” i del que surtin els “radicals”. 
Casado ha declarat que no comptin 
amb el PP per canviar ara cap article 
de la Constitució ni res que pugui afec-
tar la figura del Rei o de la situació de 
la Monarquia parlamentària, afegint 
que “els néts no hem de desfer l’abraça-
da que es van donar els nostres avis”.

A aquesta suposada abraçada entre 
avis es refería Pablo Iglesias a CTXT, 
dient que “La Constitució del 78 va ser 
el resultat del que Vázquez Montalbán 
va anomenar correlació de debilitats 
entre les elits polítiques de l’oposició 
democràtica (que desitjaven que 
Espanya recuperés la democràcia) i una 
part de les elits polítiques franquistes 
(que desitjaven que Espanya tingués un 
sistema polític homologable als de 
l’Europa occidental). No cal que jo els 
recordi que la part més feble de la co-
rrelació eren els partits opositors a la 
dictadura. Aquesta mateixa correlació 
va ser la que es va fer valer amb l’ano-
menada Llei d’Amnistia”. Una cons-
trucció fabulada –per justificar la traï-
ció dels dirigents que van pactar amb 
els franquistes- que no es correspon 
amb la realitat del que va passar des-
prés de la mort de Franco, quan la clas-
se obrera i els pobles van imposar les 
llibertats polítiques i sindicals amb la 
seva mobilització , que només amb 
prou feines va poder ser continguda 
pels dirigents del PCE i del PSOE, que 
van assolir en els pactes de la Moncloa 
un acord amb els representants de 
l’aparell d’Estat franquista per mante-
nir l’essencial de l’aparell judicial, po-
licial i militar de la dictadura , la mo-
narquia encarnada per l’hereu de 
Franco. També van acceptar la impuni-
tat dels crims del franquisme i mantenir 
a les cunetes i fosses comunes milers 
d’afusellats, a través de la llei d’amnis-
tia. Recordem que aquests pactes van 
ser signats el setembre de 1977 entre 
els grups parlamentaris (menys PNB i 
ERC), i que van donar lloc al Pacte 
anomenat Constitucional.

El debat sobre una eventual reforma 
el resumia el portaveu del PNB al 

Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, 
que,  després d’advocar per una 
Constitució que inclogui “el reconeixe-
ment a la nació basca” i la bilateralitat 
entre les institucions d’Euskadi i les de 
l’Estat, i reclamar “un àrbitre neutral” 
perquè el Tribunal Constitucional “no 
compleix aquesta funció”, concloïa 
que “parlar avui dia d’una modificació 
constitucional” és “una autèntica qui-
mera”, i “el clima no hi és”.

Una Constitució incompatible amb 
els drets i les reivindicacions més 

elementals

Com hem assenyalat abans, el pacte 
constitucional amb els franquistes va 
suposar el manteniment del conjunt de 
l’aparell d’Estat del franquisme. Un 
aparell d’Estat el manteniment del 
qual resulta insuportable per a la ma-
joria treballadora, per als pobles, per 
a les dones.

Es va mantenir un exèrcit manifes-
tament franquista. A l’estiu del 2019, 
mil militars retirats signaven un mani-
fest en defensa de la memòria del dic-
tador. A més a més, tres generals són 
actualment diputats de Vox i un altre va 
ser el seu candidat a alcalde de Palma 
de Mallorca.

Pel que fa als cossos repressius, 
acabem de veure com gairebé tots els 
“sindicats” de la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil es manifestaven a 
Madrid per exigir el manteniment de 
la llei mordassa, i contra el govern, 
acompanyats per representants dels 
tres partits franquistes.

Pel que fa a l’aparell judicial, 
només cal veure com ha avalat totes 
les retallades de drets, com va orga-
nitzar la persecució contra els piquets 
de vaga utilitzant l’article 315.3 del 
codi penal, les actuacions del Tribunal 
Suprem contra els republicans cata-
lans i els defensors dels drets dels po-
bles, l’expulsió del seu escó d’Alber-
to Rodríguez, basant-se només en el 
testimoni d’un policia. O el menys-
preu envers els drets –i fins i tot la 
integritat física- de les dones.

Tot això presidit per l’hereu desig-
nat per Franco, que, pocs dies abans de 
la mort d’aquest, presidia al costat del 



dictador una manifestació de suport als 
darrers afusellaments del franquisme. 
Un individu amb uns tripijocs econò-
mics que defensen tant l’aparell judi-
cial com els partits que viuen de les 
institucions del règim (el congrés ha 
rebutjat fins a tres vegades obrir una 
comissió d’investigació).

Amb l’acceptació del que és essen-
cial del règim de Franco es va acceptar, 
també, no tocar els negocis que s’ha-
vien fet sota la seva cobertura. Ni tan 
sols aquells que es van aixecar a partir 
de la utilització de presos polítics com 
a mà d’obra esclava. I es van heretar 
els mecanismes corruptes d’adjudica-
ció de contractes i serveis públics. Un 
règim corrupte des de la Casa Reial al 
darrer ajuntament.

Després de les manifestacions dels 

policies, aquestes institucions de l’Es-
tat es creuen avui encoratjades i llan-
cen campanya per la tornada a l’emèrit 
a Espanya, perquè el Tribunal Suprem 
no ho jutgi.

La necessitat d’una ruptura amb la 
monarquia

Per a la classe treballadora i els pobles 
és absolutament necessari alliberar-se 
d’aquestes institucions enemigues 
dels seus drets i llibertats, d’aquesta 
constitució defensora dels interessos 
del capital financer i que oposa a les 
exigències de llibertat dels pobles “in-
dissoluble unitat de la Nació espanyo-
la, pàtria comuna i indivisible de tots 
els espanyols”.Unitat imposada, que 
no té res a veure amb la unió lliure 
dels pobles sinó amb la “unitat” de les 

institucions franquistes per preser-
var-ne els privilegis.

L´experiència d´aquests anys ens 
demostra que cada exigència de lliber-
tat fonamental, com el dret dels pobles 
com el català, cada reivindicació so-
cial, com la derogació de les reformes 
laborals o de pensions, xoca amb les 
institucions de la Monarquia, hereta-
des del franquisme, fidels defensores 
dels interessos del capital financer.

No hi ha cap eixida dins de la 
Constitució o dels seus plans de refor-
ma. No hi ha cap altra sortida que la 
ruptura, acabar amb aquest règim po-
drit, imposar la República del poble i 
dels pobles. Cosa que, com demostra 
la història, només podrà aconseguir el 
poble amb la seva mobilització. Com 
el 1931 va imposar la República.

Els nostres 
compromisos ...

HACE 50 AÑOS: los trabajadores de 
la SEAT ocupan la fábrica

http://informacionobrera.org/hace-
50-anos-los-trabajadores-de-la-seat-
ocupan-la-fabrica/
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