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El 27 d’abril del 2010, setmanes abans de
la sentència que va mutilar l’Estatut cata-
là, ‘El País’ publicava a portada una impac-

tant foto. Tres dels magistrats del TC, entre
ells el vicepresident, que havien de dicta-
minar sobre el text legal eren retratats ve-

ient toros a Sevilla. Com diu la dita, una
imatge val més que mil paraules.
ALEJANDRO RUEGA- EL PAÍS
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MONTSE OLIVA

● L’exministre d’Aznar Federico Trillo des-
tacava de María Emilia Casas que havia es-
tat la presidenta de “l’etapa més negra” del
Tribunal Constitucional. La seva és cert que
va ser l’època més convulsa que fins llavors
havia viscut aquesta institució –que va néi-
xer a partir de l’aprovació de la Carta Mag-
na– i que, sota la direcció de la magistrada
designada en el seu dia pel PSOE, es va ha-
ver d’enfrontar al recurs que els de Mariano
Rajoy van presentar contra l’Estatut de Ca-
talunya. El debat es va resoldre després
d’anys de conspiracions, pressions, batusses

internes, joc brut i complexes negociacions
per poder arribar a un veredicte final, que
anaven més enllà de la discussió jurídica per
endinsar-se de ple en el terreny de la políti-
ca.

Però a l’actual ambaixador espanyol a
Londres se li va oblidar que el seu partit va
ser un dels actors principals de l’enderroca-
ment del poc o molt crèdit que podia tenir
un tribunal que l’Estatut va treure d’un
anonimat mediàtic que gairebé sempre ha-
via caracteritzat la institucióper presentar-la
com un òrgan amb una ideologia excessiva-
ment marcada. I, sobretot, es va convertir
en un dels grans camps de batalla durant la
llarga guerra que van lliurar José Luis Ro-

dríguez Zapatero, un president espanyol
que sempre va necessitar consolidar-se, i
Rajoy, un cap de l’oposició que havia caigut
en desgràcia dins el PP i que necessitava re-
conciliar-se amb els sectors més ultracon-
servadors.

BATALLA CAMPAL
La pugna entre els dos grans partits estatals
va trobar en les reivindicacions catalanes
d’aquella etapa –que es limitaven a recla-
mar una ampliació de l’autogovern– el mi-
llor terreny per escampar les seves rancú-
nies, i aquesta actitud es va traslladar als
dotze magistrats que conformaven el Cons-
titucional. Només cal recordar que, històri-

El TC actual
s’enfrontarà a la
llei de consultes
i al 9-N, i els
polítics no dubten
de quin serà el
resultat de les
deliberacions

El PSOE i el PP
van trobar en les
reivindicacions
catalanes de
l’Estatut el millor
terreny per
escampar les
seves rancúnies

Read it in
English on

page 54
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cament, a la judicatura se la separa en bàn-
dols, anomenats conservadors i progressis-
tes, en funció del partit que hagi proposat
els magistrats. Si bé la seva elecció només
pot ser fruit d’un pacte entre les dues for-
macions estatals –cal que el candidat tingui
l’aval de dos terços de les cambres espanyo-
les–, el PP i el PSOE escullen els membres
en funció de la seva ideologia. I a partir del
2006 el TC es va erigir en el màxim expo-
nent d’aquesta influència que el govern es-
panyol i l’oposició de torn pretenen exercir.
Mai la teòrica separació de poders entre el
legislatiu, l’executiu i el judicial es va veure
tan compromesa. De fet, va ser en aquella
època quan des de la dreta mediàtica es va

impulsar la definició del TC com la “tercera
cambra parlamentària” a les ordres del go-
vern. A dia d’avui, la definició continua sent
vàlida, ja que ara són els dirigents del PSOE
els que la utilitzen per assenyalar que el tri-
bunal treballa per ratificar les lleis de Rajoy
que impugna l’oposició. Al cap i a la fi, al
TC actual també es reflecteix la majoria
conservadora que hi ha al Congrés i al Se-
nat.

Paradoxalment, i mentre que en l’època
de l’Estatut tots intentaven treure profit
d’una tendència ideològica afí als seus inte-
ressos, eren els mateixos polítics els que
subratllaven el caràcter partidista dels seus
membres, i és per això que clamaven contra

una eradicació “perversa” del sistema de de-
signació que, passats els anys –i després
d’una renovació que s’ha hagut de fer a pe-
daços entre el 2010 i el 2013–, no s’ha vol-
gut corregir. Tant és així que la cirera del
pastís d’aquesta imatge de politització va ser
el descobriment casual que l’actual presi-
dent, Francisco Pérez de los Cobos, encara
militava al PP quan el 2010 va ser designat
membre del tribunal, un fet prou remarca-
ble però que el jurista va procurar amagar
quan va passar l’examen del Senat. De los
Cobos, a més, és considerat un reputat ex-
pert en dret del treball i fins i tot n’hi ha que
asseguren que en part va inspirar la re-
forma laboral que el 2012 va impulsar

Els actuals
membres del 
Tribunal
Constitucional
posen plegats en
una fotografia
oficial.
TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

El 2010, l’actual
president de la
institució,
Francisco Pérez
de los Cobos, va
amagar que
encara era
militant del PP

El Tribunal Constitucional que ha de
decidir sobre el 9-N no s’ha desempallegat
de la imatge de contaminació política dels
magistrats que van sentenciar l’Estatut
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impulsar Rajoy i que finalment va ser
avalada pel tribunal, que va rebutjar les al-
legacions que va presentar l’oposició.

Però el president no és l’únic que ha es-
candalitzat l’opinió pública en aquest curt
recorregut dels actuals components. Un al-
tre cas cridaner ha estat, sens dubte, el del
magistrat Enrique López. El fort vincle del
jurista amb la doctrina del PP –va ser por-
taveu del CGPJ, on va deixar constància de
totes les seves fòbies cap a l’executiu de Za-
patero i cap a l’Estatut– va ser, juntament
amb la candidatura del conservador José
Hernando (mort el novembre del 2013 i
també força vinculat als de Rajoy), una de
les causes esgrimides pel PSOE per vetar re-
iteradament la renovació del tribunal. Re-
butjat per bona part pel món judicial i dels
partits polítics, López va acabar colant-se al
TC el juny del 2013 aprofitant la quota de
nomenament directe –sense pactes– de dos
membres de què disposa el govern espa-
nyol. Però el seu mandat va durar un any
escàs. La policia el va interceptar després de
fer cas omís d’un semàfor en vermell quan
conduïa amb una taxa d’alcohol que multi-
plicava per quatre la permesa.

El blindatge actual de Pérez de los Cobos
–i també en el seu dia de López– davant
una eventual contaminació política per de-
liberar en bona part dels recursos que avui
dia el TC té sobre la taula contrasta amb el

setge al qual es va sotmetre qualsevol decla-
ració pública, moviment o treball anterior
dels magistrats que tenien damunt la taula
l’Estatut. La víctima d’aquest excés de zel va
ser el magistrat Pablo Pérez Tremps, el qual

El mandat de Casas
i De los Cobos que-
darà marcat per
l’evident politització
del tribunal; però,
més enllà de les
guerres partidistes i
les ambicions de
cadascun dels seus
membres, el TC ha
tingut vuit presi-
dents més, alguns
dels quals han dei-
xat empremta per
la seva vehemència ver-
bal. Manuel Jiménez de
Parga, que va morir el
maig passat als 85
anys, va ser un dels

més mediàtics per les
seves frases polèmi-
ques. Una de les més
criticades va ser l’al·lu-
sió a la higiene dels ca-

talans: “Quan els
andalusos teníem
dotzenes de brolla-
dors d’aigua de co-
lors i olors diver-
sos, en algunes zo-
nes d’aquesta ano-
menada comunitat
històrica ni tan sols
sabien el que era
rentar-se els caps
de setmana.” Més
recentment, també
hi va dir la seva so-

bre la declaració sobira-
nista, quan va acusar el
Parlament de “greu
crim” perquè “atempta”
contra la Constitució.

Presidents que han deixat empremta

Manuel Jiménez de Parga ARXIU

Els membres del Tribunal Constitucional

Militant del PP. Va amagar que ho era. Va col·laborar amb el 
govern d'Aznar i la Fundació FAES. Ultraconservador. 

FRANCISCO PÉREZ DE 
LOS COBOS ORIHUEL

Múrcia, 1962
PRESIDENT

• Càrrecs anteriors
Catedràtic de dret del 
treball i de la seguretat 
social

• Data del càrrec
Juny del 2013

• Proposat
Pel PP

Vinculat a la Complutense de Madrid, ha dirigit el seminari 
d'estudis autonòmics a la Universitat de Castella-la Manxa 
des del 1990.

LUIS IGNACIO ORTEGA 
ÁLVAREZ

Madrid, 1953
VOCAL

• Càrrecs anteriors
Catedràtic de dret 
administratiu

• Data del càrrec
Desembre del 2010

• Proposat
Pel PSOE

Primera dona catedràtica de dret civil. Té la Creu de Sant 
Jordi i és doctora honoris causa per la UdG.

ENCARNACIÓN ROCA 
TRÍAS

Barcelona, 1944
VOCAL

• Càrrecs anteriors
Magistrada del 
Tribunal Suprem

• Data del càrrec
Juliol del 2012

• Proposada
Pel PSOE
i CiU

Diputat del PP per Granada durant disset anys. 
Anticatalanista.

ANDRÉS OLLERO 
TASSARA

Sevilla, 1944
VOCAL 

• Càrrecs anteriors
Catedràtic de filosofia 
del dret

• Data del càrrec
Juliol del 2012

• Proposat
Pel PP

Va coordinar el programa econòmic del PSOE el 2004 amb el 
govern de Rodríguez Zapatero.

FERNANDO VALDÉS 
DAL-RÉ

Valladolid, 1945
VOCAL

• Càrrecs anteriors
Catedràtic de dret del 
treball i de la seguretat 
social

• Data del càrrec
Juliol del 2012

• Proposat
Pel PSOE

Va treballar pel govern basc als anys noranta. Ha publicat 
llibres sobre terrorisme i violència de gènere.

ADELA ASUA 
BATARRITA

Bilbao, 1948
VICEPRESIDENTA 

• Càrrecs anteriors
Catedràtica de dret 
penal

• Data del càrrec
Juny del 2013

• Proposada
Pel PSOE

Els polítics han
clamat contra
una evolució
“perversa” del
sistema de
designació, però
passats els anys
no s’ha corregit
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va ser apartat de manera abrupta del debat
per haver elaborat un estudi per a una fun-
dació vinculada a la Generalitat. La recusa-
ció presentada pel PP estava agafada amb
pinces, però en aquell moment la resta de

membres –i sobretot la seva presidenta– no
es van voler picar els dits i van preferir dei-
xar-lo fora de joc encara que això suposés
que el sector anomenat progressista –que
tenia la majoria– perdés un dels seus mem-

bres i compliqués encara més l’elaboració
de la sentència. Per acabar-ho d’arreglar, el
maig del 2008 va morir el magistrat conser-
vador Roberto García-Calvo. Una vegada
més, els febles equilibris ideològics –que no
jurídics– es tornaven a trencar.

Com a teló de fons, es va iniciar la dispu-
ta per a la renovació dels membres del TC
que tenien el mandat caducat, començant
per la presidenta Casas. El govern de Zapa-
tero culpava el PP de Rajoy de no voler ne-
gociar els relleus per garantir-se un bon cop
de destral a l’Estatut. Però el mateix PSOE
admetia en privat que determinats recanvis
no els afavorien en el seu objectiu de liqui-
dar el debat intern amb una “resolució
light” que els permetés salvar els mobles da-
vant l’electorat català, que acabés amb la
pressió del PP i, sobretot, que posés pau
dins el PSOE, on la vella guàrdia (José Bo-
no, Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra o Manuel Chaves) havia col·laborat
força a enverinar el debat per deixar clar a
Zapatero que, per molt que volgués impri-
mir en la seva política una modernitat im-
postada, al partit continuaven manant
els de tota la vida.

El polèmic magis-
trat Enrique López
ho definia molt bé
en una de les tertú-
lies a les quals era
molt aficionat: “Qui
no entén de toros,
no entén Espanya.”
I perquè no sigui
dit, tres magistrat
que en aquell mo-
ment eren cabdals
per definir el futur
de l’Estatut, Guillermo
Jiménez, Manuel Aragón
Reyes i Ramón Rodrí-
guez Arribas, es traslla-
daven a la Maestranza
de Sevilla per presen-

ciar una corrida. Això
era l’abril del 2010 i,
uns mesos més tard, al
TC arribaria el recurs
del PP contra la decisió
del Parlament d’eradi-

car els toros a Catalu-
nya. El novembre del
2010, el tribunal adme-
tia la demanda, però a
dia d’avui encara no
s’ha emès la resolució.

Una tarda de primavera a sol i ombra

Jiménez, Aragón i Rodríguez, l’abril del 2010 ARXIU

SANTIAGO MARTÍNEZ-
VARES GARCÍA

Santander, 1942
VOCAL

• Càrrecs anteriors
Magistrat del Tribunal 
Suprem

• Data del càrrec
Juny del 2013

• Proposat
Pel CGPJ

Artífex d'algunes de les sentències contra el català més 
dures del Tribunal Suprem.  President de l'Associació. 
Professional de la Magistratura entre el 1997 i el 2001.

JUAN ANTONIO   
XIOL RÍOS

Barcelona, 1946
VOCAL

• Càrrecs anteriors
Magistrat del Tribunal 
Suprem

• Data del càrrec
Juny del 2013

• Proposat
Pel CGPJ

Va ser director general de Relacions amb l'Administració de 
Justícia els anys vuitanta i vocal del CGPJ entre el  1990 i el 
1996.

ANTONIO NARVÁEZ 
RODRÍGUEZ

Badajoz, 1958
VOCAL

• Càrrecs anteriors
Tinent fiscal del 
Tribunal Suprem

• Data del càrrec
Juliol del 2014

• Proposat
Pel govern espanyol

Exerceix de fiscal en diferents tribunals des del 1982. Ha 
publicat dues obres sobre el jurat. 

Membre del Tribunal Suprem des del 2004.

RICARDO ENRÍQUEZ 
SANCHO

Madrid, 1944
VOCAL 

• Càrrecs anteriors
Magistrat del Tribunal 
Suprem

• Data del càrrec
Març del 2014

• Proposat
Pel PP

Ha estat també magistrat al Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid.

JUAN JOSÉ  
GONZÁLEZ RIVAS

Àvila, 1951
VOCAL

• Càrrecs anteriors
Magistrat del Tribunal 
Suprem

• Data del càrrec
Juliol del 2012

• Proposat
Pel PP

PEDRO J. GONZÁLEZ 
TREVIJANO SÁNCHEZ

Madrid, 1958
VOCAL 

• Càrrecs anteriors
Catedràtic de dret 
constitucional

• Data del càrrec
Juny del 2013

• Proposat
Pel govern espanyol

Subdirector amb el govern d’Aznar. Ha explicitat sovint el seu 
anticatalanisme. Autor de nombrosos llibres, entre els quals 
‘Dragones de la política’.

El govern de
Rajoy va donar
un toc d’atenció
al tribunal durant
el seu debat
intern sobre la
declaració del
Parlament
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I mentre una part del PSOE feia palès el
seu desacord amb l’Estatut, Zapatero no-
més tenia un objectiu: que els conservadors
no guanyessin la partida al tribunal. Per ai-
xò va fer mans i mànigues per garantir que
Casas seguís al capdavant de la institució,
improvisant una norma que va permetre
que s’allargués més enllà que es fes pública
la sentència. Finalment, es va mantenir en
el càrrec set anys (2004-2011) i d’aquesta
manera va batre el rècord de permanència
dels seus antecessors. Confiaven que el seu
vot de qualitat desfés un eventual empat
entre els que volien esmenar l’Estatut de
dalt a baix i els que optaven per simples re-
tocs tècnics. L’executiu de Zapatero –i més
concretament María Teresa Fernández de
la Vega, la seva totpoderosa vicepresiden-
ta– pensava que després de la reprovació a
Pérez Tremps i la mort de García-Calvo no
hi hauria cap més ensurt. Però va entrar en
escena un tercer element: Manuel Aragón
–del sector progressista– el qual es va ali-
near amb el bloc conservador per neutralit-
zar una resolució massa tova.

DECIDIR SOBRE EL 9-N
Tot plegat, s’havia convertit en un joc de
despropòsits que només va aconseguir
que en l’opinió pública catalana arrelés la
idea que d’un tribunal contaminat per la
política i empastifat per les maniobres
desestabilitzadores dels seus membres no
es podia esperar res de bo. El resultat és
conegut: per primera vegada un tribunal
tombava la voluntat popular expressada a
través d’un referèndum que el juny del
2006 va dir sí a l’Estatut, i ara és aquest òr-
gan el que decidirà que aquests mateixos

ciutadans no poden ser consultats per les
urnes. Les cares del TC han canviat, però
no els vells costums d’intentar condicio-
nar-los. La prova més evident és el toc
d’atenció de la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, quan durant el de-
bat sobre la impugnació de la declaració
sobiranista del Parlament, una part de
membres del tribunal suggeria la seva in-
tenció d’inhibir-se en considerar que era
un document sense valor jurídic.

Al final, l’executiu espanyol se’n va sor-
tir, i la institució va emetre una sentència
unànime a favor de deixar sense efecte la
decisió de la cambra catalana, malgrat els
intents de la Generalitat per recusar Pérez
de los Cobos per declaracions com ara:
“No hi ha a Catalunya acte polític sense

una o més manifestacions d’onanisme” o
bé: “El diner és el bàlsam racionalitzador
de Catalunya.” El TC, però, va avalar la se-
va “posició ideològica” i va restar impor-
tància a uns comentaris que alguns atri-
bueixen a la seva etapa de formació acadè-
mica a Barcelona. Perquè és evident que
l’actitud del TC d’ara no té res a veure
amb el setge que va haver de suportar Pé-
rez Tremps. Ara, aquest mateix tribunal
–amb set conservadors i cinc progressis-
tes– és el que decidirà el futur de la llei ca-
talana de consultes i la convocatòria del
9-N, i ningú no dubta de quin serà el re-
sultat de les seves deliberacions. Les eti-
quetes polítiques es mantenen, però en la
qüestió catalana no els resulta gens com-
plicat posar-se d’acord.

L’executiu de
Mas va intentar
recusar, sense
èxit, el president
del TC per haver
fet declaracions
contràries a
Catalunya

Zapatero, Montilla i Maragall, durant un
míting de campanya en què el llavors líder del
PSOE va proclamar que donaria suport a
l’Estatut que sortís del Parlament. A baix,
María Emilia Casas, la presidenta del TC que
va haver de dirimir el text català. ARXIU
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Els àrbitres gens imparcials
d’un tribunal espanyol
Quan amb l’amic Jordi Cortada vam deci-
dir interposar un recurs al Tribunal de
Drets Humans d’Estrasburg arran de la
sentència del Tribunal Constitucional es-
panyol contra el nou Estatut de Catalu-
nya, pel Nadal de 2010, vaig tenir l’opor-
tunitat de familiaritzar-me amb aquesta
institució. Vam basar la demanda en el fet
que afirmàvem que durant la tramitació
del recurs del PP al Tribunal Constitucio-
nal sobre el nou Estatut es va vulnerar re-
iteradament el nostre dret –com a cata-
lans– a un judici equitatiu com a ciuta-
dans europeus que som. Durant tots
aquells mesos vam haver d’assistir a la po-
litització d’un tribunal, filtracions, recusa-
cions interessades, entrevistes concedides
a mitjans informatius pels mateixos ma-
gistrats, caducitat dels càrrecs prorrogats
sense cap justificació legal, allargament del
termini raonable per decidir. Cal recordar
que fins i tot la mateixa presidenta sortint
va manifestar que tot el procés de l’Estatut
havia estat embarrado. La mateixa presi-
denta!

La conclusió va ser que mai no vam ni
imaginar-nos que d’aquell òrgan espa-
nyol, supeditat als interessos del Regne
d’Espanya, en poguéssim ni remotament
esperar cap mena de justícia cap als cata-
lans, en el seu camí cap a la plena sobira-
nia.

I a pesar de sospitar que no s’acceptaria
a tràmit –com així va passar–, pensàvem
que valia la pena deixar testimoni de les
aberracions jurídiques viscudes. La nostra
intenció no va ser mai salvar cap Estatut,
sinó salvar-nos nosaltres mateixos.

Ara, igual que aleshores, no té cap me-
na de sentit esperar res d’un tribunal espa-
nyol que continua embarrado, fins i tot ja
nedant tranquil·lament en el fang. Valguin
alguns exemples:

El Sr. Andrés Ollero va ser diputat 17
anys pel PP a Granada; el Sr. Pérez de los
Cobos, militant quatre anys (circumstàn-
cia que va silenciar, i que es va conèixer ar-
ran dels llistats elaborats per l’AEAT en-
tregats al jutge Ruz en el marc del cas Gür-
tel). Avui, el primer és magistrat al TC; el
segon, el seu president.

El Sr. Pérez de los Cobos, actual presi-
dent del TC, va ser nomenat per José Ma-
ría Aznar membre del Consejo Económi-
co y Social el 1996. Igualment ha partici-
pat sovint, donant conferències, a la FAES,
el principal think tank ultraconservador a

Espanya. I per acabar-ho d’adobar, no
s’han acabat d’escatir les sospites sobre
una societat de la qual era administrador
únic i que va facturar nombrosos serveis
al grup parlamentari popular (vegi’s).
D’ell són aquestes paraules: “El verdadero
problema es que varias generaciones de ca-
talanes han sido ya educadas en el desprecio
hacia la cultura española.

“Lo que hay en juego es un mero proble-
ma de financiación. Los catalanes, ya se sa-
be...” Andrés Ollero, 2006, sobre l’Estatut.
Avui, magistrat del TC.

“El ordenamiento dispone de la vía para
abortar tales esquizofrenias: su impugna-
ción suspensiva ante el TC.” Pedro Gonzá-
lez-Trevijano, 2008, sobre el pla Ibarretxe.
O també: “España no es una nación de na-
ciones, ni un estado plurinacional”. I l’arti-
cle amb l’explícit títol: L’elisir nazionalista.
El Sr. González-Trevijano, subdirector
amb Aznar, es va negar a treure les restes
del dictador Franco del Valle de los Caí-
dos. Avui, és magistrat del TC.

El Sr. Martínez-Vares és considerat un
“defensor a ultranza del castellano”, artífex
d’algunes de les sentències més dures con-
tra el català al Tribunal Suprem. Avui, és
magistrat del TC pel PP.

Enrique López, habitual de La Razón i
FAES, va haver de dimitir del TC per con-

duir la seva moto sense casc i donar posi-
tiu a control d’alcoholèmia.

El Sr.Fernando Valdés, magistrat del
TC, va coordinar el programa econòmic
del PSOE el 2004, amb Zapatero.

Etcètera, etcètera... Per no entrar en el
Consejo de Estado –d’Espanya–, que sem-
bla que també serà cridat a manifestar-se
sobre la llei de consultes, i on, per comen-
çar, el seu president, el Sr. Romay Becca-
ria, va ostentar càrrecs polítics sota el
franquisme i amb Fraga a la Junta.

Tot això no és cap novetat. Tot això ho
patim des de fa anys i anys. Cap institució
espanyola no permetrà mai que els cata-
lans puguin votar i, encara menys, inde-
penditzar-se. Per això precisament són
institucions espanyoles. Ja ho sabíem. Ja hi
comptàvem. No altera en res el procés. I és
que la independència de Catalunya no pot
dependre de cap àrbitre espanyol, perquè
no existeixen àrbitres a Espanya. A Espa-
nya existeix Espanya. La independència de
Catalunya només pot dependre dels cata-
lans.
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No té cap mena
de sentit esperar
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