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M’encanta el terror en totes les 
seves formes: llibres, còmics, 
cinema, música, sèries, etc. Un 
dels meus escriptors favorits és 
Stephen King, almenys el dels 
primers quinze anys. El seguei-
xo llegint, però es nota que no 
és el mateix. I ja fa un temps que 
va aparèixer clarament el seu 
successor, que per mi no és al-
tre que el seu fill, Joe Hill. Però 
aquesta és una altra història.

Ahir dilluns, mentre escrivia 
aquest article, tenia planejat 
anar a veure a la nit l’última 
adaptació d’un dels seus llibres: 
It (“Això”). Una de les seves 
grans obres, juntament amb 
Misery, Cementiri d’animals, 
Cujo, Carrie... La llista és inter-
minable.

La història explica la vida 
d’un grup de nens que són ter-
roritzats per un malvat mons-
tre –en diuen Això– que és 
capaç de canviar de forma ali-
mentant-se del terror que pro-
dueix en les seves víctimes. Però 
aquesta versatilitat del perso-
natge a l’hora de presentar-se 
de diferents maneres té un clar 
referent: el pallasso Pennywise, 
que convida els nens a surar, i 
un globus vermell que ens ad-
verteix de la seva possible pre-
sència.

Odio els pallassos. Quan era 
petit els tenia pànic, fins al punt 
que començava a plorar cada ve-
gada que en veia un. Suposo que 
aquesta deu ser una de les raons 
per les quals els circs no em fan 
gens de gràcia.

A vegades penso si és normal 
tenir por al que suposadament 
es va inventar per fer-nos riure, 
i resulta que, veient la reacció 
de molta gent arreu del món, 

he de dir que sí. Molts odiem 
els pallassos. Per sort ja no em 
sento tan sol.

I no deixa de ser un feno-
men estrany, sobretot veient 
el que va començar a passar fa 
uns quants mesos als EUA, amb 
gent reaccionant gairebé amb 
atacs d’histèria davant d’algu-
nes bromes de carrer de gent 
disfressada de pallasso posseït 
i el col·lectiu de pallassos quei-
xant-se que tenen poca feina 
des que es va estrenar la pel-
lícula. Més d’un li hauria d’envi-
ar la factura del psicòleg al nos-
tre amic Stephen.

La veritat és que la pel·lícula 
es va estrenar fa poc als EUA i 
va batre tots els rècords, i s’ha 
convertit en el més gran inici en 
taquilla d’una pel·lícula de ter-
ror o d’una adaptació d’un llibre 
de Stephen King.

Moltes vegades em pregun-
ten per quina raó m’agrada 
anar al cine a patir mentre em 
fan sentir por, i l’única resposta 
que hi trobo és “Perquè sí”. Su-
poso que és la meva manera de 
connectar-me amb l’adrenalina. 
Alguns prefereixen llançar-se 
d’un pont lligats de peus o cór-
rer pels pics de les muntanyes. 
El cas és que jo estic massa 
lluny de Kilian Jornet i, veient 
la massiva recaptació mundial 
d’It, el grup del qual formo part 
dona mostres de tenir una sa-
lut molt bona, una cosa que al 
gènere li va molt bé. No deu ser 
la classe de salut que les meves 
artèries agraeixen, però suposo 
que amb una mica d’imaginació 
podré tenir unes vistes sem-
blants. Només necessito inflar 
el meu globus vermell i comen-
çar a surar.

El cap de Govern ha imposat, 
una altra vegada, el seu calen-
dari al Consell General. En la 
tramitació dels projectes de la 
llei qualificada de competències 
i de transferències la Sindicatura 
s’ha aplanat al que li convenia a 
Toni Martí.

S’ha imposat una tramitació 
d’urgència, pensant que ningú 
no s’adonaria que la llei de com-
petències menysté atribucions 
que la Constitució va donar als 
comuns i que el projecte de llei 
de transferències vulnera fron-
talment la Constitució.

Toni Martí i DA consideren 
que exigir anàlisis, estudis i de-
bats dels projectes de llei abans 
d’aprovar-los en retarda l’adop-
ció. Però és ben evident que un 
bon treball al Consell millora la 
qualitat i l’estabilitat dels textos 
que s’aprovin.

Si s’introdueix tranquil·litat 
en l’elaboració de les normes, 
s’impedirà que el Govern de DA 
imposi la seva visió parcial amb 
la rapidesa de la piconadora.

La lentitud no és necessària-
ment negativa sinó que, al con-
trari, redueix la proliferació de 
normes contradictòries i la seva 
volatilitat. En definitiva, con-
vindria poder comptar amb un 
Consell General que, a diferència 
del que hem conegut des que DA 
governa, no passi directament  
–sense anàlisi, sense estudi i 
sense debat– a votar propostes 
del Govern.

Convé millorar la qualitat de 
les normes votades pel Consell 
General perquè les imposicions 
de Toni Martí als síndics i a la 
junta de presidents de grup par-

lamentari han fet que el deteri-
orament arribi a uns extrems 
molt preocupants. Aquests dos 
projectes de llei que afecten els 
comuns en són una aclaparadora 
demostració.

Toni Martí i el Govern que 
Andorra no es mereix pretenen 
adequar, sense embuts, el capte-
niment comunal als designis go-
vernamentals. No es busca pas 
un punt d’equilibri entre l’acció 
del Govern i la capacitat d’auto-
govern comunal, reconeguda i 

garantida per la Constitució.
L’aparició en l’escenari de 

transferències anomenades “de 
redistribució sostenible” no ve a 
enfortir les competències comu-
nals sinó a afavorir aquells co-
muns que, com ha escrit Miguel 
Ángel Aparicio, catedràtic emèrit 
de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, “segueixin 
amb major fidelitat les polítiques 
predeterminades pel Govern”.

Aquest jurista, que va asses-
sorar la comissió del Consell 
General quan vam negociar la 
Constitució el 1992 i el 1993 i 

fou, després, membre del Tribu-
nal Constitucional, ha estudiat 
els projectes de llei per encàrrec 
del Comú de Sant Julià de Lòria. 
Una de les contundents conclu-
sions a les quals arriba és que 
la regulació que proposa Toni 
Martí en els supòsits de “redis-
tribució sostenible” és inconsti-
tucional.

DA vol imposar els seus pro-
jectes amb precipitació, sense 
voler deixar temps al Consell Ge-
neral per analitzar i debatre els 
nombrosos problemes tècnics 
que comporten. Però sembla 
prou evident que es plantegen 
qüestions inconstitucionals que 
venen a sacsejar el bloc essencial 
de la distribució de competènci-
es entre el Govern i els comuns.

I aquí és on es fa difícil de 
copsar l’actitud de satisfacció 
dels cònsols de Canillo, Encamp, 
Ordino i Escaldes-Engordany i 
el silenci dels cònsols de la Mas-
sana i Andorra la Vella davant 
d’aquests projectes. Fa la sensa-
ció que han caigut en el joc de la 
distribució de premis –la caixa 
de galetes– que tan bé sap dirigir 
Toni Martí.

La vida, també la vida políti-
ca, és sovint una qüestió d’expec-
tatives. Qui tot ho vol no queda 
mai tip. I quan no s’espera rebre 
gairebé res, rebre el que pertoca 
pot semblar un excés. Sobretot 
si es fa política no pas pensant 
en les properes generacions sinó 
amb l’horitzó limitat a les prope-
res eleccions.

La Constitució i les compe-
tències dels comuns no tenen res 
a veure amb les sumes i restes de 
vots ni amb regals enverinats.

La política de l’astúcia i la improvisació
Projectes inconstitucionals devaluen les competències comunals

La redistribució 
sostenible és, segons 
Miguel Ángel Aparicio, 
inconstitucional

Caldria un Consell 
que no votés les 
propostes del Govern 
sense debat ni anàlisi

Surar
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