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Són temps molt estranys. Aca-
ben de trobar el cos d’un nen 
al maleter del cotxe de la pre-
sumpta assassina, però sembla 
que és més important que la 
dona sigui negra i de Repúbli-
ca Dominicana. Almenys, és el 
que reflecteixen les xarxes. Van 
trigar molt poc a aparèixer, en-
tre d’altres, frases com aques-
ta: “No volem pagar la presó 
d’aquesta criminal amb els nos-
tres impostos”. Com si alguna 
vegada es preocupessin d’esbri-
nar on van aquests impostos. Si 
és que els paguen.

No puc evitar plantejar-me 
la nostra naturalesa com a és-
sers humans. Fa molt de temps, 
vaig arribar a la conclusió que 
no som solidaris, al marge del 
tsunami o terratrèmol de torn, 
i la Marató de TV3, és clar. I de  
mostra un botó: si el comunis-
me es va erigir com a paradigma 
de la nostra solidaritat, en què 
tots som iguals, per quina raó 
tots els sistemes comunistes 
que es van establir van estar re-
gits per dictadures, que precisa-
ment ens imposaven aquest sis-
tema? La realitat és que el món 
està ple de comunistes solida-
ris, fins que Apple treu el nou 
iPhone i fan cua durant tota la 
nit per comprar-lo.

La pregunta de rigor seria: 
som bons o dolents? Si un veu 
un nen, fins a una determinada 
edat, la resposta és simple. El 
problema és quan comencen a 
aprendre. La qüestió és: què els 
estem ensenyant?

Si mirem el que ens envolta, 
les expectatives no són molt 
altes. Trobarem episodis de se-
gregació racial, econòmica o so-
cial, gairebé on busquem. Cada 

segon apareix un col·lectiu nou, 
sota el motiu (evidentment llo-
able) de donar visibilitat a un 
determinat nombre de perso-
nes. Però això és el de menys. 
La qüestió és etiquetar per di-
vidir-nos. Perquè això és el que 
passa, encara que no ens n’ado-
nem i no sigui la finalitat inici-
al. Les etiquetes ens divideixen 
i ens allunyen.

Així, si soc català no soc 
espanyol. Si soc blanc no soc 
negre. Si soc de dretes no soc 
d’esquerres (com si veient els 
que ens governen, hi hagués 
alguna diferència). Si soc home 
no soc dona. La llista, lamenta-
blement, pot seguir fins a l’eter-
nitat.

No em posaré  budista, per-
què ni ho soc ni m’interessa ser-
ho, però estaria bé que comen-
céssim a entendre que potser no 
som tan diferents del que ens 
entestem a aparentar. I aquest 
sí que sembla ser el nostre es-
port preferit. Així, alliberem 
totes les nostres fòbies i com-
partim tota la imbecil·litat que 
se’ns posi a tir, per cridar. Ara 
bé... sempre de manera virtual, 
no fos cas que algú ens vegi la 
cara.

Però a l’hora de la veritat ens 
amaguem en el confort del nos-
tre sofà i preguntem... què més 
volen que faci? Ja vaig omplir 
les xarxes socials de pescaítos.

La Constitució que fa 25 anys 
que es va aprovar al referèndum 
del 14 de març del 1993 és la 
garantia de la llibertat del poble 
andorrà.

Tenim una bona Constitució,  
però el fet que no hi ha hagut 
treballs de manteniment ni cap 
reforma ha comportat que al-
gunes de les seves disposicions 
grinyolen amb els nous desafia-
ments econòmics i socials.

Cal pensar que les ciutada-
nes i els ciutadans menors de 
43 anys no van poder votar la 
Constitució.

Fins ara s’ha mantingut una 
actitud de prudent reserva a 
l’hora de plantejar una reforma 
constitucional, però no sembla 
que els problemes puguin desa-
parèixer per art d’encantament.

Soc dels que pensa que les 
constitucions es defensen re-
formant-les quan calgui, adap-
tant-les a unes realitats socials 
que canvien.

No vull pas dir que hi hagi 
una solució ja definida ni una 
proposta enllestida. No. El que 
penso, el que vull dir en aquest 
25 aniversari, és que ha arribat 
l’hora de promoure un debat 
que impulsi els representants 
polítics a actualitzar la norma 
fonamental i a recuperar un 
projecte il·lusionant pel futur 
d’Andorra.

Necessitem conquerir un nou 
compromís constitucional mit-
jançant el diàleg.

La reforma ha de seguir uns 
procediments adequats, que 
permetin una seriosa deliberació 
i la participació de les minories i 
del conjunt de ciutadanes i ciu-

tadans amb la finalitat d’aconse-
guir un resultat compartit. No 
es pot fer a corre-cuita.

Tampoc hauria d’exigir-se un 
–impossible– consens de sorti-
da, perquè en aquests procedi-
ments l’acord només pot ser la 
conseqüència del diàleg i no pas 
una condició prèvia. Així ho vam 
fer els anys 1992 i 1993.

Ara bé, sí que sembla aconse-
llable buscar un acord de mínims 
entre les forces polítiques sobre 
el perímetre de la reforma, els 
temps per desenvolupar-la i, so-
bretot, una obligació de resultat, 
de dur-la a terme.

S’ha comprovat aquests dar-
rers anys que el funcionament 
del Consell General és massa 
formal i reclama algunes modi-

ficacions que afavoreixin l’ex-
pressió de les minories en bene-
fici del mateix parlamentarisme. 
Convé afavorir la construcció de 
la representació política i for-
mar opinió pública.

Cal facilitar l’exercici de la 
funció de control i de les comis-
sions d’investigació. I també 
enfortir algunes tècniques de 
democràcia participativa, com 
la iniciativa legislativa popular.

Una societat tan plural com 
l’andorrana requereix unes ade-
quades dosis de proporciona-
litat en la representació i hi ha 

solucions electorals que ho per-
metrien.

Defenso, doncs, l’obertura 
d’un procés de reforma cons-
titucional adreçat a reforçar la 
nostra Constitució.

L’article 105 de la Constitució 
estableix un procediment molt 
exigent per afrontar la revisió 
de la Constitució. La iniciativa 
correspon als coprínceps con-
juntament o a una tercera part 
dels membres del Consell Ge-
neral. I el procés acaba amb la 
convocatòria d’un referèndum 
de ratificació.

La discussió al Consell Gene-
ral i l’eventual aprovació per una 
majoria qualificada requeriria 
mesos de debats, d’atansament 
de posicions, negociacions i in-
tercanvis de raons.

Es tracta, doncs, d’obrir la 
porta cap a una gran deliberació 
nacional.

És a dir, un llarg procés de re-
flexió, posicionament i respon-
sabilitat en què també prenguin 
part les ciutadanes i ciutadans 
al costat dels partits polítics. 
Seria una manera de poder dis-
cutir amb la raó i sortir així de 
la immediatesa de les xarxes, les 
mentides públiques i els sim-
plismes de la imatge.

Val a dir que el resultat no 
ha pas d’alterar bona part de la 
Constitució vigent.

El tractament per supe-
rar aquesta situació ha de ser, 
doncs, valent, però també pru-
dent. Ha de ser reformista i pro-
gressista.

Hem de reforçar la democrà-
cia, mantenir el seny i preservar 
l’equilibri institucional.

Elogi i reforma de la Constitució
Necessitem conquerir un nou compromís constitucional mitjançant el diàleg

Les constitucions es 
defensen adaptant-
les a les realitats 
socials canviants

Bons o dolents?

El cas és etiquetar, 
però les etiquetes 
ens divideixen i 
també ens allunyen
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