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l 31 de gener d’enguany passarà a
la història del catalanisme per la
presentació a la societat civil dels
tres projectes de futura constitu-

ció de la república catalana. L’acte, orga-
nitzat per la fundació gironina Llibreria
Les Voltes, es va celebrar a la sala Bohigas
de l’Ateneu Barcelonès amb la presència
del jutge Santi Vidal, que encara no havia
estat suspès pel ple del Consell General del
Poder Judicial, i que era l’impulsor d’una
de les propostes redactada per un equip de
juristes i personalitats del món acadèmic
(vegeu Una Constitució per a Catalunya,
Pagès Editors, 2015). Posteriorment, el
jutge més popular del Procés va aglutinar
els redactors de les altres dues constitu-
cions i un equip interdisciplinari d’experts
per treballar en una única versió que s’ha
d’entregar al Parlament a principis del
2016, amb el suport de diverses entitats
com ara l’ANC i Òmnium Cultural, com a
primer pas del procés de convenció consti-
tuent. Durant els darrers mesos, i entre
d’altres iniciatives, també la CUP ha des-
velat el seu full de ruta per aprovar en refe-
rèndum una constitució republicana ba-
sada en una anomenada iniciativa consti-
tuent popular.

LA TASCA DESENVOLUPADA PEL GRUP,
anomenat “Constituïm”, ha comportat
analitzar les més de tres mil esmenes pro-
cedents de la societat civil rebudes als
webs dels respectius projectes i en dife-
rents fòrums de presentació i debat ar-
reu. Es tracta d’una metodologia sem-
blant a la que es desenvolupà a Islàndia
quan, arran del moviment d’“indignats”
(“Revolució de les Cassoles”), s’optà per
redactar una constitució de base popular,
lluny de la partitocràcia que va portar el
país a la fallida. Malauradament, l’expe-
riència acabaria menystinguda pel Parla-
ment de Reykjavík. En el nostre cas, desit-
gem que aquest no sigui també el destí fi-
nal del projecte.

EL TREBALL QUE S’HA FET DESPRÉS de la
presentació a l’Ateneu i la publicació
dels 97 articles a El Punt Avui ha estat
apassionant i, si el Procés no s’encalla,
afavorirà un ampli debat democràtic en
temes clau com, per exemple, la dotació
o no d’un exèrcit. Les innovacions que
s’han incorporat en els diferents articles
representen un canvi de paradigma en el
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concepte d’estat tradicional. Em limita-
ré a destacar les que fan referència als
drets ambientals tan estretament lligats
al model econòmic i al desenvolupament
del nostre futur estat. Aquest drets con-
dicionaran el seu creixement segons la
capacitat de càrrega i els límits de la na-
turalesa que hem heretat. És a dir, el
progrés de la república catalana es pro-
posa que sigui permanentment fiscalit-
zat per l’estat ambiental del territori.

EN EL PREÀMBUL DE LA CONSTITUCIÓ es fa
referència als valors ètics que recull la Car-
ta de la Terra aprovada a la seu de la Unes-
co de París el 14 de març del 2000 i presen-
tada internacionalment a La Haia el 29 de
juny del mateix any. També en el preàm-
bul es considera respectar el principi de
precaució o “principi d’innovació respon-
sable”, que té com a objectiu un desenvolu-
pament econòmic eficaç, reflexiu i ponde-
rat davant els riscos ambientals i que en
cap cas ha d’esdevenir un principi d’im-
mobilisme o inacció.

EN ELS ARTICLES de la proposta de Consti-
tuïm.cat relatius al dret als béns comuns
naturals, es defensa el dret de les persones
a l’aire, al sòl i al subsòl; a fer un ús respon-
sable dels béns comuns per no provocar la
degradació de la biosfera i no perjudicar la
seva regeneració; a tenir el dret de captar,
transformar i usar l’energia continguda
en els fluxos biosfèrics i litosfèrics per tal
de gaudir d’una vida plena i saludable; a fer
que els danys a l’equilibri ecològic compor-
tin la seva reparació i regeneració per part
dels que en siguin responsables. Els que
hem col·laborat en aquesta redacció, al-
guns vinculats a la sectorial 3E (ecologia,
energia i entorn) de l’ANC, hem valorat
que una constitució del segle XXI que in-
corpora aquests drets s’avança al que,
fruit de les dinàmiques que comportarà la
lluita contra el canvi climàtic, esdevindrà
una acció jurídica mundial: la creació d’un
tribunal penal internacional del medi am-
bient que tingui competències en matèria
d’ecocidis; un fiscal internacional especia-
litzat, i l’establiment d’un fons internacio-
nal d’indemnització ambiental i de sanitat
pública.

LA NOSTRA CONSTITUCIÓ pot ser pionera
en la universalització del dret als béns co-
muns naturals i al de les persones a viure
en un entorn ecològicament saludable.
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mi sí que m’agraden els actors i les
actrius; aquestes últimes encara

més i aclareixo que, encara que ho pugui
semblar, no només em fascina aquella
actriu rossa nascuda a Melbourne. El cas
és que aquest darrer cap de setmana he
disfrutat especialment al teatre de dues
actrius. Vaig anar, finalment, a veure el
muntatge d’El rei Lear dirigit per Lluís
Pasqual que s’ha reposat al Teatre Lliure
després de l’èxit de la temporada passa-
da. Potser perquè en tenia moltes expec-
tatives, em va decebre una mica. Hi vaig
trobar a faltar certa finesa i em van so-
brar crits i remarques, el fet que provo-
qui rialles forçant una comicitat intem-
pestiva enmig d’una tragèdia desolado-
ra, l’ús d’accents i barreges lingüístiques
massa connotades que troben una res-
posta complaent, l’excés d’alguns ac-
tors. En canvi, Ramon Madaula a part,
em va agradar molt Núria Espert. Diré
que, a aquestes altures, d’una manera
per a mi inesperada i fins arribar-me a
commoure. Intueixo que hi té a veure la
seva edat, que s’acorda amb la de Lear, i
una fragilitat exposada en escena que
també s’adiu amb la d’un personatge
que, per la supèrbia de qui vol ser adulat
i creu saber-ho tot fiant-se de les apa-
rences i de les paraules, perd tota mena
de poder i de control fins encarnar la hu-
manitat despullada.

L’endemà, al petit Teatre Akadèmia,
vaig veure La importància de ser Frank,
una comèdia enverinada d’Oscar Wilde
que, curiosament com en el cas de la
tragèdia de Shakespeare, construeix
part de la seva tensió dramàtica en la re-
lació entre germans. A la seva diferent
manera. També em va semblar que la di-
recció de Emilià Carulla subratlla massa
alguna cosa que pot considerar-s’hi im-
plícita, però que potser no cal remarcar:
una certa pulsió homosexual. Tant se val.
M’ho vaig passar francament bé amb
tots els embolics de l’obra, la brillantor
verbal d’Oscar Wilde i la diversió dels in-
tèrprets, entre els quals una Cristina
Cervià sensacional que interpreta la ma-
nipuladora Lady Bracknell. Com senyo-
reja en un món construït amb agudesa,
ironia i, per tant, dobles sentits.
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