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sió o un excés de pudor 
cortesà. Però en cap cas 
que s’hagi de solucionar 
a corre-cuita, una vega-
da consumada l’abdica-
ció i d’amagatotis. 
 Sigui com sigui, del 
que no hi ha dubte és 
que la utilització d’un 
procediment legal tan 
sumari com opac per 
atorgar aquesta discuti-
ble protecció jurídica a 
l’exmonarca, que ja no 
ostenta cap funció cons-
titucional sinó un mer 
paper protocol·lari que 
no es compadeix amb la 
inviolabilitat o la irres-
ponsabilitat pròpia del 
monarca, servirà per augmentar el 
malestar social. I no només això. A 
més de topar contra el mur de la in-
comprensió ciutadana no gaudirà 
del consens polític que seria indis-
pensable. 
 Perquè, en efecte, hauria estat 
desitjable que primer es donés la 
norma i després es produís l’acte, 
i no al revés. Entre altres coses per-
què, si el que pretenien alguns era 
eludir regular alguna cosa més que 
la institució de la Corona i mante-
nir-la en una espècie de llimbs jurí-
dics, per no exposar-la més davant 
l’ull públic, és evident que el que 
s’ha aconseguit és més aviat l’efec-
te totalment contrari. 

En sEgon lloc, no se sap 
si els actuals reis d’Espanya, Fe-
lip i Letizia, podrien tenir un nou 
fill i si, en aquest suposat cas, fos 
un nen. Perquè, si fos així, sembla 
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É
s sabut que bona part de 
l’opinió, tant l’experta 
com la pública, es mostra 
refractària davant l’ex-
tensió dels aforaments 

per implicar un tracte diferent da-
vant la llei, que, en ocasions, deriva 
fins i tot en un tracte privilegiat. 
Sens dubte, aquest és un debat que 
s’ha reactivat amb motiu de l’abdi-
cació de Joan Carles I i de l’anunci 
del Govern de procedir al seu afora-
ment amb el pretext que la tempta-
ció de portar davant els tribunals 
l’exmonarca és massa forta perquè 
el sistema polític no ho impedeixi 
mitjançant la remissió de qualse-
vol querella davant el Tribunal Su-
prem, eludint així el jutge Castro de 
torn. 
 Però, com diuen els nostres avis, 
pensa malament i l’encertaràs. 
D’entrada, s’ha d’assenyalar que 
una mesura tan excepcional no va 
ser contemplada durant anys, en 
un context de normalitat jurídica i 
política. Fins al punt que ni tan sols 
es va pensar a aprofitar una recent 
modificació, avui en curs, de la llei 
orgànica del poder judicial, per re-
gular els aforaments que afectessin 
el conjunt de la família reial. Per ai-
xò no deixaria de ser legítim que 
els que estan convençuts de la bon-
dat de la mesura procedissin ara a 
solucionar el que en el seu cas po-
dria ser una simple falta de previ-

igualment palmari que es plante-
jarà un conflicte com a conseqüèn-
cia de la no modificació de l’arti-
cle 57.1 de la Constitució, que, mal-
grat alguns primers passos sobre 
la seva reforma, segueix establint 
la supremacia de l’home sobre la 
dona en l’ordre successori. No cal 
dir ni tan sols que aquesta regla de 
preferència en l’ordre successori 
repugna pel seu anacronisme. Ni 
la tradició ni la Història semblen 
arguments jurídics sòlids per pre-
textar la pervivència d’una dispo-
sició així. Cosa que, per cert, ja han 
resolt altres constitucions europe-
es com la sueca (1980), la noruega 
(1990) o la belga (1991).
 En tercer lloc, convé aclarir 
l’abast real del «comandament su-
prem» de les Forces Armades que la 
Constitució assigna al Rei, en detri-
ment del president del Govern. No 
en va, el Rei no està subjecte a cap 

JOAN 

Ridao

El futur de la Monarquia

mena de responsabilitat i això exi-
geix que tots els seus actes siguin 
ratificats per l’Executiu. A més 
del fet que això col·lisiona amb la 
mateixa naturalesa del comanda-
ment: dit d’una altra manera, qui 
no és responsable no pot manar. 
Aquesta qüestió ja es va eviden-
ciar durant el consell de guerra 
contra els encausats per l’intent 
de cop d’Estat del 23-F, pel que fa 
a la compareixença del Rei com a 
testimoni, a requeriment d’algu-
na de les defenses que van invocar 
l’«obediència deguda» dels sedici-
osos. 

FinAlmEnt, convé acla-
rir l’abast de la funció constitu-
cional d’arbitratge i moderació 
del funcionament regular de les 
institucions de l’Estat. Les insis-
tents demandes perquè la Coro-
na intervingui sobre el procés ca-
talà exigeixen alguna concreció, 
se suposa. Igualment, seria desit-
jable aprofundir en la transparèn-
cia de la institució, més enllà de 
les mínimes exigències que incor-
pora la recent llei estatal 19/2013, 
de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern. A més 
a més d’analitzar altres aspectes 
no resolts en l’ordre funcional 
(com els polèmics honors i distin-
cions afectes a la figura de l’hereu 
o hereva).
 Tot plegat perquè una ins-
titució aliena al principi demo-
cràtic per definició no segueixi, 
també, aliena al principi de rea-
litat. H
Professor de Dret Constitucional

i Ciència Política (UB).
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E
n temps del franquis-
me, Francesc Candel, 
popularment anome-
nat Paco, va ser una 
persona discreta que es 

va convertir després en personat-
ge popular. Havia nascut a Cases 
Altes, al País Valencià, però quan 
tenia dos anys va arribar a 
Barcelona amb els seus pares. La 
família es va instal·lar a les ano-
menades Cases Barates de la Zona 
Franca.
 Si no m’equivoco, no se’n va 
moure quan posteriorment va ser 
reconegut i aplaudit per la publi-
cació d’una sèrie de llibres que 
oferien una mirada penetrant i 
viscuda sobre l’emigració. El lli-
bre titulat Hay una juventud que 
aguarda va ser el descobriment 
de Candel, i a aquest llibre van se-
guir uns altres de títols força sig-
nificatius: Donde la ciudad cambia 

su nombre i Han matado un hombre, 
han roto un paisaje.
 Ara, Carles Duarte ha prologat 
un llibre, Oda poètica, editat per 
Cadena, i que és el resultat de la te-
nacitat i afecte de Joana Garcés. 
Confesso que m’he quedat molt 
sorprès, tot i que vaig conèixer la 
discreció de Candel. ¿També fe-
ia versos? Sí. Se’n recullen molts 
i van des del 1942 fins al 1998. Re-
collir aquests versos ha estat ofe-
rir un instrument per entendre 
què pensava i què sentia Candel, 
més enllà del que opinava en els 
llibres.
 Jo he descobert un home tan 
profundament vital com delica-
dament melancòlic. Sospito que 
són molt pocs els que sabien, o en 
tenien algun indici, que l’escrip-
tor explorava amb els seus versos 
una vida i uns sentiments que no 
podíem sospitar quan el trobà-
vem, rarament, en algun acte lite-
rari.
 Els seus poemes no s’adapten 
als cànons establerts, de la matei-
xa manera que ell, personalment, 
no encaixava en el tipus de poe-
ta i d’intel·lectualitat d’aquells 
anys 40 i 50. En un moment deter-
minat escriu unes paraules que 
m’han impressionat: «Ignoro lo que 
veo / por fatiga».
 Paco Candel era un home ínte-
gre, potser cansat pel que veia. H
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mans Marx. Una altra peça que 
s’executa quasi com una execució 
(de la gola) és el delicat cant (qua-
si verdià) dels italians. L’himne de 
Mameli, en versió futbolística, és 
un esgarip, un concurs a veure 
qui excel·leix en l’art de destros-
sar la música a base d’inflar la in-
flamació de la lletra. 
 Per contra, la peça que identi-
fica la Unió Europea, l’Oda a l’Ale-
gria de Beethoven, no genera 
tant d’entusiasme. Els euroescèp-
tics i els feixistes han implantat 
a Estrasburg una nova versió de 
la irritació. Davant l’himne, ali-
ens o contraris a la seva filosofia, 
s’hi han girat de cul o han romàs 
 asseguts. Passió versus menys-
preu. L’eufòria abrandada dels 
uns contra la barroera fòbia dels 
altres.  H

H
i ha maneres diverses 
d’afrontar el fet d’haver 
d’escoltar, amb una certa 
beatitud i amb una acti-

tud reverencial, l’himne de la pà-
tria en determinats moments d’ale-
gria, d’heroïcitat i reivindicació o, 
com és el cas de les competicions es-
portives, com a translació musical 
del que significaria una arenga 
emesa pel general just abans de la 
batalla. Aquests dies, al Mundial, 
n’hem vist uns quants exemples. El 
més desaforat, sens dubte, el dels 
brasilers, que no canten sinó que 
bramen d’una manera inaudita. És 
tan exagerada que provoca hilari-
tat, sobretot quan l’estadi entona 
(és un dir) a capella l’himne que 
s’acosta molt a les versions humo-
rístiques dels himnes que sortien a 
la Llibertònia i la Sylvània dels Ger-
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presa de la qual era sòcia, no ente-
nia per què posava en contacte la 
seva selecta agenda amb el seu es-
timat marit, i per no saber, ni dis-
cernia per a què demanava ajuda 
al papà. Una pena, vaja. Una vícti-
ma en mans del seu pèrfid marit. 
L’únic que sorprèn davant tanta 
ineptitud és que la dona fa anys 
que treballa i, encara pitjor, que 
cobra de tots els espanyols. ¿Per 
què li paguem si no sap de res?
 Tampoc deu sortir de la se-
va sorpresa Ana María Tejeiro, es-
posa de Torres, el soci de Urdan-
garín, imputada des del 2011 per 
un seguit de delictes sense figurar 
a la junta directiva de Nóos. Cada 
matí, la dona es desperta amb un 
interrogant: «Mirallet, mirallet, 
¿per què no sóc jo la més bella del 
 regne?». H

E
l batejat com el pres més 
guapo del món ha fitxat 
per una agència de mo-
dels. Quan surti de la pre-

só l’espera un sou de 30.000 dò-
lars. Per la seva cara bonica. I per 
l’estultícia de molts. No hi ha ma-
nera. Per més que Disney ha dit i 
tornat a dir que la bellesa és a l’in-
terior, el missatge no acaba de fer 
efecte. Als guapos sembla que el 
vent els bufa a favor. Una cosa sem-
blant passa amb la reialesa. Enca-
ra que en el cas de la infanta Cris-
tina és tot un huracà el que sembla 
conxorxat a favor seu. S’ha de te-
nir molta estrella a la vida –o mol-
ta cara... bonica–, perquè un fiscal 
carregui contra el jutge a favor de 
l’acusat. Diuen que la pobra no ho 
sabia. Desconeixia el que firmava, 
ignorava tots els tripijocs de l’em-

Per la cara
EMMA Riverola
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