ARTICLE 155
Si hi ha un concepte que ressona permanentment a la ment dels catalans aquests darrers dies
és l’article 155 de la constitució espanyola. Malgrat tot, en Miquel Roca, que va ser un dels
seus redactors, ha afirmat que no va ser pensat per ser aplicat.
Amb tot el que es parla del 155 caldria pensar que és un dels puntals de la Constitució
espanyola, pensat per garantir la seva vigència i el control de qualsevol acció que vagi en
contra dels interessos de la nació, però si algú consulta l’article veurà clarament que el que diu
en Roca és cert. Únicament consta de dos punts: En el primer indica que el govern espanyol
podrà prendre mesures contra la comunitat autònoma que atemptin greument a l’interès
general d’Espanya i en el segon simplement diu que podrà donar instruccions a la resta de
comunitats autònomes.
És evident que el 155 és un article sense desenvolupar, gairebé sense contingut, sense
protocols d’aplicacions definits i que, per això mateix, es pot convertir en un xec en blanc en
mans del govern de Rajoy. A primera vista pot generar preocupació, ja que els xecs en blanc
acostumem a associar-los amb poder fer el que es vulgui, sense donar gaires explicacions a
ningú. La trampa del 155 és que la seva aplicació està subjecta necessàriament al compliment
bàsic de la pròpia constitució i, per tant, limitat pels drets que ella mateixa reconeix a la pròpia
comunitat autònoma a la que se li vol aplicar. Això també aplica a totes aquelles lleis que
depenguin de la pròpia constitució, com pot ser l’Estatut d’autonomia.
El catedràtic en dret constitucional de la UB, en Xavier Arbós, ho ha dit clar: “L’article 155 no es
pot utilitzar per suspendre la Constitució i l’Estatut”. La Constitució ha de seguir vigent i, per
tant, els drets constitucionals que ens emparen als ciutadans i al govern de la Generalitat.
Segons això, l’article 155, més que un xec en blanc per Mariano Rajoy, es podria convertir en
una patata calenta difícil de gestionar des del punt de vista jurídic i d’empara dels drets bàsics
constitucionals i internacionals. Una mala solució jurídica davant d’un problema que és polític.

