
	
	

 
 
 

 
RESUM DE LA TROBADA AMB L’ADVOCAT MIQUEL ROCA, POLÍTIC D’UNA 
LLARGA TRAJECTÒRIA AMB UN DESTACAT PROTAGONISME DURANT A 
TRANSICIÓ ESPANYOLA. 
 
El Sr. Miquel Roca va començar afirmant amb rotunditat que era un defensor de la 
Constitució del 1978, de la que es sentia molt satisfet del resultat aconseguit, vist 
amb la perspectiva del temps. Una visió d’una persona interessada que hi va 
participar i que defensa el text constitucional en la seva integritat.  
 
Aquest convenciment del Sr. Roca venia apuntalat, sobretot, després d’escoltar veus 
que parlaven del règim del 78 de manera despectiva. Per Roca, parlar 
despectivament del règim que retornaria la llibertat als ciutadans d’aquest país, 
després d’una guerra civil dramàtica, una història dura de postguerra i un règim 
totalitari de 40 anys, és fer-ho com un ignorant.  
 
Segons Roca, la Constitució de 1978 va ser una fita històrica d’un enorme conjunt de 
ciutadans que van saber posar punt i final a una història negra, per demostrar al 
conjunt de la societat i al món que podíem entendre’ns i conviure amb pau i llibertat. 
Va ser una voluntat de tots els ciutadans que volien que aquesta vegada, les coses 
sortissin bé. 
 
En aquest sentit, la Constitució del 78 va ser aprovada per consens, des del pacte, 
un fet que no s’havia produït mai a la història d’Espanya. En segon lloc, va ser sotmesa 
a referèndum popular, un altre fet històric i gairebé excepcional, que va ser aprovada 
pel 90% dels vots, a Catalunya pel 91,5%. I a més, mai una Constitució havia durat 
tant temps vigent en tota la història de l’Espanya contemporània.  
 
Miquel Roca va posar èmfasis al explicar que no va ser fàcil aconseguir fer la 
Constitució perquè hi havia moltes tensions i va relatar l’emoció de veure com per 
constituir la mesa, baixava dels seus escons del Congrés dels Diputats Dolores Ibarra, 
La Pasionaria, assistida per Rafael Albertí. També va fer referència a la frase que li va 
dir Marcelino Camacho, quan estaven firmant els Pactes de La Moncloa i li passava 
el document per firmar, li va afirmar que aquell fet era “la hòstia”. En tots ells hi havia 
la il·lusió de poder-se expressar en llibertat, de construir una democràcia i vist des 
del futur, la construcció de l’Estat més descentralitzat d’Europa de l’any 2019.  
 
 
 



	
	

 
 
 
 
És per això que Roca va explicar als socis del Cercle que considerava que no era just 
quan es parlava de la reforma de la Constitució al temps actual, de fer-ho mirant 
enrere amb escepticisme, amb pena i drama com si no poguéssim tornar a ser 
capaços de repetir la gesta del que es va fer l’any 1978 i que es va convertir en una 
referència a tot el món occidental. En aquest sentit, va fer referència a dos articles 
del text constitucional que definien el seu valor global: 
 

1) Per primera vegada,  a una constitució s’incorpora com a valor el PLURALISME, 
és a dir, el reconeixement de la diversitat, de la discrepància i per això, quan 
reconeixes el pluralisme t’estàs exigint a tu mateix pactar. Per tant, democràcia 
en la nostra constitució és pacte i si no hi ha capacitat de parlar, de dialogar, 
d’arribar a acords, la nostra democràcia falla. És fonamental. 
 

2) Per primera vegada, en una constitució del nostre món occidental, s’obliga als 
poders públics, no només el respecte a l’exercici dels drets i llibertats sinó 
també a remoure els obstacles que impedeixin aquest exercici. Es trasllada 
una responsabilitat d’ajudar a fer possible.  

 
Miquel Roca va afirmar que calia posar en valor els fonaments que van permetre’ns 
aconseguir tenir la Constitució perquè si no, ens estàvem fent mal a nosaltres 
mateixos. “El debat real en el nostre país està entre aquells que tenen confiança en 
ells mateixos per arreglar els reptes que hi ha plantejats i els que no. Si tenim 
confiança en la nostra capacitat per resoldre conflictes, tenim molt de guanyat i 
podrem començar a resoldre’ls. Però si presentem la història de que tot ha sigut una 
desgràcia, de que som incapaços, no arribarem enlloc. Hem de recuperar el valor del 
què hem fet, hem de valorar el què s’ha fet i d’aquesta manera enfocar problemes 
que son nous”.   
 
Roca va afegir que calia tenir confiança col·lectiva per afrontar tot el que calgui 
perquè el punt de partida és molt millor que el que es tenia l’any 1978. Perquè hem 
de confiar en el futur a base de negar-nos el què s’ha fet al passat?  
 
El jurista va concloure la seva intervenció demanant que calia allunyar-se del gust de 
la confrontació, de la comoditat el conflicte, de la degradació de l’adversari, de la 
desqualificació que ens allunya la possibilitat d’arribar a acords que ens calen a tots. 
De recórrer a l’insult com una manera simplista de no voler raonar les coses.   
 
 



	
	

 
 
PREGUNTES 
 
Perquè hem d’acceptar una constitució que no hem votat? (Pregunta d’una alumna 
menorquina) 
 
La pretensió de ser sempre l’epicentre de l’història, no pot ser. Una altra cosa és voler 
reformar-la o no però l’acceptació, no té res a veure. La Constitució són els Estatuts 
d’una Comunitat de propietaris i és un règim per conviure. Tenim una Constitució 
amb molt marge d’interpretació encara; com el fet que diu que el Servei Militar és 
obligatori però, en canvi, ja no ho és. El que no té cabuda a la Constitució és acusar-
la de l’atur dels joves o de les pensions, per exemple.  
 
 
Com veu la Monarquia i el seu paper al segle XXI? 
 
- Hi ha molts països del nostre entorn que tenen monarquia amb democràcia 
consolidada. 
- Sempre que parla el Rei és perquè el Govern diu que parli i que parli així. I si no ho 
fa així, el que falla és el Govern.  
- Que el fet de dir Monarquia si o Monarquia no, sigui l’excusa per amagar la 
incompetència per solucionar els problemes seriosos del nostre país com com l’atur, 
la sanitat, les pensions o el sistema educatiu. 
 
 
Com veu Europa ? 
 
Europa necessita lideratges forts que descansin en la força de la unitat i que prenguin 
exemple dels pares de la Unió Europea que van ser capaços de trobar arguments per 
tirar endavant junts en el record de les guerres. Avui en dia Europa és el balneari de 
la decadència, davant d’un escenari mundial amb actors molts més forts com són la 
Xina, els Estats Units i Rússia. Tot indica que si no tenim una Unió forta, serem 
irrellevants en el món.  
 
 
Com veu Catalunya? 
 
En aquets moments, qualsevol solució passa per un espai de rectificació. Es pot 
discutir si és d’un 10% o un 15 %. Estem en una situació molt complicada on les 
eleccions podrien aclarir una mica o deixar-ho tot igual. En termes generals, ens 
haurem d’acostumar a viure en una situació d’incertesa i complexitat.  



	
	

 
 
 
 

 
 

 


