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Ferran Sáez and Marc Leprêtre argue that any democratic option must be democratically
proposed to the populace. By deﬁnition, the principle of legality cannot be imposed on a
rightfully expressed democratic will, because it would contradict its very basis for
legitimacy. The mobilisation of a signiﬁcant part of the Catalan population has exposed the
anachronistic seams of a Spanish legal system still imbued with the threads of a predemocratic idea. Spanish constitutional metaphysics will soon be unable to obstruct the
express will of a people who want to decide their future.
This article forms part of issue 40 of the IDEES magazine, “A Europe without Gaudí, without
Casals, without Dalí…?”, published in print format between September and December 2014.
The PDF article is available to download in Catalan below.
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