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Els estatuts d’autonomia responen a 
la necessitat de reconèixer la realitat 
plurinacional d’Espanya. Si Espanya, 
fos una realitat cultural i històrica-
ment homogènia, cap de les seves 
parts no reivindicaria un tractament 
diferenciat ni el reconeixement de la 
seva pròpia identitat política. Però 
quan existeix una pluralitat de sub-
jectes culturals i històrics, quan la 
cohesió nacional espanyola —volun-
tària o forçosa— no ha creat un únic 
sentiment de pertinença nacional, és 
lògic que els territoris que se senten 
diferents reclamin un sistema polític 
adaptat a la diversitat existent.

Així doncs, els estatuts d’autonomia 
i el sistema autonòmic de la Consti-

tució del 1978 existeixen perquè hi 
ha alguna raó que ho motiva. I no 
podem caure en l’error d’afi rmar que 
aquest sistema polític existeix perquè 
així ho reconeix la Constitució del 
1978 perquè això no és cert. El dret 
a l’autonomia no és conseqüència de 
la Constitució, sinó la causa que va 
exigir una resposta constitucional.

La Constitució de 1978 va haver 
de reconèixer que Espanya no era 
ni podia ser un estat ni uniforme ni 

unitari. El legislador constituent no 
va inventar la pluralitat ni la va des-
cobrir en un laboratori. La pluralitat 
—la plurinacionalitat— conformava 
una realitat prèvia que la Constitució 
només podia intentar encarrilar.

Així doncs, hem de valorar la correc-
ció i utilitat de la Constitució i del 
procés autonòmic només en funció 
de si ha aconseguit o no donar res-
posta a la qüestió nacional existent a 
Espanya des de segles enrere.

Això no és obstacle per a reconèixer 
que Espanya també és una realitat. 
I no només com a estat, sinó també 
com a referent nacional per a molts 
dels seus ciutadans. Però aquesta 
realitat, en diverses ocasions, ha vol-
gut ser imposada “manu militari” i, 
a més, sota una perspectiva unifor-
madora d’arrel castellana. El mateix 
règim franquista va pretendre defi nir 
un marc polític del tot centralista i 
unitari, però tanmateix, la realitat era 
una altra.

Tot just ens hem de remetre a la his-
tòria d’Espanya per a comprovar que 
es tracta d’una realitat plurinacio-
nal. Fins al segle XVIII Espanya mai 
va conformar un estat polític unitari. 
Catalunya, o el Regne de València, 
per posar dos exemples, van dispo-
sar de les seves respectives institu-
cions i de les seves lleis, sense cap 
altra vinculació a la resta de regnes 

Un llarg camí.     25       anys de comunitats 
           autònomes
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Els estatuts responen a la ne-
cessitat de reconèixer la rea-
litat plurinacional d’Espanya

El dret a l’autonomia no és con-
seqüència de la Constitució, 
sinó la causa que va exigir 
una resposta constitucional
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peninsulars que la fi gura compartida 
del monarca. Una monarquia que a 
cada territori s’havia d’adaptar a les 
seves lleis i furs respectius. La uni-
tat econòmica del territori encara és 
més recent i hauríem de datar-la en 
l’extensió del ferrocarril o fi ns i tot en 
el “desarrollismo” dels anys seixanta 
del segle XX.

Val a dir que el sistema autonòmic 
tampoc no neix amb la Constitu-
ció del 1978. La proclamació de 
la II República va coincidir amb la 
proclamació de la República Ca-
talana dintre de l’Estat Espanyol 
efectuada per Macià, la qual, pocs 
dies després, va canviar el seu nom 
per la denominació històrica i més 
“neutra” de Generalitat de Cata-
lunya. La Constitució Republicana 
va reconèixer el dret a l’autonomia, 
i durant els breus anys que va durar 
va donar lloc als estatuts de Cata-
lunya, d’Euskadi i també al projecte 
d’estatut gallec.

Centrant-nos en la nostra història 
més immediata, la mort del General 
Franco va coincidir amb una clara 
unanimitat de les forces polítiques 
pel que fa al reconeixement dels 
drets nacionals dels diferents te-
rritoris de l’estat. A Catalunya, per 

exemple, partits i sindicats de tanta 
significació com el PSOE, PSUC, 
CDC, UDC, ERC, CCOO i UGT exigien 
el retorn immediat de les institucions 
de l’Estatut de 1932 com a via per 
a abastar el ple exercici del dret a 
l’autodeterminació. Els textos con-
gressuals d’aquella època de partits 
com el PCE o el PSOE també conte-
nen un reconeixement exprés i explí-

cit dels drets nacionals de Catalunya 
o d’Euskadi, per exemple.

Tanmateix, el panorama polític va va-
riar ràpidament en els primers temps 
de la transició. D’entrada, els suc-
cessius governs d’UCD van actuar, 
en l’àmbit autonòmic, amb una gran 
dosi d’improvisació i tactisme. Així 
mateix, molts partits que a Catalunya 
o Euskadi havien expressat un clar 
suport a les reivindicacions nacionals, 
van assolir aviat acords d’integració 
en partits d’àmbit estatal, cosa que 
va moderar el seu discurs de manera 
notable. I fi ns i tot a Catalunya, les 
reivindicacions maximalistes inicials 
van cedir el pas a posicions molt més 
moderades i possibilistes.

Fos com fos, el sistema autonòmic 
amb prou feines va quedar dibuixat 
en el text constitucional. El Títol VIII 
és un exemple clàssic de constitució 
oberta, que confi a el seu contingut 
al posterior desplegament que se’n 

El Títol VIII és un exemple 
clàssic de constitució 
oberta, que confia el seu 
contingut al posterior des-
plegament que se’n faci

Parlament de Catalunya  
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JOSEP A. DURAN I LLEIDA

faci. La Constitució reconeix el dret 
a l’autonomia de nacionalitats i re-
gions i remet les seves atribucions 
a les normes estatutàries posteriors, 
amb la qual cosa s’allunya d’altres 
models constitucionals que perfi len 
amb major nitidesa el model territo-
rial dels seus respectius estats.

Aquesta inconcreció va desembocar 
en la completa implantació del règim 
autonòmic a tots els territoris de 
l’estat, generant així disset autono-
mies, algunes d’elles uniprovincials, 
generalment adaptades al model 
regional anterior i en molts casos 
desproveïdes de qualsevol tipus de 
sentiment comunitari propi. Això no 
signifi ca que, transcorregut un quart 
de segle, l’existència de les diferents 
autonomies no hagi anat generant 
una correlativa acceptació de la rea-
litat autonòmica, però és innegable 
que en molts supòsits, la política del 
“café para todos” es va veure impul-
sada per un clar afany mimètic res-
pecte d’aquelles comunitats que sí 

percebien el seu accés a l’autogovern 
com un reconeixement dels seus 
drets nacionals i de la seva voluntat 
política llargament reivindicada i re-
afi rmada.

En aquest sentit, l’extensió del model al 
conjunt de l’estat comportava una clara 
voluntat d’afeblir i rebaixar els contin-
guts simbòlics de les nacionalitats. A 
més, des de Catalunya es coneixia la di-
fi cultat que comportaria negociar trans-
ferències, concretar la seva valoració i 
impulsar una administració nova a par-
tir de la simple cessió de les competèn-
cies estatals i del funcionariat que les 
exercia. Però el principal escull que va 
aparèixer en aquells primers anys de la 
transició respon a la concreta data del 
23 de febrer del 1981, a partir de la 
qual van arribar els pactes de concerta-
ció autonòmica, la LOAPA i altres eines 
que volien remetre el contingut del dret 
a l’autonomia a la discreció del legis-
lador estatal. A més, els traspassos de 
serveis i competències van quedar pràc-
ticament paralitzats.
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Les competències assolides 
no han pogut ser desenvo-
lupades en la seva integritat 

En tots aquests anys, i especial-
ment per a les autonomies que no 
depenien políticament de partits 
d’àmbit estatal, les competències 
assolides no han pogut ser desen-
volupades en la seva integritat atès 
el caràcter cada vegada més expan-
siu de les competències exclusives 
de l’estat o fi ns i tot de les seves 
competències bàsiques. El redactat 
ambigu i genèric de certs precep-
tes constitucionals i estatutaris ha 
impedit defi nir els límits concrets 
per a cada matèria. Tampoc no ha 
ajudat a resoldre aquest dèficit 

l’actitud renuent de l’estat, entos-
sudit a expandir al màxim les seves 
atribucions.

Així mateix, no s’ha pogut defi nir 
amb precisió el concepte de “lleis 
bàsiques”. Allò que l’any 1978 vam 
creure que no impediria el desen-
volupament del marc competencial 

estatutari, ha derivat, contràriament 
i fi ns i tot amb l’aval del Tribunal 
Constitucional, en un desplegament 
exagerat, gairebé reglamentístic, de 
la normativa bàsica, amb la conse-
güent sostracció de les competències 
pròpies.

Afegim-hi l’ús abusiu de les lleis or-
gàniques i la pretensió de subsidia-
rietat del dret estatal, i entendrem 
prou bé les successives frustracions. 
No s’ha confi at en les autonomies per 
a executar les competències estatals 
(cosa que sí que s’ha aconseguit a 

 Parlament de Catalunya  
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Alemanya) ni, contràriament al que 
preveu l’article 150.2 de la Consti-
tució, la delegació de competències 
estatals a favor de l’administració 
autònoma ha estat la regla sinó 
l’excepció.

En altres àmbits, les institucions de 
l’estat tampoc no han sabut adaptar-
se a l’estructura autonòmica adoptada 
per la Constitució. L’administració 
de justícia ha estat per complet in-
sensible a la, com a mínim, prevista 
descentralització de l’estat. És cert, i 
ningú no ho discuteix, que la Consti-
tució de 1978 regula un Consell Ge-
neral únic per al poder judicial, però 
les competències estatutàries refe-
rides a ”l’administració de justícia” 
s’han vist relegades simple executor 
de ”l’administració de l’administració 
de justícia”.

Amb això, abordem un altre dels 
grans dèfi cits de la vertebració plural 
de l’estat. En realitat les autonomies 
comencen a semblar entitats “paraes-
tatals” que de cap manera infl ueixen 
en l’estructura de les institucions i 
en la defi nició de les polítiques de 
l’estat. Si recorrem una vegada més a 
l’exemple alemany, la capacitat dels 
länder per determinar les polítiques 
federals ha conduït a una situació 
pràcticament de codecisió, caracteri-
tzada per les complexes i constants 
negociacions entre el Bundestag i el 
Bundesrat, i que han fet precisa fi ns 
i tot la creació d’una cambra de con-
ciliació entre ambdós òrgans legis-
latius. Tanmateix, resulta desolador 
comprovar quin és el refl ex de les 
diferents comunitats autònomes en 
la composició del Tribunal Constitu-

cional o en la designació dels mem-
bres del Consell General del Poder 
Judicial. Podríem dir exactament el 
mateix respecte d’altres fi gures com 
el Defensor del Poble, el Tribunal de 
Comptes o, senzillament, la presèn-
cia de representants autonòmics en 
les empreses públiques o a determi-
nats òrgans reguladors.

Més enllà de tot això, l’estructura 
autonòmica de l’estat tampoc no té 
la seva deguda plasmació en els òr-
gans de govern de la Unió Europea, 
qüestió aquesta que sí tenen resolta 
altres estats com Bèlgica o la Repú-
blica Federal Alemanya. Les autono-
mies no contribueixen en absolut a la 

Les institucions de l’estat 
tampoc no han sabut adaptar-
se a l’estructura autonòmica 
adoptada per la Constitució
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formació de la voluntat espanyola ni 
tenen cap capacitat de codecisió.

En defi nitiva, l’esperança de reco-
neixement de la pluralitat nacional 
de l’estat i de la capacitat política 
de les diferents nacions s’ha anat 
esvaint durant tots aquests anys. És 
cert que el trànsit d’una Espanya 
centralitzada a una Espanya plural va 
ser vist amb molta innocència a fi nals 
dels setanta, sense considerar el pes 
d’actituds i premisses assentades en 
l’inconscient col·lectiu espanyol du-
rant segles. A més, quaranta anys de 
franquisme no desapareixen de cop i 

volta. Seria fàcil qualifi car tot el pro-
cés com un error, o creure que l’error 
el vam cometre vint-i-cinc anys en-
rere, però el cert és que la transició 

democràtica, plena de dificultats, 
va triomfar en altres àmbits de gran 
importància com, per exemple, la 
construcció d’un sistema democràtic 

homologable al de qualsevol país del 
nostre entorn o la clara i contundent 
protecció dels drets fonamentals in-
dividuals.

Els drets nacionals són tan consis-
tents i dignes de protecció com les 
llibertats individuals i col·lectives. 
És cert que vivim en una societat 
complexa en la qual els sentiments 
nacionals no canvien radicalment en 
travessar el límit divisori entre dife-
rents comunitats autònomes, però la 
història d’Espanya és la prova més 
evident de la seva plurinacionalitat. 
L’agregat de nacions que van con-

Els drets nacionals són tan 
consistents i dignes de pro-
tecció com les llibertats 
individuals i col·lectives

Palau de la Generalitat de Catalunya
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JOSEP A. DURAN I LLEIDA

formar la monarquia hispànica no 
va conduir cap a una nova identitat 
substitutiva de les anteriors, sinó que 
va voler imposar un edifi ci nacional 
artifi cial a d’altres identitats dotades 
de la seva pròpia personalitat comu-
nitària. Simplifi cant en excés, l’estat 
espanyol no va saber ser tan infl exi-
ble com ho va ser el francès davant 
les altres nacions del seu territori, ni 
tampoc va ser tan hàbil com aquell 
per crear un projecte comú basat en 
l’orgull nacional col·lectiu. Potser 
ens han faltat, afortunadament, fets 
històrics que ens dotessin d’identitat 
comuna davant tercers i, al contrari, 
han abundat dissortadament les oca-
sions en les quals una part de ciu-
tadans espanyols ha lluitat a mort 

contra una altra part dels seus con-
ciutadans.

Potser aquest sigui l’error del sis-
tema constitucionalista espanyol 

actual, edificat sobre un demos 
únic i contrari a la pluralitat na-
cional existent. És possible que 
no existeixin regles predeter-
minades per establir la forma i 
l’estructura d’una democràcia 
construïda a partir del pluralisme 
nacional, i és probable que hàgim 

d’acudir a propostes innovadores i 
a solucions temporals que exigiran 
ser revisades amb certa freqüèn-
cia. Però això no constitueix cap 
demèrit per als sistemes polítics 
que afronten aquests desafia-
ments amb valentia i plena cons-
ciència democràtica. Espanya no 
serà menys Espanya per acceptar 
la seva essència plurinacional, ni 
menys democràtica per reconèixer 
l’existència de comunitats dotades 
de drets propis, anteriors fins i tot 
al concepte polític d’Espanya. El 
que de debò resultaria antidemo-
cràtic, seria tancar-nos a la reali-
tat i ofegar-la sota uns principis 
d’uniformitat que no són ni justos 
ni encertats.

Espanya no serà menys Es-
panya per acceptar la seva 
essènc ia  p lu r inac iona l

 Aquest text s’acabà d’escriure en abril de 2005.


