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REFLEXIONS FINALS

L- JUSTTFICACIÓ
La reflexió sobre el sistema d'autogovern mes adequat a la realitat
nacional de Catalunya sol plantejar com a tema de fons, la interrogació
sobre el paper que desenvolupa en l'actualitat, i pot desenvolupar en el
futur, el model político-administratiu d'organització de les societats
!
contemporánies que coneixem sota la denominado d Estat.
En aquest sentit, els models d'autogovern proposats per les diferents
forces polítiques catalanes i els comentaris i les reflexions realitzades
en aquest tema pels analistes politics parteixen necessariament d'una
determinada concepció, tant estática com dinámica, de 1'Estat, ja sigui
per reivindicar o, contráriament, per descartar, la conveniencia que
f
Catalunya arribi a dotar-se d aquest model d'organització política.
Tanmateix, creiem que en moltes ocasions, i aixó s'ha pogut constatar
especialment a partir de la polémica sorgida com a conseqüéncia deis
esdeveniments ocorreguts a TEuropa central i de Test, hi ha una
excessiva simplificado de les argumentacións que s'utilitzen en la
defensa de les alternatives comentades.
Així, de manera molt esquemática, val a dir que les posicions que
defensen la necessitat que el nostre país esdevingui un estat mes en el
panorama internacional solen ignorar els processos de transformado
que experimenta Testat modern com a conseqüéncia, sobretot, de la
!
consolidado deis processos d interdependencia del conjunt de la
societat internacional, i especialment de 1'europea, i, en aquest sentit,
el model reivindicat apareix en certa manera com a anacrónic. Per altra
banda, les posicions que sostenen la no conveniencia que Catalunya
esdevingui un estat -i ara ens estem referint únicament a les posicions
que parteixen, no obstant aixó, d'una concepció de Catalunya com a
realitat nacional- creiem que en algunes ocasions accentuen en excés
determináis aspectes negatius de les estructures estatals, i és per aixó
que experimenten una certa repulsió a defensar-les, o bé, en d'altres
ocasions, confien de manera massa ingenua en la progressiva
desaparició de 1'estat, com si aquesta desaparició es pogués produir
espontániament sense el concurs de la mobilització reivindicativa que,
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justament, tingui en compte la fonja encara extraordinaria de les
estructures estatal s.
És per aixó que ens sembla necessari -i aquesta seria la finalitat
essencial de la Jornada- que sempre que es vulgui reflexionar sobre
quin pot ser, a mig i llarg termini, el model d'autoorganització política
!
del nostre país, s intenti aprofundir préviament en l'análisi de la
situació actual i de l'evolució previsible de l'estat modern.
Tot i que els corrents de fons que incideixen en la transformado que
experimenta l'estat no teñen una localització geográfica precisa sino
que es produeixen a escala planetaria, creiem que és en el continent
europeu on aquests corrents poden ser analitzats amb mes claredat, ates
que ja hi son visibles els resultáis ais quals donen lloc, com ara, i per
!
citar només dos exemples, el procés d integració europea o els canvis
de tota mena que es produeixen en l'antic bloc socialista. Així dones,
creiem que Europa hauria de constituir el marc geográfic de referencia
principal de la Jornada.

n. ORjEcnus
Conseqüentment amb el qué s'ha dit, els objectius principáis que la
Jornada voldria atényer foren:
!

Ir. Amb carácter prioritari, s'hauria d'aprofundir, tal com s ha dit, en
la reflexió, l'análisi i el debat sobre el paper de l'estat en l'organització
de les societats contemporánies, tot veient, en cadascun deis ámbits
examináis -dret, economia, cultura, societat i ciencia i desenvolupament
tecnológic- els factors que permeten parlar de la seva transformado,
crisi o, tal vegada, simplement del seu refor^ament i adequació a la
societat internacional contemporánia.
2n. En segon lloc, caldria intentar aconseguir, mitjangant un cert esforg
1
f
de prospectiva, l elaborado d un perfil del model estatal del segle
vinent, és a dir, caldria imaginar quines serán en aquell període les
seves funcions básiques en els ámbits esmentats.
8

3r. Finalment, un tercer objectiu de la Jomada consistiría en examinar
si el model previsible d'Estat que es configura a mig i llarg termini, a
!
partir del procés d integrado europea i de les conclusions que
ofereixen les análisis anteriors permet, en el cas deis estats
plurinacionals, la vertebrado i supervivencia de les nacions que
1
l integren, o, contráriament a aixó, el manteniment de la identitat
d'aquestes nacions requeriría Tassoliment d'estructures estatals, per bé
que transformades a la nova realitat política, económica i cultural.

m. AMBITS

Els ambits essencials tractats en les Jornades serien els següents:
- ESTAT I ECONOMÍA
- ESTAT I CULTURA
- ESTAT, SOCIETAT I PARTICIPACIÓ POLÍTICA
- ESTAT, CIENCIA I DESENVOLUPAMENT TECNOLÓGIC
- ESTAT I DRET
- ESTAT, SEGURETAT INTERNACIONAL I DEFENSA

La reflexió que es fes des de cadascun d'aquests ambits hauria de
respondre inicialment a un mateix esquema, que podría articular-se a
partir deis següents temes:
a) Examinar les relacions dialéctiques classiques que han mantingut
l'estat i cadascun deis ambits citats.
b) Assenyalar els elements de crisi o simplement de transformado que
en aquesta relació poden detectar-se en els estats actuáis.
c) Intentar concretar algunes hipótesis respecte del paper que
1
desenvolupará l'estat a mig i llarg termini en l estructurado de la
societat contemporánia en cadascun deis ambits citats.
9

A partir d'aquest esquema creiem que alió que hauria de quedar
evidenciat serien les resisténcies i/o els impulsos que l'estat en la seva
forma actual genera en relació al desenvolupament de la societat
contemporánia en els camps analitzats.

De manera mes concreta, i al marge de les reflexions genériques que
forneixen resquema exposat anteriorment, voldríem indicar,
simplement a tall d'exemple, diferents interrogants que la Comissió
!
Organizadora s ha anat formulant en els camps esmentats.
Narcís Mir i Jordi Porta
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OBERTURA DE LES JORNADES
JOSEP M. VILASECA MARCET
Vicepresident de la Fundado Jaume Bofill
Aristótil va definir l'home com 1'animal de la polis, de la ciutat, volent
significar que els humans son els únics éssers tapagos de mantenir
relacions mútues intel.ligents i voluntarles i per aixó de crear ámbits
adequats, ja siguin ciutats, a la Grecia clássica, com mes endavant
estats.
Heus aquí una manifestado cabdal de la importancia de 1' organització
política per excel.léncia, 1'Estat, com a tret essencial del
desenvolupament huma, i per tant 1* interés d' aqüestes Jornades
enfocades a debatre el paper de 1'Estat en els anys venidors.
La convivencia personal, típica i exclusiva del genere huma, implica
una dialéctica entre drets i deures mutus que no és fácil d'assegurar
espontániament. Per aixó calgué establir un ordre -funció del dret- i
garantir-ne el respecte mitjangant la coerció -funció del poder-,
encarnat en unes persones o institucions -l'autoritat.
Calgué substituir la tendencia a l'agressivitat deis individus -ull per ull,
dent per dent- i atribuir-ne el monopoli al poder polític en general i
mes concretament a la institució de 1'Estat.
Per aixó 1'Estat, en tant que instrument de la coerció, que és una de
les seves funcions primordials, és quelcom absolutament necessari.
L'aspiració a 1'anarquía exigiría el canvi de la naturalesa humana, que
ja no fos agressiva i que es comportes sense necessitat de coerció, cosa
per ara impensable.
De totes maneres, 1'Estat no té unes característiques immutables. Son
molts els canvis sobrevinguts des de la polis grega fins a 1'Estat modern
que podríem considerar que neix a 1'época del Renaixement i que així
mateix s'encarna successivament en la monarquía absoluta (1'Estat sóc
jo de Lluís XIV), 1'Estat burgés de la independencia nord-americana
i de la revolució francesa, el somni de TEstat-nació del segle XIX,
l'aspiració marxista a 1'Estat deis proletaris, les dictadures feixistes, i
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els Estats sobirans democrátics actuáis fonamentats en 1'apotema que
tots els poders emanen del poblé.
Les competéncies generáis básiques que atribueixen ais estats els
constitucionalistes i els politicólegs son la recaptació forjada de mitjans
financers (tributs) i la seva distribució entre les diverses necessitats i
activitats, Tus de la for$a jurídica i física per al compliment de
f
decisions d interés general que assegurin la convivencia -l'ordre
public-, basada en la definició autoritaria deis drets i els deures de cada
ciutadá amb la preocupado de defensar el débil enfront del poderos i
assolir el benestar i la felicitat per a tothom.
+

Aixó suposa una partió entre el public i el privat que no ha estat mai
estática ni indiscutible, sino que ha evolucionat entre l'Estat liberal i
el de benestar social (welfare state).
!

Els darrers temps s ha passat d'aquell a aquest i mes recentment s'está
discutint si s'ha anat massa enllá en la fundó pública de fer mes
felinos els ciutadans quan certes activitats publiques serien mes eficaces
deixant-les en mans de la iniciativa privada, si el sistema burocrátic és
mes perjudicial que no pas beneficios i si el consegüent creixement de
la pressió tributaria mata l'estímul del ciutadá.
Indubtablement ningú no pretén ara restaurar el laissez faire, laissez
passer de l'Estat liberal, pero sí aconseguir un determinat equilibri
entre l'ámbit public i el privat, difícil de precisar exactament.
!

Des d un altre punt de vista, cal observar la gran varietat existent
d'estats peí que fa al territori, la poblado i la riquesa, producte de
circunstancies históriques -massa sovint de guerres-, raons étniques,
fenómens culturáis i tradicions. Els parámetres indicats no son, dones,
determinants per a definir qué cal entendre per Estat perqué no son
intocables sino que varíen i han variat contínuament, cosa que
1
demostra que no hi ha una mesura óptima d Estat i que per tant no es
pot determinar quina quantitat de territori, de poblado o de riquesa és
1
la mes adequada per portar a terme les funcions de l Estat al servei deis
ciutadans.
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!

L aspiració a dividir el món -o almenys Europa- en Estats-nacions
propugnada el segle passat per Giusseppe Mazzini i després per altres
polítics i estudiosos, fou un intent d'establir una concepció técnica de
1' Estat que permetria fixar en tots els casos la mesura adequada del seu
territori i de la seva poblado: aquell que integres una nació,
considerada com a quelcom natural enfront de Tartificiositat de 1'Estat,
i caracteritzada per la unitat d'étnia, de llengua, de costums i de
tradicions comunes. L* ideal era difícil d'assolir perqué no hi havia
coincidencia d'opinions en determinar quan un grup huma reunia
aquelles característiques i perqué els grups nacionals es trobaven tot
sovint barrejats en un mateix territori i resultava difícil o perjudicial
reagrupar-los. Recordem els crims comesos peí nazisme en T intent de
reconstruir la nació alemanya sobre la base de la raga aria.
r

En definitiva, els estats, fins i tot en la forma existent ara a Europa, no
son intangibles, com ho demostren els moviments secessionistes
recents, triomfants o en conflicte. Alió que no pot desaparéixer és
f
l existencia d'uns centres de poder ja siguin estatals o d'altra índole,
que assumeixin les funcions coercitives que mes amunt he ressenyat.
Ben segur que fora ideal que cada nació estigués constituida com a
Estat o també la coexistencia de diverses nacions o grups nacionals en
pía d'igualtat dintre d'un sol Estat, com existeix en gran mesura a
!
Suissa o a Bélgica. En canvi, considero detestable la realitat d estats
plurinacionals que engloben una nació hegemónica juntament amb altra
o altres mes o menys subjugades o tolerades mentre T hegemónica no
!
aconsegueixi anorrear-les. Aquest és el cas de Franga i el d Espanya
deis darrers tres segles, amb un canvi, no del tot convincent ni ciar, des
del restabliment de T Estat democrátic.
També em sembla evident que la concepció de la sobirania com una
característica essencial de T Estat i la negació a les diverses nacions
englobades en un mateix Estat de gaudir d'algunes d'aquelles
competéncies, malgrat que es considerin com a peculiars de la
sobirania, és avui dia una opinió insostenible.
Un exemple ben ciar de repartiment de la sobirania son els régims
federáis. En époques passades foren el resultat d'un procés invers al
que acabo de referir-me. En lloc d'un Estat que cedeix porcions de la
13

sobirania a grups interns, foren uns Estats sobirans qui traspassaren
algunes competóncies mes generáis i quasi sempre les mes importants
i caractenstiques de la concepció tradicional de l'Estat (la defensa, les
relacions externes o internacionals, la política económica general, etc.)
a una institució que crearen, la Federació, per considerar que serien
f
exercides per aquesta d una manera mes beneficiosa i efica?. Cal teñir
en compte que de fet la Federació adquireix un imperium que absorbeix
cada vegada mes parcel.les de poder que desposseeixen els estats
1
d algunes competóncies tradicionalment considerades com a genuínes
d'aquells. En aquest procés polític, com en tants d'altres, es
produeixen extralimitacions i abusos, pero la meva preocupado en
aquest moment no és mesurar el quantum sino establir la possibilitat
del compartiment de la sobirania.
f

Referint-me ara al desenvolupament de la unitat europea he d afegir que
enmig de la dificultat extrema d'aquesta evolució política i deis errors
!
que segurament l'han dificultada, s observa un procés paral.leí a la
instaurado deis régims federáis comentáis, amb la diferencia que molts
deis Estats membres de la Unió son potencies importants amb una
gelosia excessiva de la seva sobirania i del seu poder polític.
La preocupado, dones, deis estats europeus s'inclina cap al
manteniment al máxim de la sobirania amb una gasiveria ben clara per
limitar-ne la desmembrado al mínim indispensable. La mateixa
acceptació del Tractat de la Unió de Maastricht, tan contestada, no
!
anirá mes enllá d un régim federal en l'ámbit económic i monetari i
!
d una confederado peí que fa a les matóries d'índole política
própiament dita.
Vegeu per exemple, qué está passant amb el principi de subsidiarietat,
rebut joiosament per alguns com l'expressió d'una ampliació de les
competóncies deis órgans subestatals -les regions o nacions europeesen aquelles matóries que generalment es consideren com a exercibles
plausiblement per aquests nivells inferiors i en realitat interpretada pels
Estats com un instrument de la desitjada recuperado d'alguns poders
tímidament cedits fins ara a la Comunitat europea.
No vull acabar sense afegir un comentari a la posició de Catalunya
enfront de la problemática estatal, perqué si gent catalana hem
14

d'ocupar-nos en aqüestes jornades del paper futur de 1'Estat, cal
precisar qué en pensa Catalunya del fenomen estatal en tant que el
pateix des de la uns centenars d'anys, després d'haver disposat d'un
Estat propi durant una gran part de la seva historia, encara que fos una
organització i un poder bastant diferent del deis estats actuáis.
Vicens Vives a Noticia de Catalunya remarca que 1'Estat per ais
catalans ha estat el Minotaure, el monstre creat per la mitologia grega
que personifica el poder, i mes concretament el poder estatal. Segons
f
l autor, els catalans no han arribat mai a comprendre el fenomen del
!
poder de l'Estat. En els segles que gaudiren d un Estat propi,
!
s acontentaren a oposar-li el pactisme, fórmula de relacions publiques
entre el rei i el poblé que permeté l'equilibri polític durant mes de tres
segles. L'allunyament subsegüent del rei trenca el contacte deis catalans
amb el seu senyor, substituít peí Virrei, Capitá General de Catalunya,
fins que Felip V amb el Decret de Nova Planta li arrabassá totes les
institucions polítiques própies.
Amb aixó la incomprensió catalana de Tencimbellament del Minotaure
a Castella i a la resta d'Europa fou total. Els períodes ben curts i en
molta part decebedors d'acostament a unes engrunes de poder durant la
Guerra de la Independencia, la Mancomunitat de 1914 a 1923 i la
Generalitat de la segona República no aconseguiren modificar el criteri
deis catalans sobre la naturalesa malvada del Minotaure ni la inclinació
de molts d'ells, sobretot deis obrers, vers l'anarquisme. També Tintent
algunes vegades -personifiquem-lo en Francesc Cambó- de regenerar
el régim polític espanyol no foren compartits peí poblé cátala ni
menys tolerats per la resta deis espanyols.
•

Tot aixó ha conduít els catalans a una desconfianza en vers V Estat,
!
pero també a una ansia d obtenir un poder limitat pero suficient per
preserva llurs peculiaritats i el regiment deis seus propis interessos, i
conseqüentment al rebuig de ser entorpits peí poder de l'Estat. En
aquests punts demanen que els sigui aplicat lleialment el principi de
subsidiarietat en sentit descendent, de l'Estat cap ais órgans polítics
propis, provistos de les competéncies necessáries i interpretades
rectament.

15
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•

Desitjo que aqüestes reflexions generáis siguin útils per al debat que
estem encetant, que estic conven$ut que tindrá un gran interés de cara
a situar el Minotaure al lloc que li correspon al món i particularment
a Europa i encara mes a Catalunya. Cree que en son una bona garantía
les personalitats exímies que han d*intervenir en les Jornades, a les
quals apronto l'ocasió per manifestar-los en nom de la Fundació Jaume
Bofill el nostre profund agraíment per haver acceptat aquesta invitado.
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EL FUTUR DE L'ESTAT: ESTAT I DRET
Alessandro Pizzorusso

h

1. La funció de l'Estat a 1*época contempoiánia
!

Per valorar el paper de l'estat a 1 época contemporánia, cal partir
d'alló que ha estat el desenvolupament historie de rorganització deis
poders públics, el qual ha tingut lloc durant els darrers cinc segles.
Així, podem observar com al llarg del segle XIX i la primera meitat
del segle XX, rorganització de l'estat ha arribat a assolit un paper
predominant sobre qualsevol altra organització.
f

Aixó ha estat resultat d una evolució, iniciada cap al segle XVI,
l'efecte de la qual s'ha anat afirmant com el máxim, si no l'únic,
dipositari de la "sobirania", és a dir, del "poder", entós en un sentit
polític i en un sentit jurídic.
L'ordre de les relacions polítiques i jurídiques que deriva d'aquesta
evolució comporta una clara separado entre les relacions que es
desenvolupen dins l'ámbit del territori d'un estat (o si mes no entre els
seus súbdits), i que es troben totalment subjectes a la seva autoritat, i
les relacions interestatals, que es troben básicament sotmeses a un
régim de tipus contractual, resultat deis tractats que amb aquesta
finalitat son establerts precisament pels estats.
*

Al costat del dret convencional resultant deis pactes establerts pels
estats, existeix un "dret internacional" de base consuetudinaria; es
!
tracta, pero, d un ordenament jurídic diferent del deis estats, peí fet de
mancar d'una organització propia; aixó determina, per tant, uns vineles
forga menys penetrants que els establerts pels drets estatals, fins al punt
que els subjectes operants dins l'ámbit d'aquests darrers no son ni tan
sois consideráis com a subjectes de dret internacional.
En el curs d'aquesta evolució, totes les terres emergides (amb excepció
f
de l Antártida), i fins i tot una part considerable de la superficie
marítima, han arribat a constituir el "territori" propi deis estats
particulars, i s'ha reconegut ais estats una equivalent subjectivitat de
dret internacional, configurada semblantment a la de la subjectivitat de
^
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dret estatal, reconeguda generalment en l'ámbit intern de les persones
físiques.
•

Aquest plantejament ha tingut a mes com a corol.lari el reconeixement
de la sobirania de cada estat en l'ámbit personal i territorial que li
pertany, la prohibició d'ingeréncia en els assumptes interns d'un estat
per obra deis altres, etc.
És en base a aquest raonament que ordináriament han estat del tot
menysvalorades, si mes no en teoría, les diferencies determinants de
les diverses dimensions i característiques geográfiques, demográfiques
i económiques deis territoris o de les comunitats de persones
pertanyents ais estats singulars, i també els deriváis de 1'existencia de
vineles polítics o culturáis entre ells, amb Túnica diferencia, rellevant
a diferents efectes, entre estats sobirans i estats colonia.
També aquesta diferencia ha estat posteriorment eliminada de manera
progressiva, a mesura que, durant la segona meitat del segle XX, s'ha
anar desenvolupant el procés de descolonització, actualment
prácticament assolit, de manera que ara com ara els estats son els únics
subjectes del dret internacional i tots son jurídicament iguals, siguin
quines siguin les seves dimensions territorials, la seva poblado o la
seva potencia económica o militar.

2. La fundó de l'estat i el paper del dret: producció i aplicado del dret
segons el plantejament jurisprudista
!

A l'assumpció per part de l'estat d aquest monopoli del poder públie,
que li comporta un paper superior respecte al de qualsevol altra forma
d'organització deis poders públics, ha correspost també la configurado
del dret estatal com el dret per excel.léncia, dotat no solament de for^a
coercitiva respecte ais ciutadans i a qualsevol altre subjecte que es trobi
en l'ámbit territorial o personal dins el qual es manifesta la sobirania
estatal, sino també la consecució de la capacitat de fer operant com a
dret Testatuització amb carácter normatiu, produida dins l'ámbit
d'ordenaments diferents al de l'estat.
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!

Després d un primer període durant el qual el dret estatal, derivat
sobretot deis edictes del monarca absolut, va haver de coexistir amb el
dret natural, amb una forta herencia del dret consuetidinari i també
deis aspectes de dret corporatiu, en el transcurs del segle XIX el dret
!
estatal ha aconseguit d assegurar-se una posició de monopoli sobretot
f
en virtut de l afirmado de les idees de 1'il.luminisme i del juspositivisme.
Les idees de 1'il.luminisme comporten una negació, concretament de
qualsevol paper polític a les organitzacions de tipus corporatiu i en
general a tot tipus de "societat intermedia "entre l'estat i el ciutadá; en
canvi, les concepcions própies del juspositivisme conduiren a una
reducció de l'ámbit d'operativitat del dret consuetudinari ais espais atribuíts a ell peí dret legislatiu i, en canvi, negaren qualsevol operativitat
a qualsevol forma de dret natural o de dret jurisprudencial.
!

En el període considerat s ha anat consolidant el sistema de fonts del
dret vigent ais paísos de 1'Europa continental, sobre la base de regles
que assignen un paper absolutament predominant a la llei, entesa com
a conjunt de normes generáis i abstractes elaborades peí parlament, o
bé, pero només excepcionalment o per delegado, peí govern, mentre
que qualsevol altra forma de producció normativa admesa troba el seu
fonament en una norma que remet a una llei.
Aquesta técnica ha trobat aplicacions, tant en referencia al dret
estranger (mitjangant les regles del "dret internacional privat"), com en
referencia a fonts subsidiáries de la llei, com els reglaments, el costum
!
o eventualment d altres.
r

Una característica d'aquest plantejament és també la tendencia,
sostinguda a partir de TiLluminisme, a disciplinar almenys alguna
!
materia amb liéis dotades d un interés de sistematització particularment
elevat, i anomenades "codis".
+

A aquesta disposició de l'activitat de producció normativa ha correspost
a mes, durant aquest període, una radical devaluació del paper de la
interpretado de la llei, a la qual han seguit tant la denegado -si mes
no en les intencions declarades- de qualsevol paper normatiu del
precedent judiciari, com de la pretensió d'excloure qualsevol forma de
21

mediació entre el moment de la formació de la llei i el de la seva
aplicado, mitjangant la configurado de l'activitat administrativa amb
un carácter essencialment executiu de la llei (les ámplies matéries de
la qual son "reservades").
La tendencia a 1'estatificado de la fundó normativa s'ha manifestat,
per una altra banda, també en els paisos anglosaxons (on s'ha
mantingut, pero, el paper normatiu del precedent), en tant que també
la diferent disposició deis sistemes de fonts en ells operants exclouen,
de la mateixa manera que succeeix en els paisos continentals,
l'admissibilitat de fonts no estatals que no basen la seva forga normativa
en una estatuítzació legislativa que els qualifiqui per desenvolupar
aquest paper.
A mes, tant ais paisos continentals com a la Gran Bretanya, aquesta
disposició del sistema de les fonts també ha comportat, en el període
considerat, el rebuig de qualsevol forma de control de constitucionalitat
!
de les Ueis i l'assignació ais documents constitucionals d un paper
exclusivament polític i no jurídic, en contraposició a la práctica
existent des de fa temps ais Estats Units d'América.

3. La justificado del poder estatal: la ideología democrática, la idea de
nadó, la planificado económica
En l'época de l'absolutisme, la font de legitimitat deis monarques
1
residia en l originaria investidura divina i en Thereditarietat del tro;
qüestionada en l'ámbit de ril.luminisme i després pels moviments
liberáis vuitcentistes, aquest plantejament teóric ha perdut avui en dia
tota credibilitat i el paper deis monarques contemporanis ha esdevingut
el propi d'una categoría particular de funcionaris estatals dotats de
tasques rellevants, pero mai qualificables com a "sobiranes" en el sentit
que es podien qualificar aquells poders que aquests personatges exercien
f
en l época de la formació del l'estat modera.
La manca de l'antiga justificació del poder del monarca, que
s'identificava en la rao mateixa de l'autoritat de l'estat, ha determinat
la necessitat de trobar nous fonaments en el poder corresponent, que
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avui en dia és exercit per un conjunt d 6rgans constitucionals
coordinats entre ells de maneres diverses; aqüestes justificacions han
estat individualitzades, sobretot en el vincle de representativitat existent
entre els titulars deis órgans constitucionals i el poblé, concebut com
el nou dipositari de la sobirania -en la identificació de l'estat com una
11
"nació , entesa com un conjunt de persones lligades per vineles de
carácter étnico-cultural que la diferencien deis que pertanyen a altres
nacions- i en la necessitat d'assegurar una gestió de les relacions económiques que assegurin una justa distribució deis recursos entre els
ciutadans de l'estat.
La primera font de legitimitat del poder estatal constitueix una actuació
del principi democrátic, el qual confereix al poblé el dret de prendre
coliectivament les decisions necessaries per assegurar relacions justes
entre els homes, en aplicació d'un conjunt de regles que normalment
es consideren com actuants del principi de majoria en diferents tipus de
relacions.
Evidentment, només en circunstancies relativament excepcionals el
poblé pot exercir directament el seu poder de decisió en la forma de
"democracia directa", per la qual els procediments que se segueixen
normalment son els que passen a través de l'elecció d'assemblees i
d'altres órgans diversament"representatius" del "eos electoral".
Aquest darrer, encara que no coincideix amb la totalitat deis ciutadans
de l'estat de qué es tracta, exerceix les seves funcions en nom del poblé
!
i s identifica a tots els efectes amb ell.
Ais órgans electius se'ls confereixen poders normatius, mentre que els
altres órgans o ens públics que operen dins l'ámbit de l'ordenament
jurídic de l'estat, incloent-hi també els subjectes privats, están obligáis
a observar les normes produídes i s'encarreguen per diferents vies de
la seva execució.
!

Malgrat l'aparent simplicitat d aquest esquema, s'han manifestat grans
dificultáis en el seu funcionament práctic, i fins i tot s'han donat casos
en qué l'exercici de les funcions publiques d'acord amb els principis
democrátics ha. comportat resultats mes aviat negatius. Aixó ens porta
a un important debat sobre la necessitat de recorrer a garantiés, com
•
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per exemple les que es concreten en el control jurisdiccional de la
constitucionalitat de les liéis, la compatibilitat de la qual amb el principi
democrátic és encara molt sovint discutida.
El principi de nacionalitat forneix la justificació de la individualització
de cada estat singular respecte ais altres i, per tant, desenvolupa el
vincle que Higa el particular a 1'estat del qual és "ciutadá" i no ais
altres estats, ais quals pertanyen en canvi els "estrangers".
L'exaltació deis carácters específics de les nacions singulars,
desenvolupat sobretot per obra del Romanticisme, ha portat a una forta
valoració del principi d'autodeterminació deis pobles, en virtut de la
qual els pertanyents a cada nacionalitat haurien de poder constituir en
el territori tradicionalment habitat per ells, un estat que n'exercités la
subjectivitat.
*

•

Aquest plantejament del principi de nacionalitat ha tingut un gran pes
en la historia deis darrers dos segles, determinant la dissolució
f
d'algunes importants entitats estatals i la creació d unes altres.
+

La possibilitat que existís una influencia mes sistemática del principi
de nacionalitat ha estat obstaculitzada per la dificultat d'establir les
relacions entre el poblé i el territori en base a criteris objectius, a mes
de Terror de fons que román entre la concepció d'alló que atribueix
valor determinant de la pertinenga nacional a l'esperit que indueix el
particular a manifestar-la, i la que en canvi considera la nacionalitat
com una qualitat natural: en efecte, mentre la primera alternativa
condueix a desfer el contingut del principi de nacionalitat en aquell
propi del principi democrátic fins a privar-lo d'un contingut propi, la
segona intenta justificar solucions incompatibles amb el mateix principi
democrátic.
La tercera justificació del poder estatal neix de la cada cop mes gran
complexitat assumida per les relacions económiques, la qual fa
inconcebible una societat en la qual aqüestes relacions no estiguin
regulades d'alguna manera per una autoritat del tipus de la que
normalment exerceix Testal.

24

Fins i tot contrastant les doctrines liberalistes, que intenten valorar al
máxim la funció del "mercat", i les doctrines socialistes, que en canvi
intenten de posar en primer pía la importancia de la planificado de
1'economía, existeix un consens general sobre la necessitat d'una
intervenció regulada pels poders públics, la qual si mes no intenti
reprimir el frau i tutelar alguns subjectes que es presenten com el
"contraent débil", subjectes que, en general, son els treballadors
subordináis i els consumidors.
Per aixó resulta indispensable un cert grau de planificado, si mes no
per assegurar un mínim d'ordre en els diversos camps de Tactivitat
económica.
La tasca de la planificado per tal de redistribuir la riquesa constitueix
un ulterior objectiu, sobre el perseguiment del qual subsisteixen
contrastos mes grans, pero ningú no nega que l'estat ha d'assegurar,
com a mínim, algunes formes d'assisténcia ais menys afavorits i de
protecció d'aquella mena de perills que amenacen els ciutadans.
Aquesta justificació del poder de l'estat, sintéticament expressada amb
la crida a la "primacía de la política sobre 1'economía", ha determinat
en molts paisos una enorme expansió de l'organització estatal, la qual
no sempre ha comportat una millora efectiva de les condicions de vida
deis particulars; al contrari, molt sovint s'han manifestat greus inconvenients a causa de l'excés de burocratització de la vida pública que de
vegades se n'ha derivat.
Veiem, dones, com totes les principáis justificacions del poder estatal,
tal com es presenten concretament en el període historie que travessem
i en els diferents paisos en qué actualment es divideix la superficie
terrestre, ofereixen elements d'incertesa quant a la seva capacitat
d'exercir plenament aquella funció que per ais monarques absoluts era
exercida per la "legitimitat" de la seva investidura. Convé, per tant,
dedicar alguna observado ais tres tipus de problemes que hem
individualitzat abans, comengant per aquell que fa referencia a la
identificado d'estat i nació.
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4. Els factors de crísi de l'estat-nació: vell i nou internacional!sme;
desenvolupament tecnológic i neocolonialisme; el paper de les
organitzacions internacionals
La tendencia a fer de l'estat-nació, configurat com la "patria" de tots
f
els seus ciutadans, el punt d unió social mes important que qualsevol
altre, ha arribat al seu máxim desenvolupament entre fináis del segle
XIX i comengament del segle XX, quan a Europa es donava aquella
mena de cuite a la nació, que tingué la seva manifestado mes Huida
en el procés d'unificado lingüística i cultural, afavorit i sovint imposat
pels estats particulars -en la configurado del servei militar com una
mena de sacerdoci- i en la subordinado de qualsevol problema polític
o económic a les exigéncies de l'afirmació del propi país i del propi
poblé, encara que hi anés en perjudici deis altres amb els quals es
trobés ocasionalment en competencia.
Aquesta tendencia arriba al seu punt més.alt a 1'época de la primera
guerra mundial, en ocasió de la qual va determinar sacrificis inaudits
que gran part deis pobles europeus afrontaren gairebé sense protesta i
que mes aviat constituí 1'ocasió per a exaltacions místiques mitjangant
!
les quals el cuite de la propia nació es desenvolupava d una manera
comparable a la propia del cuite a la divinitat.
En aquell període en qué Texaltació nacionalista que els dirigents
polítics i en general els intel.lectuals difonien entre les masses
mitjangant l'ensenyament escolar i en virtut del conformisme de tots els
que treballaven en el periodisme, a mes de gran part deis literats i deis
artistes, va aconseguir fer-se lloc entre algunes orientacions de signe
contrari durant un període de temps llarg; el principal d'ells va ser
recumenisme, típicament propi de les religions, i Tinternacionalisme
obrer, del qual eren portadors els naixents partits socialistes.
No obstant aixó, mes tard, durant la segona guerra mundial s'afegiren
altres, i mes forts, factors de superado del nacionalisme.
El model americá exercí una gran influencia; aquest demostrava la
possibilitat i els avantatges de barrejar individus pertanyents a diferents
nacionalitats. Un missatge semblant, pero, arribava de les posicions
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oficialment assumides per la Unió Soviética, encara que sovint
renegades en els comportaments concrets demostráis en aquells paisos.
1

Al costat d'aqüestes influencies favorables a la superado de l exaltado
nacionalista dominant durant el període precedent, aparegué un
important motiu per condemnar-les a causa deis detestables excessos,
deis quals s'havien fet responsables alguns profetes del racisme.
Durant la segona meitat del segle XX, i sobretot en les árees mes
desenvolupades des del punt de vista económic i cultural, s'afegiren a
aquests factors altres determinants d'una clara inversió de direcció.
Entre aquests cal incloure principalment el millor coneixement entre els
pobles, grades al gran desenvolupament de les comunicacions causades
!
peí progrés científic i tecnologic i Tadquisició per part d un ingent
f
nombre de persones d un nivell cultural que en el passat només podia
ser assolit per individus pertanyents a restringides élites.
Sobretot en els paisos en qué aquests factors han pogut exercir la seva
influencia sense condicionaments imposats per part de governs
autoritaris o d'ideología integracionista, els esmentats factors han
determinat el desenvolupament del pluralisme, el qual ha comportat una
mes gran disponibilitat vers l'estudi deis problemes de caire polític,
económic o cultural dins un marc supranacional.
!

D aquesta manera han sorgit noves formes d'internacionalisme que han
!
donat lloc a la constitució i a la potenciado, no sois d una multitud
!
d organitzacions internacionals -des d'aquelles de carácter própiament
polític o político-económic, fins a les tendents a afavorir la utilització
de les técniques modernes en els mes diversos camps de l'activitat
!
humana- sino també una gran quantitat d associacions de carácter
internacional o de relacions individuáis entre els ciutadans de diferents
paisos, fins a fer absolutament impensable les separacions i els
conflictes característics de répoca precedent.
!

Encara que no pugui desenvolupar aquí una análisi detallada d aquesta
evolució, cal només observar com la interconnexió de les relacions
comerciáis ha arribat a fer recíprocament dependents les economies
deis diferents paisos fins a fer prácticament impossible, i sobretot per
•
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ais paisos mes petits, l'adopció d'eleccions autónomes; també cal fer
menció d'altres lligams análegs existents entre les diferents cultures,
donada la influencia exercida avui en dia a nivell mundial per part deis
mitjans de comunicado de masses.
La influencia d'aquests factors ha donat una nova dimensió al paper
propi deis estats i ha afavorit en gran manera el desenvolupament de les
organitzacions internacionals; aixó, pero, no ha esdevingut d*una
!
manera uniforme ni basat en un coherent projecte d unificado de les
estructures polítiques de tot el planeta.
Com resulta evident, de fet, les relacions entre els estats han estat
!
condicionades durant molt de temps per 1 existencia de dues
"superpoténcies" que han exercit una hegemonía sobre les diferents
parts del món, amb el resultat que aquest s'ha dividit gairebé en dos
espais de grandária similar; d'aquesta manera, dins de cadascun d'ells
les relacions entre els estats ja no s'inspiraven, com a la fase precedent,
en el principi de parietat, sino que implicaven una clara divisió de
papers entre les potencies hegemóniques i els seus "satél.lits".
Després d'haver fracassat substancialment l'intent deis paisos "no
alineats" de crear un tercer pol, aquesta situació s'ha perllongat fins a
l'esclat de la crisi económica i política de la Unió Soviética.
A partir d'aquest esdeveniment s'ha determinat una nova situació, dins
l'ámbit de la qual han crescut les possibilitats de realització d'una mena
de govern mundial, en la línia ja dibuixada després de la primera
guerra mundial amb la creació de l'ONU, llavors pero amb un paper
molt poc reí levan t.
Malgrat que durant aquests darrers anys s'ha experimentat una certa
!
recuperació de funcionalitat per part d aquesta darrera organització, que
en un primer moment va restar forga paralitzada peí bipolarisme estoest, avui encara, i sens dubte, estem lluny d'aconseguir un progrés
realment significatiu, encara que no es pot negar, si mes no, que s'han
superat importants obstacles a aquest tipus de desenvolupament.
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Cal assenyalar, pero, la manera com aquests desenvolupaments han
determinat una situació nova -i realment no positiva- en les relacions
nord-sud.
Mentre, de fet, en el passat, després de la fi del colonialisme i la
!
creació d estats si mes no formalment independents en tots els territoris
ex-colonials, aqüestes relacions van estar condicionades per la partido
de les árees d'influencia entre les superpoténcies -pero que de vegades
n'havien trobat espais on desenvolupar-se- la nova situació ha obert un
munt de possibilitats per mitjá de dinámiques noves que podrien
resultar forga perilloses si no s'aconsegueix un control mitjangant el
desenvolupament de l'organització internacional.
El que tampoc es pot negar és el risc que aquesta obra de control de la
situació de perill acabi per fer néixer una mena de neo-colonialisme per
efecte de la transformació de les intervencions "humanitáries" en
operacions directes a procurar-se árees de domini polític o económic,
com ja va succeir en els orígens del colonialisme.
En definitiva, cal fer constar que 1'atenuado del paper preeminent
assumit pels estats en l'ámbit de la política internacional durant el
segle XIX i comengament del segle XX encara no ha produit una
f
prospectiva concreta de creació d un govern mundial, encara que el
moment se'ns apareix com relativament favorable a una evolució de
l'ONU en aquesta direcció.
1

En contra cal constatar també, pero, que l atenuado del paper deis
estats s'ha manifestat, en canvi, d'una manera imponent, tant per
1
f
l efecte de la creació d organitzacions internacionals amb carácter
regional (com la Comunitat Económica Europea, ara ja próxima a la
!
seva transformació en Unió Europea), com per 1 efecte de la creació
f
d organitzacions internacionals amb competéncies especifiques o en un
sentit mes general, per tota una serie de transformacions lligades al
desenvolupament tecnológic i cultural.
A aqüestes novetats, amb un valor fonja positiu com a testimoni de la
superació deis excessos del nacionalisme, en corresponen d'altres, que
!
en un primer cop d'ull semblen de signe contrari, i que s han manifestat
principalment en T Europa oriental després de la perdua del paper de
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superpoténcia per part de la Unió Soviética i la seva successiva
dissolució, juntament amb les de Iugoslávia i Txecoslováquia.
!

Encara que, indubtablement, aquests esdeveniments s hagin inspirat
també en una anacrónica revalorado del principi de nacionalitat, no es
pot excloure la possibilitat que fins i tot aquests acabin per resoldre's encara que fos seguint un camí inicialment oposat- en una redimensió
del paper propi de l'estat-nació, mentre que els petits estats nats de la
!
dissolució d entitats polítiques que només en teoría es declaren
1
federáis trabaran un lloc en el nou ordenament d Europa.
Per tant, podem concloure aquest primer punt observant que existeix
una notable reducció de la justificado del paper predominant que es
donava a l'organització política de l'estat en nom de la valorado de
les particülaritats étniques i culturáis própies de la nació corresponent
i del creixent recolzament adquirit per aquest tipus de nou
internacionalisme basat en el recolzament (no ja en la tolerancia) a la
diversitat, i també sobre 1'exigencia de respecte, també a nivell de tota
la humanitat, deis interessos generáis amb preferencia sobre els
interessos egoistes deis individus i deis grups.

5. La dificultat de la democracia en la societat de masses: parlament i
partits. La crisi del principi de majoria
Mentre la crisi de l'estat-nació es manifesta sobretot en la vessant de
la política internacional, la crisi de l'estat concebut com a titular de la
sobirania interna es manifesta principalment en la crisi del principi
democrátic, i mes concretament en la crisi del principi de majoria.
r

La concepció de la democracia representativa que es va consolidar a
partir de la Revolució Francesa implicava, com és sabut, una mena de
mítica transferencia de poder del poblé, titular de la sobirania, a una
o mes assemblees elegides per aquest, els components de les quals no
estaven vinculáis a cap mandat; aixó no obstant exercien aquesta
sobirania amb les seves eleccions lliures.
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I, donada la impossibilitat de formar un govern d'assemblea capa?.
d'administrar tots els complexos problemes de la societat moderna, els
elegits peí poblé transferien una part deis seus poders sobirans a un
govern, mitjangant elecció o bé conferint-li la "confianza".
Aquest mecanisme pressuposava una societat composta d'individus
tendencialment iguals entre ells, els quals actuaven en tot cas com a
particulars; aquesta ha estat una societat composta de ciutadans diferents
per motius económics i culturáis (i potser també per motius d'afiliació
"nacional") i en l'ámbit de les quals actúen partits, sindicáis i altres
organitzacions de carácter divers.
f

L'intent dut a terme durant el segle XIX d oposar-se a aquest estat de
les coses, prohibint, per exemple, els sindicáis, no ha tingut gens d'éxit
i el paper deis partits, deis sindicats i de les altres "societats
intermedies" ha estat.sempre determinat mes aviat peí funcionament de
les institucions.
Aixó ha comportat una serie de conseqüéncies rellevants en el
funcionament del principi de majoria, ja que en aqüestes circunstancies, per tal de disposar de la majoria en una assemblea ja no
calia convencer la meitat mes un deis seus components, sino que
bastava amb teñir el recolzament deis dirigents d'un nombre de grups,
els partidaris deis quals fossin igual a la meitat mes un deis
components.
!

!

!

No es tracta d estendre s aquí en la descripció de la quantitat d efectes
distorsionants que aquesta evolució ha produit en diversos paísos i que
en alguns d'ells han estat mes lamentables, i en d'altres mes greus.
Només cal observar que en conjunt aquesta evolució ha produít també
f
una reducció del paper de 1'estat, la "sobirania" del qual s ha convertit
-potser per via de facto, potser per via de dret- com a mínim en part
1
en una pluralitat d organitzacions operants a 1'interior de 1' esfera
territorial i personal sobre la qual s'exerceix Tautoritat estatal.
!

Amb referencia a aquest fenomen, s ha parlat de "pluralisme
institucional", per evidenciar com, sobretot en els paísos en els quals
es manifesta d'una manera mes accentuada, existeixen una serie
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d'organitzacions operants a nivell subestatal, pero dotades en un sentit
qualitatiu d'un paper no gaire diferent del de 1'estat.
En alguns casos, aquesta tendencia s'ha manifestat en la configuració
de formes d'autonomia territorial, en virtut de les quals 1'estat ha
assumit la forma propia d'un estat federal, d'un estat regional, o
!
d altres similars; no resulta pero diferent, si mes no des d'aquest punt
de vista, el paper de les autonomies reconegudes a 1'empresa, al
sindicat o a altres organitzacions que jurídicament també es presenten
com a mers subjectes privats i que no teñen una dimensió territorial (i
que, per tant, es presenten en certs casos com operants en una esfera
multinacional).
Aquesta i altres situacions han determinat dificultáis prou greus de
funcionament deis sistemes democrátics i potser també la seva caiguda.
Conseqüentment, s'han trobat diverses solucions per tal de "defensar"
la democracia o si mes no per atenuar els relatius inconvenients.
D'entre aqüestes solucions cal incloure sobretot totes aquelles que
consisteixen en atribuir el carácter de "rigidesa" a les regles
fonamentals de l'ordenament juridic i en la introducció de controls de
constitucionalitat de les liéis o altres reméis jurisdiccionals o polítics
semblants.
Pero malgrat els positius resultats de vegades aconseguits, aqüestes
solucions no han eliminat totalment els motius de discussió i mes aviat
n'han introduit de nous, fins a determinar una mena de relativització
de la tasca del principi democrátic i fins i tot del principi majoritari.
+

Sota aquest darrer perfil assistim, de fet, a una cada cop mes gran
diferenciació entre les hipótesis favorables a recorrer a la majoria
simple i les d'aplicació de la majoria absoluta o de majories
diversament qualificades.
A mes, en materia de producció normativa, cada cop son mes
freqüents els casos en qué, en lloc de recorrer al principi de majoria,
es recorre al principi d'unanimitat, és a dir, en comptes de seguir un
procediment de formado de la voluntat col.lectiva mitjangant votacions,
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es procedeix a una forma basada en la contractació entre grups
contraposats (com per ais contractes col.lectius de treball, per ais acords
entre regions, etc.).
L'extensió de l'esfera deis controls jurisdiccionals ais actes que
!
constitueixen expressió d un poder polític, com és abans de tot el cas
de la llei, implica per tant l'abandonament de la metodología de la
formació de la voluntat popular mitjangant eleccions i/o debats de
deliberació a favor de metodologies d'un altre tipus, basades en
l'elaboració cultural de certs principis jurídics mes que no en el principi de majoria.
Per acabar aquest punt, cal esmentar que la constitució del pluralisme
!
institucional i la conseqüent formació d una serie d'organitzacions,
entre les quals és fragment d'alguna manera la sobirania interna de
l'estat, rio pot ser considerada com un fet ntgaiiu per se; els motius de
preocupació deriven en tot cas del fet que en l'ámbit de les
organitzacions privades a les que es confereixen importants funcions
publiques (com és sobretot el cas deis partits i deis sindicáis, pero
també de les empreses) no sempre és adequadament garantida
l'aplicació del principi democrátic.
De fet, resulta forga curios que mentre la formalitat del
desenvolupament de les eleccions polítiques i administratives es troba
normalment garantida per una minuciosa disciplina legislativa i per tot
un sistema de controls administratius i jurisdiccionals, la designació
deis titulars deis carrees dins d'aquestes organitzacions, així com la
formació de les candidatures per a les eleccions ais carrees públics es
porta a terme amb unes modalitats que no garanteixen ni el respecte del
principi democrátic ni un adequat control de 1'observado de les
própies normes estatutáries.
Per no parlar a mes del problema del finan?ament d'aquestes
organitzacions, que en alguns paísos ha donat lloc a inconvenients molt
greus.
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6. Els límits de la planificado económica i la tutela del mercat
1

Les funcions que s esperen de l'estat amb vista a la regulació de les
!
relacions economiques s han anat dilatant a mesura que aqüestes
relacions s'han fet cada cop mes complexes i mes intenses.
Respecte a un període en qué les relacions consistien només en un
limitat compendi de poders "de policia", en una época recent aquests
poders han arribat a condicionar en profunditat qualsevol tipus
d'activitat productiva, tant de caire industrial com de tipus comercial o
agrícola.
1

Donat que ningú no dubta de la necessitat d'un cert tipus d intervenció
deis poders públics en aquest ámbit, la diferencia de fons recau en
1'alternativa entre considerar aquesta intervenció com destinada
fonamentalment només a salvaguardar el respecte a les regles
economiques própies del mercat o considerar, en canvi, que aquesta
intervenció hauria de produir una alterado substancial deis resultats
deis processos económics amb lafinalitatde dur a terme una forma de
redistribució deis rédits, en actuado del principi d'igualtat, entes com
a igualtat de fet.
Les tendéncies mes extremes configurades en aquesta segona direcció
han portat a r estatificado de les empreses i en general deis béns
utilitzables per a la producció del rédit a fi de confiar ais poders
públics la gestió del mateix rédit per a la directa persecució del be
comú i per redistribuir-ne entre els particulars una part destinada
únicament a Tadquisició de béns de consum.
Com és evident, aqüestes tendéncies han donat molt mals resultats, tant
per l'efecte desincentivant que aquest sistema produeix en comparado
amb la feina que representa ais particulars, com peí malbaratament
generalment determinant de la gestió burocrática de les activitats
economiques.
!

Conseqüentment, el paper de Testal en la gestió de Teconomia s ha
considerat, si mes no, com limitat a les intervencions necessáries per
assegurar la regularitat del mercat (tutela de la competencia, etc.) i per
exercir un mínim de protecció i d'assisténcia a les categories que
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podrien resultar injustament desfavorides (els no benestants, dones, menors, etc.).
f

Resulta, per tant, també des d aquest punt de vista económic, que hi
ha una restricció de l'ámbit del possible exercici de la sobirania de
l'estat, el qual es veu oblígat a limitar corresponentment les seves
intervencions legislatives o administratives, a fí d'evitar d'incidir
indegudament sobre les activitats económiques.
En els paísos europeus, aquest plantejament ha trobat importants
aplicacions, sobretot en una serie de disposicions contingudes en els
tractats institutius de la Comunitat Económica Europea i en els actes
que els hi donen actuario.

7. La revenja de la societat sobre l'estat: conseqüéncia sobre la
disposició de la técnica de producció i aplicació del dret
Els reflexos que aquest conjunt de situacions han determinat sobre
Tordenament de les fonts del dret que operen en els diferents paísos
consisteixen generalment, primer que res, en una important redimensió
del paper de la "llei", entesa com ráete normatiu aprovat peí parlament
o, excepcionalment, peí govern.
Mentre, de fet, durant T época de máxim éxit de les doctrines
juspositivistes, aquesta era básicament Túnica font del dret, en quant
altres fonts podien ser utilitzades com a tais només en la mesura que
fessin referencia a una disposició de llei, Tactual situació deis sistemes
de fonts compren sovint un catáleg for$a mes articulat d'actes i fets
normatius, Teficacia deis quals és, si mes no, directament establerta
!
per la constitució, de manera que no depen exclusivament d una referencia continguda en un acte legislatiu.
Entre les noves fonts que s'han afegit al catáleg esmentat cal incloure
sobretot la constitució (entesa com a constitució rígida), la qual es
col.loca en el vértex de la jerarquia de les fonts mateixes i a la qual li
!
és universalment reconegut el carácter d acte normatiu productiu
d'efectes jurídics directes, a diferencia del que es defensava a Europa
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en un passat encara recent, quan les constitucions (flexibles) eren
considerades com a simples documents polítics.
Cal també destacar la individualizado, composta de doctrina i
jurisprudencia de diferents paísos europeus, en rámbit de la normativa
constitucional, d'un nucli de "principis suprems" no modificables, ni
tan sois mitjamjant el procediment de revisió constitucional, i
conseqüentment utilitzables com a parámetres de la constitucionalitat de
les propies liéis de revisió constitucional.
També s'ha de teñir en compte el paper assumit per les fonts produídes
per part de subjectes autonoms, com els órgans constitucionals (els
quals adopten reglaments destináis a disciplinar la seva activitat,
aplicables també a subjectes externs), els ens territorials (els quals
adopten liéis, reglaments, etc.) i de vegades també subjectes privats
(com els sindicats que estipulen els contractes col.lectius de treball).
Cal remarcar de manera particular la introducció de fonts que
comportin una atribució de forga normativa a documents elaboráis amb
el métode de la contractació, mes que mitjangant el sistema de
Taprovació d'un projecte a través d'una serie de votacions
assembleáries,
Cada cop mes creix el paper de les normes estatals de derivado
internacional, en tant que rebudes automáticament per efecte de
disposicions constitucionals que ho estableixen o bé per un acte intern
de recepció d'una font o d'un acte normatiu singular produit dins
Támbit de Tordenament internacional; sota aquest punt de vista la
institució de la Comunitat Económica Europea ha donat lloc a
problemes particularment complexos i els estats han acabat per assignar
a les seves normes un paper superior al de les normes internes, encara
que en base a raonaments jurídics de vegades for?a diferents o
controvertís.
Un relleu quantitativament limitatperó ontológicament molt significatiu
és el que han assumit les manifestacions favorables a la tendencia a
elaborar, dins Támbit de Tordenament comunitari, i sobretot per obra
del Tribunal de Justicia de la Comunitat, una mena de dret comú
constituit en via interpretativa sobre la base deis drets deis estats
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membres, i susceptible d'integrar el dret comunitari resultant d'actes
normatius específics.
Aquest tipus de tendéncies es troben de vegades també en l'ámbit deis
ordenaments interns, on el millor coneixement deis ordenaments
estrangers i de les técniques comparatives fa que cada cop mes la
doctrina i la jurisprudencia interpretin les liéis del propi país (encara
que sigui amb lafinalitatd'omplir eventuals Uacunes) basant-se en alio
que ha estat fet per altres paísos, ja sigui en sessió legislativa o en
sessió de reconstrucció doctrinal o jurisprudencial, donant així lloc a
un dret anomenat" transnacional".
Sense entrar en ulteriors detalls, es pot concloure esmentant com, en
correspondencia a la reducció del paper que els estats havien assumit
al llarg del segle XIX i durant la primera meitat del segle XX, existeix
una tendencia a la reducció del paper del dret de producció estatal,
dins el marc d'una evolució mes general de la disposició del sistema
de fonts.
Aquesta modificado del paper del dret estatal deriva tant de la inserció,
en ell o al costat d'ell, d'una cada cop mes gran quantitat de dret
produít a nivell internacional o transnacional, com d'una cada cop mes
gran quantitat de dret produít per obra de subjectes operants dins del
!
propi estat, pero diferents de 1 estat, com son els ens territorials o
també certs subjectes passius.
Tots dos fenomens apareixen com a conseqüéncia d'un mateix factor
d'evolució, és a dir, de la cada vegada mes ferma afirmado del
principi pluralista, en la qual cal reconéixer la característica mes
específica de la fase que estem passant.
Peí que fa a 1'elaborado teórica de les técniques de producció jurídica
cal assenyalar també el paper rellevant desenvolupat peí cada cop mes
gran aprofundiment que la jurisprudencia i les ciéncies jurídiques han
estat duent a terme en aquests darrers anys en Testudi de la materia.
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EL DESTÍ DE LA NACIÓ ESTAT A LA SOCIETAT-C
•

O

Ake E. Andersson

Introdúcelo
La nació-estat és una estructura recent. El seu origen está estretament
relacionat amb la Carta Magna i la creació d'una Anglaterra unificada.
Pero Tauténtic desenvolupament deis estats unificáis, fonamentats en
una homogeneítat nacional espontánia o construcció simbólica de
nacionalitat, és molt mes tipie de Túltim període del desenvolupament
f
económic i historie europeu. Dos factors económics foren d una
importancia determinant en la formació i justificado d'unitats estatals
nacionals mes grans.
En primer lloc, l'expansió del comer? durant el segle XVII demanava
una millora susbstancial del sistema bancari europeu. La creació del
Banc d'Anglaterra va fornir una nova pedra fonamental al comer?,
protegit per Testat. En segon lloc, amb Temergencia d'una nova
divisió internacional del treball, basada en explotacions de recursos
minerals a gran escala, una autoritat estatal cada cop mes gran era un
mitjá adequat per assegurar la disponibilitat deis dits recursos i la
protecció de les possessions económiques que donaven suport a la
divisió del treball i al comer? entre les nacions. D'aquesta manera, des
deis temps de la revolució comercial i, fins i tot mes, durant Tera
industrial, la importancia de les grans nacions estats va anar-se
incrementant sense interrupció.
Estructura económica i organizativa de la societat industrial
La societat industrial es basava en tres principis. Primer, el principi de
la divisió del treball, que fou ampliat des de la unitat de producció
!
individual -1 empresa- a l'economia mundial. Cada nació es beneficiaría
de T especializado en aquells productes que explotessin els relativament
mes abundants recursos nacionals de la nació. En segon lloc, i en
conseqüéncia, el principi de lliure comer?, que era el mitjá d'assegurar
una distribució correcta de la renda real entre les nacions
especialitzades i en tercer lloc, en el procés d'especialització, 1'energía
w
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humana, que seria substituida per Tus cada vegada mes habitual
!
d energia de base mineral, maquinaria i altres béns.
La política estatal en el món industrial estava principalment orientada
a subministrar bones condicions per al comerg i el transpon a base de
millorar les relacions internacionals, defensor els proveíments deis
recursos nacionals i les possibilitats comerciáis i protegir el drets de
propietat relacionáis amb 1'explotado eficient deis minerals i altres
!
recursos naturals importants des d un punt de vista industrial.
La majoria deis paísos industrialitzats del segle XIX es van
comprometre políticament a fornir una educado básica a la forga de
!
treball, una infraestructura de transports compatible amb 1 explotado
del recursos i un comer? internacional en interés de la nació estat.
Finalment, els drets de propietat i d'altres pre-condicions institucionals
per al lliure comerg foren garantides peí procés legislatiu.
Per a Torganització económica i política de la societat industrial fou
fonamental la disponibilitat d'una infraestructura de transports i
comunicacions adequada, així com el nivell i la distribució de
1'educado. La infraestructura de transports es basava en xarxes
aquátiques i ferroviáries. A 1'interior deis paísos, els recursos naturals
es posaren a l'abast mitjangant cañáis i xarxes de ferrocaril de nova
construcció. Entre els paísos, el transpon es feia, cada cop mes, per
grans vapors que per línies marítimes unien ports importants. Tant les
línies ferroviáries com les marítimes es basaven en 1'explotado
!
d'economies de producció en massa i en el grau d uniformitat de les
mercaderies transportades considerablement alt. El sistema de transports
de la societat industrial va predeterminar, d'aquesta manera, la
!
necessitat de 1'explotado d economies de producció en massa. El
potencial de benefici podría ésser adequadament explotat, si les
fabriques de producció en massa poguessin ubicar-se en algún centre
accessible per ais sistemes de transports internacionals i nacionals. Tais
centres accessibles es convertirien en la nova xarxa combinada, ciutats
portuáries i factorials -Liverpool, Manchester, Nova York, per donarne només uns quants exemples. Vestructura jerárquica del sistema de
transpon demanava una corresponent estructura jerárquica de les
industries i de les regions a 1'interior de les nacions.
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Aquesta estructura jerárquica fou reforjada peí nivell i la distribució
1
de l'educació. Segons cálculs duts a terme per Maddison (1988) , el
nivell mitjá d'educació de la forga de treball ais primers estadis de la
industrialització no era superior ais tres anys d'ensenyament. La
distribució de l'educació era, no obstant aixó, extremament irregular.
Els carrees mes alts ais bañes i a la industria, així com al govern,
exigien mes de 15 anys d'educació oficial.
V estructura jerárquica de les xarxes de transports i comunicacións fou
1
reforjada per l extrema jerarquía del sistema de coneixements i
d'informació. L'efecte conjunt d'aquestes precondicions jerárquiques
és féu evident. Calia que hi hagués una organització jerárquica en la
!
presa de decisions al si de la industria, al govern i a 1 organització
espacial de les nacions. Vorganització jerárquica no va sorgir
principalment d'un desig elemental de poder. Fou, mes aviat, un
principi eficient de tractar amb les mercaderies, la informació i el
coneixement i, d'aquesta manera, la forma mes efica? d'executar el
control polític i económic.
\

La transformado de la societat industrial a la societat-C
Durant el procés d'explotació del potencial de benefici de la societat
industrial, les xarxes de transports i de comunicacions, així com la
base educativa, foren transformades lentament, pero de manera
continuada, cap a una nova infraestructura, incompatible amb
!
1 organització de la societat industrial que la bastí. Les xarxes de
1
transports i de comunicacions foren construi'des per tal d augmentar i
equiparar 1 'accessibilitat. Els nivells d'ensenyament obligatori
!
s incrementaren, la qual cosa no solament va incrementar, sino també
equiparar, l'educació oficial de la forga de treball. Ja va deixar de ser
un gran avantatge concentrar la producció a unes quantes ciutats
portuáries i ferroviáries i organitzar la presa de decisions segons
principis jerárquics multiestratificats. Petites unitats de producció
podien ubicar-se en gairebé qualsevol regió del món desenvolupat
mentre pugués ser garantida una disponibilitat laboral.
Maddison, A. (1988) Phases of Capitalist Development. Oxford University Press.
Oxford and NY.
43

L'accessibilitat deis transports i les comunicacions ja no era un ferm
1
imperatiu determinant de l organització de 1*explotado deis recursos
naturals. Havia esdevingut prou ímportant com a factor de producció
per a fornir possibilitats per a una organització de la societat
completament nova. Aixó es féu cada cop mes evident amb el
sorgiment de les noves xarxes de telecomunicació i d'informado, que
de manera sinérgica reforjaren 1'eficacia de les xarxes de transports en
avió, camió i cotxe. Es feia cada cop mes evident que la societat-C
esdevenia una societat caracteritzada per
Amplia mobilitat personal
Telecomunicación eficients i
!
Accessibilitat general d informado
En una paraula, una societat de contacte i comunicado.
La societat-C es caracteritza, a mes a mes, per una gran i cada vegada
mes extensa confianga en les feines qualificades. Segons cálculs bastant
aproximats, Suécia tenia el 1960 un 10% de feines qualificades
(educado, assessorament, investigado i desenvolupament, i arts),
mentre que aquests treballs qualificats havien augmentatfinsal 20% cap
a l'any 1985, i s'espera que abasti fins al 30% de la forga de treball
cap a l'any 2010. Un deis aspectes d' aquesta transformado cap a una
societat qualificada és que les despeses *R&D s'han incrementat i
actualment s'apropen al 3% en una serie de pai'sos, com ara Japó,
Suécia i Suissa. Així, la societat-C es transforma cada cop mes en
una societat basada en feines cognitives i creatives.
La societat-C és, a mes, una societat d'una complexitat que es va
incrementant deliberadament en tres aspectes diferents. Els productes
industriáis esdevenen cada cop mes complexos, en el sentit que els
materials i l'energia son substituíts per interaccions mes sofisticades
(i, per tant, demanen mes coneixements) entre els components i d'altres
elements. En aquest sentit, la complexitat és una manera de substituir
el material i el coneixement.
De la mateixa manera, les estructures industriáis esdevenen cada cop
mes complexes. Les noves industries de la societat-C disposen d'unitats
de producció i distribució relativament mes petites, dintre de xarxes de
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corporacions globals o continentals cada vegada mes grans. Sovint,
poden simplificar-se principis organitzatius a favor de la propia
1
organització en el si d aqüestes organitzacions, mentre cada unitat de
distribució i producció funcioni segons un benefici corporatiu d'ampli
abast i objectius i especificacións de cara a la qualitat del producte.
Les relacions entre diferents xarxes també esdevenen cada vegada mes
complexes, disminuint la importancia relativa deis clássics centres de
control en el si deis sistemes financers i polítics. Ja no resten mercats
ben definits. Les xarxes defineixen els mercats.
La societat-C es basa en:
*Contactes i comunicado
*Feines cognitives i entorns creatius
*Complexitat de productes, industries, i interaccions mes enllá
de les fontreres nacionals i institucionals

Regions-C en lloc de capitals
En els períodes industrial i pre-industrial, les societats jerárquiques
tenien grans avantatges naturals si es trobaven localitzades a les
capitals, on molts costos de transacció eren baixos de cara a qualsevol
decisió que demanés suport polític. Aixó és encara així en la majoria
deis paísos recentment industrialitzats. Es gairebé una pre-condició
perqué una eficient administrado corporativa sigui propera a les
institucions centráis de decisió política a paísos com ara Méxic, Brasil
o Indonesia. Aquest avantatge de la localització a les capitals ja no
!
resulta evident en paísos d un elevat desenvolupament económic (fins
i tot si s'escau que teñen una estructura política centralista en lloc de
federal).
La importancia minvant de les capitals té relació amb 1' estructura
general de I'emergent societat-C. Está principalment relacionada amb
la nova situado infraestructural i secundáriament relacionada amb les
formes en qué les corporacions han adaptat la seva estructura per a
explotar les qualitats de la nova situació infraestructural.
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La característica mes básica de la nova infraestructura material és el
carácter no jerárquic de les xarxes multiestratificades i interactives.
1
Qualsevol mapa de ferrocarrils del comengament de l era industrial
mostra una clara jerarquia espacial, estenent-se a partir de la capital
amb embrancaments d'una importancia cada vegada menor a mesura
que les distancies de la capital son majors. I no solament els
enviaments de mercaderies, sino també el transpon de persones i del
correu havien de seguir la xarxa ferroviaria a partir del centre per les
branques a través deis subcentres per les sub-branques a la periferia.
No solament tots els camins portaven a Roma, sino que també anaven
a París, Londres, Estocolm i a qualsevol altra capital nacional europea.
També hi havia altres raons menys evidents per a Texistencia d'una
capital central i subcentres subsidiáris. Una de les característiques mes
prominents de la societat industrial era l'extremada escassetat de
coneixements avangats i oficiáis. Només una part molt restringida de
la poblado tenia accés a una educació avanzada de 15 o mes anys. Un
ús assenyat d'aquest limitat conjunt de coneixements demanava una
localització centralizada deis coneixements i feines de control
administratiu amb controls jeráquics severs des deis centres a la
periferia de les nacions.
L'accessibilitat ais coneixements ha canviat de manera radical,
principalment en termes de la seva distribució al si de les poblacions de
les nacions avangades. Ja no representa cap gran avantatge la
centralització geográfica o organizativa del personal educat. Persones
amb una educació oficial, fins i tot a molts alts nivells d'educació,
poden trobar-se a prácticament qualsevol regió del paísos de l'OCDE.
En resum, la transformado en societat-C a partir de la societat
industrial ha deixat de banda les raons económiques per a una
organització jerárquica de la presa de decisions, a causa de la conjunta
equiparado de l'accessibilitat de comunicació i de coneixement entre
!
les distintes regions. La pérdua d avantatges de les jerárquies nacionals
ha estat reforjada per la reoganització de les corporacions de cara a
treure profit de les noves possibilitats infraestructura^. Amb la creado
de societats multinacional amb multitud de localitats regionals de la
mateixa importancia, cada nació-estat particular ha perdut una
importancia relativa de cara a la presa de decisions industriáis. La
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nació és massa perita per a la majoria de les mesures polítiques i
alhora ha esdevingut massa gran per a moltes decisions importants.
El paper del govem en la societat-C
El govem té quatre objectius fonamentals.
Primer de tot, esmenar la ineficient assignació de recursos provocada
per les economies de producció en massa, les economies extemes o
fenómens de béns públics, que causen fracassos deis mercats.
En segon lloc, la intervenció del govem és sovint requerida per
corregir la defectuosa distribució de les rendes reals de les persones.
En tercer lloc, cal la intervenció governamental per a controlar les
fluctuacions de la macroeconomia per tal d'evitar Tatur o la inflado.
En quart lloc, son necessáries unes estratégies coordinades de
desenvolupament que assegurin una capacitat d'inversió suficientment
important, així com una adequada assignació de les inversions per al
coneixement, la infraestructura i altres recursos estratégies subjectes a
!
interdependéncies dinámiques. La necessitat d intervención s
governamentals per a objectius de desenvolupament dinámic esta
reforjada peí primer argument a favor de les intervencions
governamentals.
El desenvolupament de condicions d'infraestructura, així com el canvi
de T estructura económica en Tespai ha comportat una necessitat
f
d estructurado del govem. La cada vegada mes gran escala geográfica
!
d interaccions de xarxa ha fet que els govems nacionals siguin cada cop
mes incapagos per enfrontar-se amb els quatre objectius clássics del
govem. Les intervencions del govem per contrarestar la ineficacia
assignativa provocada pels fracassos deis mercats ja no son, a curt
termini, possibles a un nivell nacional. Per exemple, les accions
antimonopoli han de ser acomplides a un nivell molt per sobre del
nivell nacional. Les polítiques antimonopoli eficients a Europa teñen
sovint un interés limitat, llevat que siguin dutes a terme a nivell de la
Comunitat Europea. Análogament, la redistribució és sovint tractada
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automáticament i eficientment per la mobilitat a 1'interior de la nació.
Es pot demostrar que la major part deis paisos europeus han sofert una
disminució espontánia de les desigualtats regionals i ocupacionals com
f
a conseqüéncia de la mobilitat de la má d obra i el capital de les
regions i deis grups ocupacionals ineficients a les seves contrapartides
eficients. Existeixen limitacions mes substanciáis peí que fa a una
espontánia equiparado de la renda real entre les regions de les
diferents nacions. A mes a mes, aixó comporta la necessitat de
mesures d'equiparado internacional que requereixen que les estratégies
distribucionals siguin redefinides i portades a terme, per exemple a
nivell de la Comunitat Europea.
1

Fenómens recents d inflado i depressió han mostrat clarament que és
impossible que les accions deis governs nacionals estabilitzin les
economies ais nivells escaients de l'activitat económica. Qualsevol
!
govern d una nació-estat que es proposi millorar el nivell d'utilització
deis recursos amb independencia d'altres governs nacionals haurá de
fer front a les mesures d'altres governs de nacions-estat en sentit
contrari. En el cas de les polítiques d'estabilització les interaccions son
globals, i fins i tot el nivell de la Comunitat Europea tendeix a ésser
insuficientment gran per a polítiques d'estabilització eficients. Sembla
que sigui necessária una coordinado global, o, si mes no, a nivell de
l'OCDE, de les polítiques governamentals.
Peí que fa a les estratégies de desenvolupament a llarg termini, la
situado és totalment diferent. En aquest cas, la nació és, actualment,
tot sovint, massa gran per a dur a terme aquest objectiu. El
desenvolupament és, en gran mesura, determinat per inversions en
infraestructura, principalment en comunicació eficient i transpon
personal, és a dir, inversions en xarxes de telecomunicació, aeroports
!
i ferrocarrils de línies regulars i carreteres. La major part d aquestes
!
inversions están molt localitzades i s'insereixen dintre d un radi de
menys de 150 quilómetres al voltant deis centres regionals de gravetat.
Un aspecte importantíssim de la infraestructura per al desenvolupament
té relació amb l'expansió del rendiment educatiu i creatiu, és a dir, les
universitats, els instituís tecnológics i d'altres institucions semblants.
La inversió per aconseguir dit rendiment no demana iniciatives
nacionals en els nivells normáis de renda de TEuropa occidental. Una
regió raonablement gran en termes de producció, ocupado i poblado
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pot trobar recursos suficients per al desenvolupament d' una
infraestructura productiva d' aqüestes característiques. Aixó ho
demostren d'una manera clara una serie de paisos de grandária
comparable a les regions, com ara Islándia, Singapur i Hong Kong.
L'avantatge d'una grandária limitada de les unitats de decisió espacial
1
peí que fa a mesures d infraestructura per al desenvolupament és encara
1
mes gran en l'ámbit d infraestructura local per a habitatges i
establiments comerciáis. En aquest nivell centralitzat de resolució, les
decisions nacionals poden fonamentar-se en una informado fatalment
insuficient amb relació a les condicions locáis i ambientáis de producció
i consum.
Podem concloure que la nació-estat fou una estructura necessária en el
1
procés d'establiment de l economía de mercat comercial i industrial. Va
1
ésser principalment necessária durant l era industrial, amb la seva
confianza en Taccessibilitat deis recursos naturals escampats en l'espai
i sistemes de producció compostos per ciutats portuáries connectades
ais mercats mundials, amb recursos naturals de les periféries mitjan§ant
xarxes ferroviáries, que per necessitats financeres foren construides,
posseides i controlades per autoritats nacionals. Actualment, aqüestes
condicions van desapareixent. El desenvolupament económic ja no es
basa en una interacció de contigüitat geográfica. El sorgiment de
regions-C de desenvolupament accelerat mostra 1'emergencia d'un futur
en el qual cada regió pot planificar els seus propis avantatges
comparatius dinámics i procedir a establir un curs de desenvolupament
de la regió com a part d'una xarxa global o continental de regions
fortament interactives.
F
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ESTAT I DRET

QÜESTIONS ORIENTATIVES
4

r

1.

2.

És possible imaginar la configuració d'un sistema jurídic
universal al marge de les categories establertes peí binomi EstatDret?
!

L Estat és una creado del dret, pero al mateix temps és l'Estat
qui crea el dret. Aquesta afirmado, que té el seu origen en un
període historie determinat i que, per tant, no podem
considerar-la al marge deis processos histories, continua
plenament vigent en l'actualitat o és possible parlar, en canvi,
!
d una progressiva pérdua de protagonisme de l'Estat en la
creació del dret en favor d'altres instancies com ara els
organismes internacionals?
!

3.

Es pot pensar a mig i llarg termini en 1'existencia d un
ordenament jurídic internacional de carácter autónom i
preeminent sobre els sistemes jurídics estatals?

4.

L'evolució de les societats contemporánies, caracteritzades per
una interdependencia creixent de l'economia, la ciencia i la
!
cultura, fa que cada cop sigui mes gran el nombre d actors púbiics o privats- que protagonitzen relacions de carácter
internacional. ¿Fins a quin punt, el dret internacional és un
obstacle, o no respon adequadament, a aquesta evolució en estar
sustentat en categories ámpliament desfassades per la realitat?

5.

1

Quina és la situació actual i l evolució previsible de la noció de
"comunitat internacional" com a subjecte de dret internacional,
i, en aquest mateix sentit, es pot parlar de Texisténcia d'un
procés de centralizado jurídica a escala mundial -o europeade característiques analogues al procés que en el seu moment
va fer aparéixer l'estat modern?
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XAVIER ARBÓS

1.- La pregunta presenta dues vessants. De la primera, relativa a la
1
possibilitat d'un sistema jurídic universal, en parlaré a l hora de
respondre la tercera pregunta. M'ocuparé de la segona vessant, referida
a una conceptualització jurídica que no tingui en compte la vinculació
entre Estat i dret ni les seves conseqüéncies.
Pensó que es molt difícil pensar el dret prescindint de la historia, per
la qual constatem Thegemonia del dret estatal. Si ho intentem, haurem
de comengar a pensar en els continguts mínims que ha de teñir un
fenomen cultural o social per ser considerat "dret". Segurament ens
posaríem d'acord que no hi ha dret sense regles de conducta, pautes
considerades obligatóries i no simples preferéncies sobre el que és
oportú fer en un moment concret. Amb el dret algú s'obliga o és
obligat, pero sempre per una regla que en el futur servirá de mesura
externa de les conductes humanes. Potser només podrien idenüficar-se
la regla de conducta i la voluntat individual en el cas d'un autócrata
absolut, sotmés només a la seva voluntat i sense que ningú no penses
que hi havia alguna altra norma fora del caprici del governant. Es
dubtós que en la historia hi hagi hagut fenómens duradors d'aquesta
mena, que hagin esborrat la possibilitat de distingir la regla de la
preferencia personal. Evidentment, regles n'hi ha de moltes menes:
estatals, socials, religioses..., de manera que si el dret és fet de regles,
podem comengar a pensar ja en el dret no- estatal en la mesura que hi
ha regles no-estatal s.
Seria mes complicat que els juristes ens poséssim d'acord sobre si és
mes indispensable que una regla de conducta sigui efectiva en un cert
grau i que el seu incompliment tingui una sanció per poder parlar de
dret. No discuteixo que normes no-estatals puguin ser mes seguides que
les estatals, fins i tot quan s'hi oposen. Tampoc no dubto que les
sancions no-estatals puguin arribar a ser mes terribles que les estatals:
el sentiment de pecat o Tostracisme social poden ser mes temibles que
la presó o la multa administrativa. El problema, per a mi, és que no
!
sóc capag d'imaginar un dret sense regles, i regles n hi ha en les
normes estatals i no estatals. Igualment em resulta molt difícil formular
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1

una definido de dret sense considerar la inclusió de l eficacia o les
sancions, i no referir-Íes al dret estatal. Encara que em semblen
interessants, no em sentó atret pels intents de definir un sistema jurídic
que pretengui excloure a priori un tipus de dret, i cree que no seria
gaire realista voler ignorar el dret estatal. Si arriba un dia que no hi
hagi dret estatal, podrem definir el sistema jurídic prescindint d'aquest
component que avui em sembla inevitable teñir en compte.
2.- La resposta que dono és afirmativa. La integració en la Comunitat
Europea comporta que els Estats accepten limitacions a la seva propia
sobirania. Les normes derivades de les institucions comunitaries
s'integren en els sistemes jurídics estatals, i posat cas que entrin en
!
conflicte amb normes estatals, els jutges han d aplicar les normes
comunitaries. En un altre pía, alguns Estats -entre ells el nostre!
accepten de sotmetre s a les resolucions d'un tribunal internacional com
el Tribunal Europeu de Drets Humans. En ambdós casos, els Estats han
admés que el seu dret no és suprem ni les resolucions deis seus jutges
acaben sempre els processos. A mes, en el terreny deis principis,
comenta a difondre's la idea que en algunes circunstancies -catástrofes
que reclamen l'ajut humanitari, per exemple- és legítima la ingerencia
!
!
en els afers interns d un Estat; óbviament, aquí s ignoren les normes
estatals.
Sembla ciar que hi ha un procés peí qual institucions internacionals
imposen la seva autoritat i el seu dret a T Estat. També és evident que
aquesta tendencia pot aturar-se o retrocedir, pero ningú ja no pot
parlar de supremacia absoluta del dret estatal. Con vé afegir que el dret
!
d'alguns organismes internacionals no és l'únic que s imposa al dret
estatal. Les empreses multinacional poden forgar modificacions del
dret estatal a canvi d'inversions o amb Tamenaga de tancar fabriques.
A mes, el reglament de régim interior de qualsevol empresa -dret noestatal- pot afectar aspectes de la vida quotidiana que ningú no
acceptaria en el dret estatal. Els treballadors de grans magatzems, per
exemple, no poden vestir com els sembli i son registrats quan
abandonen els edificis. Un important club esportiu de Barcelona va
pensar a copiar el que feia algún club americá, i incloure en les
clausules contractuals que els jugadors de la seva secció de básquet
havien de signar el permís de registre del seu domicili per part de
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representants del club, per prevenir-ne el consum de drogues. L'opinió
pública sembla tolerar ais particulars normes que critica quan formen
part del dret estatal. Vull exposar breument la meva perspectiva, encara
que la resposta sigui una mica mes llarga.
Sóc deis convenguts que el dret estatal no és l'únic que incideix sobre
la vida social, i que el dret no estatal pot imposar-se al que té el seu
origen en les institucions publiques, internacionals o no. Ara bé, una
cosa és Torigen estatal o no del dret i l'altre el seu carácter respecte
ais individus. Intentaré explicar-me. Em sembla que el dret no-estatal
1
pot ser tan opressiu com l estatal, i cree que la racionalitat a l'hora de
redactar normes no és un privilegi reservat a la intel.ligéncia deis
juristes que treballen per a empreses privades o per a alguna
organització religiosa. Havent llegit les preguntes, hi intueixo un desig
de trobar vies per a un dret que no tingui algún deis trets mes criticats
del dret estatal, i que podem imaginar facilment. Voldria assenyalar,
si se'm permet, una altra suposició: cree que el que es critica del dret
f
estatal pot incloure altres sistemes jurídics nascuts d institucions
publiques. Ajuntaments, parlaments autonómics o institucions de la
Comunitat Europea poden ser Tobjectiu deis mateixos retrets que rep
el dret prógiament estatal. Amb aquest advertiment, intentaré enumerar
aqüestes critiques.
!

En primer lloc, el dret estatal té un origen rebutjable. Es tracta d un
dret preparat per institucions a les quals hom no reconeix legitimitat
política, i el destinatari de la norma tampoc no admet l'autoritat de la
!
institució que n'és autora. En segon lloc, del dret estatal se n critica
!
l escassa funcionalitat social. No es tracta que sigui "eficag" o no, o,
dit en altres paraules, de si es compleix o no alió que les seves normes
estableixen. Es tracta de si les relacions socials son mes fácils o justes
amb la intervenció del dret estatal, perqué algú pot pensar que un
problema seria mes ben resolt per criteris d'experts o de moralistes
!
abans que per decisions de legisladors. En tercer lloc, i des d un punt
de vista mes filosófic, el dret estatal és sempre una imposició externa
a la voluntat de l'individu. La persona no determina lliurement les seves
obligacions -com se suposa que passa en els contractes- sino que es
troba sotmés a liéis elaborades per persones que no coneixen ni la seva
forma de pensar ni els seus interessos. Per dir-ho breument, el tercer
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mal del dret estatal és que, per definició, imposa un codi de conducta
heterónom.
L'autogestió jurídica en seria 1'alternativa. A l'extrem de l'hipotétic
model trobaríem una situació sense cap regla externa a la voluntat deis
individus, pero jo cree que sense cap forma de dret no és possible
f
parlar de societat. Una opció mes moderada podría ser la d acceptar
normes externes a l'individu, pero mai regles externes al grup al qual
pertany. És difícil decidir qui determina a quin grup pertany cadascú.
En la situació actual, els ciutadans son lliures d'entrar o no en un club
o organització religiosa. Si un decideix no acceptar les regles d'una
associació i l'abandona, deixa d'estar sotmés a les seves regles. En
relació amb l'Estat i el seu dret, és indiferent si accepta o no les
regles: si les vulnera, en rep igualment les conseqüéncies. En la
situació imaginaria en qué no hi ha dret estatal, és important
!
determinar si el dret que hi hagi deixa d aplicar-se quan algú el rebutgi
al.legant-hi que no pertany al grup en qué s'ha forjat la norma. Si la
norma s'aplica malgrat el rebuig del destinatari, és tan externa com la
norma estatal. Si no s'ha d'aplicar, llavors no hi ha altra regla efectiva
que aquella que coincideixi amb la voluntat individual, i parlar de dret
és una especulació.
Aixó dona una idea d'alguns problemes que arrossegaria un model
mancat de dret estatal quant a les relacions deis individus amb el grup.
N'hi ha d'altres, com el de definició mateixa deis grups. Si hom parla
!
de grups amb base territorial, em sembla que esta parlant d un dret
estatal, en la mesura que suplica un dret a tots els que viuen en un
territori. Si es parla de grups de condició personal, cal veure qui
f
determina la característica per la qual hom és membre d un grup, i si
aquesta característica n'exclou qualsevol altra. Algunes
característiques son difícilment modificables, com ara el sexe o el
color de la pell. Altres poden ser mes variables, com la religió, la
dependencia salarial, la ideología o les simples preferéncies
subjectives. Finalment cal concretar qui decideix en darrera instancia si és que ha de decidir algú- les regles sobre matéries que afecten
tothom, com ara les relatives al medi ambient o les vagues deis
controladors aeris. Si per resoldre aquests problemes algú imagina
!
rexisténcia d una regla que determini el dret aplicable i una eventual
autoritat que la fací respectar, cree que está presentant un Estat. Potser
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menys aclaparador i mes simpátic, pero s'assembla molt a un Estat
!
amb la seva Constitució. Resto obert a les propostes d autogestió
1
jurídica, tot i que el que m imagino d'una societat sense dret estatal em
resulta poc atractiu. I aixó no obsta perqué calgui millorar el dret
estatal, fent-lo mes flexible i permeable a la participado.
3.- Sóc escéptic respecte a la possibilitat de qualsevol ordenament
jurídic internacional al qual manqui la garantía d'eficacia que les
institucions estatals atorguen al seu propi ordenament. Nogensmenys,
estic convengut que hi ha regles jurídiques que ignoren les estatals i
que neixen i viuen amb independencia. Pensó en l'univers normatiu de
les relacions económiques internacionals i em sembla que és
probablement el mes autónom deis ordenaments. Cap deis actors no pot
assistir-se en la for$a de T Estat per aconseguir una normativa mes
favorable, ni en l'aparell jurisdiccional. Per tant, el contráete com a
regla i l'arbitratge com a sistema de resolució de conflictes serán mes
probables.
Al costat d'aixó, hi ha un fenomen de signe contrari, consistent en la
constitució d'entitats suprastatals que trenquen la identificació entre
mercat i frontera estatal, i que fins i tot creen un nou espai normatiu.
f
L exemple mes obvi és la Comunitat Europea, i el mes recent l'acord
de supressió de barreres aranzeláries entre Méxic, els Estats Units i el
Canadá.

4.- Em fa la impressió que ni el dret estatal ni el dret internacional son
capados de seguir l'evolució tecnológica, que sempre té implicacions
económiques. Les formes culturáis, val a dir-ho, tampoc no poden
seguir el ritme. Pensem en l'enginyeria genética i la perplexitat ética
que susciten les seves gravíssimes implicacions, i cree que no podrem
retreure massa al sistema jurídic les seves dificultáis a l'hora de
preparar regles comunes per a societats en qué no tots els valors es
comparteixen.
Sospito que la diferencia de plans estatal/internacional no és del tot
rellevant. La facilitat de comunicacions i transmissió d'informado
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permeten que l'impuls de l'evolució tecnológica es desplaci allá on
trobi un entorn favorable, amb mes recursos i menys obstacles.
5.- Ha acabat la bipolaritat de les relacions internacional s, i queden com
a superpoténcia els Estats Units. Ni cap país ni la Comunitat Europea
mateixa, em sembla, poden fer ombra ais Estats Units i a la seva
combinado de forga económica i poder militar. Si d'aquesta situació
volem fer-ne 1'analogía amb Tadveniment de l'Estat modern, em sembla
!
complicat adoptar una escala global. L Estat modern neix per la
concentrado d'un poder polític que anuí.la els altres en un territori,
1
racionalitzant-hi la dominació mitjan^ant el dret. M inclino a pensar
que la centralització jurídica ha tingut un carácter instrumental, i em
sembla caricaturizar una mica les coses presentar els Estats Units com
una for?a expansionista amb Henry Kissinger com a comte-duc
d'Olivares. Una altra cosa és que siguin mes o menys brutals en la
defensa deis seus interessos.
A escala regional, en can vi, el difícil procés d'unitat europea podría
!
assemblar-se al de creació d un nou Estat. Pero el paral.lelisme no
!
!
s hauria de fer amb Tadveniment de 1 Estat modern, sino amb el
naixement deis Estats Units d'América com a model de federalisme
1
d agregado. Ningú no s'imposa ais altres per la forga, centralitzant el
poder i la producció de normes. El que es viu és una tensió permanent
a propósit del poder que han de teñir les autoritats comunes, i ningú no
pot discutir el pes de les decisions del Consell Europeu, format per caps
1
d Estat i de govern, en relació amb la Comissió Europea, autoritat
independent deis Estats.
Setembre de 1992
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RELACIONS CLÁSSIQUES ENTRE L'ESTAT I EL DRET
a) Encara que hi ha inflexions i supósits recents que ho modifiquen, el
binomi Estat-dret continua sent una realitat ais nostres dies. Des del
punt de vista de les relacions internacionals, de les quals m'ocuparé
especialment, és ben ciar. Les relacions internacionals son competencia
de l'Estat, que decideix també la participació en les organitzacions
internacionals, les quals només les formes Estats. Bé de forma
autónoma, bé de forma conjunta (siguí mitjangant tractats
internacionals o sigui participant en la formado de la voluntat de les
organitzacions internacionals) és l'Estat que, en aquest ámbit, dona
vida al dret. Per aquesta rao, encara que després sigui destinatari de les
!
mateixes normes, mai no anirá mes enllá d allo que vulgui assumir.
b) Des del punt de vista de Catalunya, amb una personalitat ben
determinada i amb una amplia tradició jurídica, cal preguntar-se quin
és el camí que en el context existent ha de seguir o quin és el sistema
cap al qual ha d'inclinar-se. La qüestió és important i no afecta tan sois
Catalunya, sino tota la infinitat de regions, territoris o subdivisions
territorials integrades dins deis diferents Estats. El problema és veure
on es troba rinterés de les regions, si a mantenir-se com ara o bé si
evolucionar cap a una autonomia mes gran, cosa que significaría
f
modificar el model d organització per superar l'organització estatal i
!
anar vers un altre tipus d organització, que ja no podrien ser Estats
com els que ara coneixem. És a dir, considerant que l'organització
estatal ha esgotat els seus dies i que cal crear una nova estructura.
c) La limitado d'actuado de les regions o les subdivisions territorials
es veu en les minses possibilitats d'actuario internacional, sobre la base
de les normes de la Constitució (com l'art. 149, 1, 3 de la Constitució
espanyola i la interpretado donada peí Tribunal Constitucional) i de
l'exclusivitat de les relacions internacionals. Aixó no obstant, ja hem
tingut oportunitat en altres ocasions de posar de relleu la projecció
exterior (activitats de promoció del comer?, del turisme i de la
industria, convenís de cooperado, agermanament, ius legationis...) de
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les comunitats autónomes (a la publicació del Seminan celebrat a
Barcelona el 9 de maig de 1990, amb ponéncies de A. Latorre, A
Mangas, J.D. González Campos i A. Borras), a mes de les
competéncies relacionades amb temes tan importants com el dret
comunitari o la participado en la conclusió de tractats internacionals.
En aquest context cal pensar si hi haurá problemes, per exemple, amb
la creació a Catalunya del carree de Comissionat per a Actuacions
Exteriors (Decret 190/1992, de 14 de setembre), encara que les seves
funcions siguin molt limitades i al preámbul es faci palés que
!
"L exercici de les competéncies atribuídes a la Generalitat per l'Estatut.
!
d autonomia en els diversos camps de l'acció pública porta inherent.
sovint, la conveniencia que aqüestes actuacions es projectin a l'exterior.
dins el mes estríete respecte, com és obvi, de la distribució
competencial establerta en la Constitució".

ELEMENTS DE CRISI O DE TRANSFORMACIÓ QUE PODEN
DETECTARSE EN LA RELACIÓ ESTAT-DRET
!

d) Queda ciar que en aquest moment no s está produint un reforgament
de l'Estat tradicional, com demostren els últims esdeveniments. Si les
situacions darrerament creades responen a un procés de transformació
o de crisi, és una pregunta bastant mes complexa i a la qual tan sois
es pot respondre dient que moltes coses han canviat, que tenim un món.
i en especial una Europa, ben diferent de la que es podia imaginar no
fa gaire temps i que l'evolució és imprevisible, encara que en casos
ben significatius ens trobem, en part, en un retorn a situacions anteriors
(ex. de les repúbliques bal tiques).
e) La creació gradual del dret per organismes internacionals és una
realitat, pero aquests organismes els formen Estats i son ells els que
procuren l'adopció de les normes i els que en son responsables de
l'efectivitat. Aixó troba la seva explicado que les organitzacions
internacionals han estat creades pels Estats, que cedeixen (i en pocs
casos) una part de la seva sobirania. Aquesta és la rao per la qual les
organitzacions internacionals teñen l'ámbit de poder que els Estats que
la formen els han volgut donar.
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Cree que els problemes al voltant de Maastricht demostren ben
clarament aquesta realitat: els Estats europeus (per altra banda i sens
dubte, els menys allunyats entre si) no están disposats a una integració
que, en definitiva, significa traslladar el centre de decisió de l'Estat a
organismes supranacionals. És un exemple ben ciar per detectar qué és
el que está passant actualment.
No obstant aixó, i continuant amb el nostre exemple mes proper, la
Comunitat Europea, trobem que la seva preocupado no arriba mes
enllá. La base per a aquesta manifestado prové del principi de
subsidiarietat, que, de forma resumida, significa que cada qüestió será
resolta en el nivell mes baix possible. Pero la Comunitat mateixa "es
queda" en la frontera de l'Estat i no pot entrar en la distribució de
competéncies entre l'Estat i les regions. Aixó significa que és l'Estat
el que, en definitiva, decideix per mitjá del seu repartiment
constitucional de competéncies si una determinada qüestió es decideix
en les instáncies estatals o mitjangant les subdivisions territorials o
regionals. Una altra cosa és la participado que aqüestes subdivisions
territorials tinguin en la formació de la voluntat estatal.
f) L'ajustat sí a Maastricht a Franca és una prova clara deis temors
que produeix ais Estats la centralització i l'adquisició de poders deis
órgans centráis de la Comunitat Europea: per tal d' apaivagar-Ios el
canceller alemany H. Kohl s'ha apressat a declarar que la integració
europea no pot en cap sentit perjudicar els Estats i les regions perqué
el principi básic en la nova situació europea és, precisament, el
principi de subsidiarietat i, per tant, la Comunitat no pot actuar quan la
decisió pugui prendre's a nivell inferior. Per aquesta rao es tracta
!
d associar a la tasca de la construcció europea no tan sois el Parlament
Europeu, sino també les regions, Lander o d'altres subdivisions
territorials, que han de servir de control de l'activitat comunitaria i
alhora adoptar les seves própies decisions en les matéries própies de
la seva competencia.
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PAPER DE L'ESTAT EN L'ESTRUCTURACIÓ DE LA SOCIETAT
CONTEMPORÁNIA EN L'ÁMBIT DEL DRET
g) Els fets, que com que son coneguts han estat molt esquemáticament
interpretáis en l'apartat anterior, condueixen a preguntar-se si la
situado actual i les modificacions que s'han succeit en aquests últims
temps son l'inici del canvi o signifiquen tan sois una crisi passatgera.
De la resposta que es doni a aquesta pregunta dependran, en certa
manera, les conseqüéncies que es puguin treure en relació amb aquest
futur que a tots ens preocupa. Aixó comporta una presa de posició
personal atesa la situado existent.
h) No cree que sigui ni adequat ni suficient que les regions es limitin
a participar en la formació de la voluntat estatal (cosa que, d'altra
banda, poden fer de forma molt limitada), sino que caldria que
tinguessin l'oportunitat de fer-se sentir directament, és a dir, que la
seva voluntat es manifestés a la comunitat internacional en tant que tais.
Els últims esdeveniments a Europa demostren, en primer lloc, la
profunda crisi en la qual es troba sumida l'organització estatal i que els
1
"anys de viure junts" no han acabat pas amb el concepte d Estat,
prescindint-hi de les nacions sense Estat que es troben subjacents, pero
!
demostra també que tampoc no s ha aconseguit acabar amb les mateixes
nacions sense Estat, que han renascut amb nova for$a. Aleshores, es
pot deduir la necessitat de considerar-Íes en vista de la construcció del
nostre món i de la nostra societat del segle XXI.
i) En moments com els actuáis de pessimisme o, almenys de desconcert,
respecte de relació a la mateixa organització estatal i del paper del dret
emanat senzillament de l'activitat deis Estats, queda evidenciada la
resistencia que 1'Estat en la seva forma actual genera en relació amb
el desenvolupament de la societat contemporánia en l'ámbit del dret,
sense que aixó tingui un reflex ciar en l'activitat legislativa, interna o
internacional.
+

La pregunta seria si cal arribar a donar un model de l'Estat del segle
XXI o, per contra, alió que cal és substituir l'estructura estatal per una
altra, que no sabem com seria ni quines caracteristiques hauria de
teñir.

64

j) Fins ara, les regions han pogut fer poca cosa mes enllá de les seves
fronteres: un exemple ciar, entre d'altres, es pot trobar en els límits
!
dintre deis quals es mou l'Assemblea de les Regions d Europa. Caldria
que la presencia externa real de les regions fos mes gran.
Pero per aixó caldria, també, que dins deis Estats plurinacionals
s'articules de forma diferent la vertebrado i la supervivencia de les
nacións que en formen part. I aquesta realitat hauria d'arribar amb una
plena igualtat de les diferents comunitats que la integren i, per tant, ben
allunyades de qualsevol semblanza amb la condició de les minories
(lingüistiques, étniques, etc.). No resulta ciar (o almenys no ho és des
d'un punt de vista realista) quines son les possibilitats existents per
adaptar-se a aquesta nova situació que, encara que basades en principis
i normes tradicionals, apareixen ara situades en un nou ámbit, que no
té conseqüéncies prou clares dins del desenvolupament del dret.
k) En conclusió, de moment és impossible imaginar un sistema jurídic
universal al marge de les categories establertes peí binomi Estat-dret i
amb una participado mes gran de les regions. Una prova es troba en
les dificultats que té qualsevol organització internacional quan vol
actuar al marge de Tactivitat de TEstat i també els problemes que teñen
els tribunals internacionals per a l'execució de les seves sentencies,
encara els mes desenvolupats, com el Tribunal de Justicia de les
Comunitats Europees.
Setembre de 1992

65

ALBERT CALSAMÍGLIA

1.- Tot és possible en el terreny de la imaginado. Pero cree que en el
moment actual la possibilitat d'un dret i d'un Estat internacional que
substitueixin els drets i els estats nacionals sembla utópica o molt
llunyana. Avui dia el dret internacional no és un dret democrátic, ja
que respecta els Estats pero no en respecta la igualtat de consideració.
Hi ha estats de primera i de segona. No tots els estats teñen els
mateixos drets. Fent un paral.lelisme amb l'antic régim, podríem dir
que hi ha Estats aristocrátics i estats populars. Els estats aristocrátics
teñen el dret que Montesquieu va reclamar per a la noblesa, el dret de
vet.
Cree que 1'articulado del dret internacional com a substitutiu del dret
!
de 1'estat és un objectiu difícil d assolir si no hi ha una certa igualtat
entre els Estats. Aquesta igualtat no és només económica, educativa i
social, sino que també exigeix un acord sobre uns principis básics de
convivencia i una aspiració a resoldre els conflictes mitjangant uns
procediments preestablerts. És indubtable que en el món actual aquesta
idea no té un suport generalitzat. Probablement quan pensem en el dret
internacional suposem que el seu contingut son els ideáis polítics i
organitzatius de la cultura occidental. Cree que per veure la dificultat
hauríem de pensar que idees no compartides per Occident fossin la
base o marquessin aspectes importants deis criteris de resolució deis
conflictes socials. La meva resposta a la pregunta compren els passos
següents:
Primer: actualment el dret internacional té defectes básics en el terreny
de la legitimado i dona privilegis a alguns Estats.
Segon: l'existéncia d'un dret exigeix no només una certa igualtat, sino
també un cert acord sobre criteris básics de convivencia;.la unificado
d'aquests criteris és difícil si pensem en una constitució democrática
i un suprastat legítim perqué no tothom comparteix els ideáis
democrátics.
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Tercer, si es vol anar cap a aquest objectiu, les polítiques d'igualació,
de reequilibri entre el primer i el tercer món han de ser prioritáries i
prévies a qualsevol intent d'articulado d'una comunitat internacional.
Per últim, cree que el tema europeu és forga diferent i que aquí es pot
constituir -amb forga dificultat- un suprastat que retalli cada vegada
mes les competéncies i el paper deis Estats nacionals, i també és molt
probable que assistim a un període de máxima centralització del
poder. Cal dir, pero, que la comunitat reconeix la cultura occidental i
f
certs valors com els criteris que regirán la Constitució de l Europa
Unida. Cal dir, també, que existeix una certa igualtat entre els Estats
i, per últim, que els criteris de solidaritat son els que revelen mes
problemes a la práctica. Si Algéria o Turquia s'incorporessin a la
Comunitat Europea les dificultáis serien quasi insuperables.
2.- Cree que en l'actualitat la relació entre l'Estat i el dret no es
correspon amb la idea que tot el dret está determinat directament o
indirectament per l'Estat. La creado del dret no ha estat mai una
!
exclusiva de 1 Estat. Es cert que hi ha períodes en qué el paper de
l'Estat ha estat molt important. Cree que a Europa el poder de l'Estat
está cada vegada mes limitat per les atribucions i competéncies de la
Comunitat Europea, i que probablement les decisions mes importants
ja no teñen un abast estatal sino suprastatal. D'altra banda, en el nostre
1
país, la creado de l estat de les autonomies ha limitat algunes
!
competéncies de 1 Estat de tal manera que sembla que cada vegada
tingui menys sentit pensar en la importancia de l'Estat. Aquesta és una
idea discutible no només en el terreny de la prospectiva política sino
també en el terreny de la práctica. Cree que és difícil que una
administració molt poderosa -com ara l'Estat- desaparegui sense lluita.
El panorama que ens espera és el d'un Estat que veu com les seves
competéncies queden reduides per la CEE i que no es pot resistir a la
seva integració, i aquest mateix Estat cada vegada estará mes gelós de
les competéncies de les comunitats autónomes. Pensó que 1'Europa de
les regions podría ser un ideal valuós pero que trabará forta resistencia
per l'esperit centralista que la CEE respirará i per la situado de
necessitat de competéncies que tindrá l'Estat.
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Cree, per tant, que no tot el dret será estatal i que en l'actualitat el
procés de l'estat de les autonomies fa que moltes competéncies ja no
siguin estatals. Cree que la CEE cada vegada tindrá mes competéncies
i que l'activitat de l'Estat será forga reduída en el terreny de la creació
del dret -probablement no en el de raplicado d'aquest en una primera
etapa. També voldria fer palés que una de les grans preocupacions
actuáis en l'ámbit de la recerca rau a crear mares conceptuáis i acords
básics per poder dissenyar el que es podría anomenar la Constitució
Europea. Tot aixó em fa pensar que el procés de desestatalització del
nostre país será important. Pero cal pensar que aquest procés pot anar
!
f
en direcció contraria a la constitució d una CEE i d unes
administracions regionals. L'Estat s'hi resistirá, i no només aquí sino
també a altres estats com ara Anglaterra o Franga. D'altra banda, el
procés de desestatalització no comportará necessáriament una major
descentralizado.
3.- A la Comunitat Europea sembla que sí. Un ordre mundial regit peí
1
dret internacional requeriría una important modificado d aquest dret.
Ja n'he assenyalat alguns deis defectes. Cree que una de les majors
dificultáis, la trobem en 1'ordre deis criteris jurídics moráis de les
diverses civilitzacions. Quan pensem en el dret internacional creiem que
la cultura europea és la cultura i que les altres cultures son inferiors i
que han de quedar subordinades a la nostra cultura. Cree que aquest és
un obstacle difícil de resoldre. El món está pie de fanátics i de
fonamentalistes i el criteri del diáleg i l'argument no és un criteri
compartit. A mes, hi ha cultures que, diferint radicalment de l'europea,
1
teñen un alt nivell espiritual -com la de l india- i será difícil que totes
puguin estar sota els mateixos principis. És ciar que les idees europees
i occidentals no es poden imposar com si anéssim a conquerir les
f
Indies de nou. Si aixó s ha de fer per consens, la dificultat és enorme.
Per construir unes regles de joc que imposin el mínim de continguts
culturáis, cal un esperit obert i tolerant, pero no podem oblidar que la
tolerancia té un límit i que és difícil veure el marc d'aspiracions
comunes de fanátics i demócrates.
r

Altrament, cree que caldria manifestar que la mateixa idea d'un dret
autónom i la idea estatal semblen pressuposar que el dret és el producte
d'una voluntat determinada. Cree que aquesta idea és equivocada
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perqué el món no canvia a cop de decret. La Constitució d'una
comunitat internacional no és una qüestió només de declarado de
voluntat, sino també de conducta deis Estats, de mitjans, recursos i
incentius. Caldria pensar -per valorar la Comunitat actual- mes en com
reaccionen els Estats davant una declaració de l'ONU que no pas a
llegir la mateixa declaració. Els juristes acostumen a limitar-se ais
textos perqué només els compleixin els altres. L'actitud deis Estats
mostra, certament, poc respecte per les declaracions de l'ONU. Per
aquest camí és difícil la construcció d'un dret autónom internacional
que funcioni com a tal.
4.- És indubtable que les comunicacions i 1'ampliado del mercat
mundial fa que hi hagi una forta interrelació com mai ha existit. Cada
vegada és mes freqüent que homes i dones de zones tradicionalment
excloses del món occidental hi participin i facin aportacions importants.
El fet que existeixin relacions socials té com a conseqüéncia una
interdependencia i una comprensió mes gran de les actituds i els valors
de les altres comunitats. Pero pensó que totes aqüestes relacions es fan
en el llenguatge occidental i que en el fons la nostra cultura és una
cultura que s'imposa ais altres. Cree que hauríem de discutir fins a
quin punt aquest és un deis problemes fonamentals. Com a primera
hipótesi caldria assenyalar que la cultura occidental ha aportat valors
forga importants que s'han de defensar, com els drets humans, les
llibertats o els ideáis d'igualtat. Pero junt amb aixó hi ha altres valors
que son molt locáis i que es presenten com a universals. En aquest
debat és important distingir entre la cultura deis drets humans i la
cultura del McDonald's i la Coca Cola. D'altra banda, hi ha cultures
com l'asteca o la maia que son sobrevalorades sense teñir un compte
que no respecten valors humans fonamentals, tan fonamentals que
mereixen ser imposats per la forga del dret.
El drets internacional declara valors que son defensables i que caldria
defensar millor, pero aixó només és una declaració. La comunitat
internacional no ha posat els mitjans ni ha creat les estructures per
defensar-los. Cree, per tant, que el problema és que la comunitat
internacional no es pren els drets humans prou seriosament i sense
aquesta voluntat és impossible avangar.
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5.- La noció de comunitat internacional legitimada per decidir els
conflictes esta en període de constitució. Cree -com ja he suggerit- que
1
!
l estructura formal és inadequada i que s assembla mes a l'antic régim
que a un sistema democrátic. Cree que la transformado de l'ONU no
exigeix una simple declarado formal sino profundes transformacions
socials que produeixin prou igualtat perqué aquesta comunitat es pugui
constituir com a tal. Si establim un paral.lelisme amb Europa veurem
que els Estats no son iguals pero comparteixen un conjunt de principis
abstractes que regirán la comunitat. El contingut será discutit i hi haurá
avenaos i retrocessos, pero sembla que les regles de joc están ben
determinades i que aqüestes regles de joc exclouen certes activitats i
certs arguments. Dones bé: en la comunitat internacional el dret de vet
permet que una activitat desenvolupada en contra deis principis de la
comunitat internacional sigui una activitat normal. També cal dir que
la comunitat internacional no té els mitjans necessaris per desenvolupar
la seva activitat.
Juntament amb la seva impotencia, la comunitat internacional está
viciada de burocratisme, i aixó la converteix en una institució lenta,
costosa i, a mes, ineficient. Jo no cree que es caminí rápidament vers
la constitució d'una comunitat internacional que tingui uns mitjans
propis suficients per desincentivar qualsevol Estat d*actuar en contra de
les seves decisions. Els exemples de Iugoslávia i la incapacitat de
!
resoldre el conflicte o d aturar-lo son evidents. Algú podría argumentar
que en la guerra del Golf Pérsic la comunitat internacional va ser
eficient. Caldria dubtar si va ser la comunitat internacional o un Estat
determinat el que va convertir en eficient unes converses diplomátiques
i unes amenaces no creíbles.
!

Respecte a Europa, jo diría que s está construint un suprastat que en el
futur pot ser el punt de referencia ineludible del poder polític i
juridic. Pero no podem oblidar que la CEE es va constituir com a
mercat comú i que els paísos del Nord teñen la idea que el suprastat
europeu ha de ser un Estat mínim que imposi l'ordre públie pero que
no intervingui en l'economia. En els Estats del sud el suprastat europeu
es concep com un Estat intervencionista que equilibri els desequilibris
entre el nord i el sud d'Europa. Si aquest suggeriment és cert, les
dificultáis serán importants.
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COMENTARI GENERAL
Les meves respostes teñen com a rerefons un model de quines son les
qüestions que ens hem de preguntar abans de fer una llei. Estic
conven^ut que la créenla implícita que una llei és suficient per canviar
el món és una creenga equivocada. Quan pensem en un nou dret
internacional o en un suprastat les qüestions que ens hem de plantejar
son les següents:
Primer: fins a quin punt el nou ordenament és incompatible amb
l'antic, quins son els possibles conflictes de competéncies i quines
serán previsiblement les contradiccions entre els dos sistemes normatius.
També cal pensar en quins son els sistemes de resolució de conflictes
entre sistemes normatius. Cal pensar en una certa racionalitat entre els
sistemes i preveure -impedint que es produeixin- els conflictes. Els
juristes estem acostumats a resoldre conflictes pero no a dissenyar liéis
que tinguin en compte la prevenció del conflicte. El problema no és
només formal, sino també d'homogeneítat de continguts. La xarxa de
principis que justifica el dret suprastatal ha de ser la mateixa, i aixó
exigeix un esfonj d'homogeneítat.
Segon: els Estats, com els ciutadans, es preñen el dret internacional
com una dada, no com Túnica rao de conducta. Cal preguntar-se quina
será la reacció deis Estats davant la legislado internacional. ¿Creiem
que els Estats teñen incentius per seguir les normes o mes aviat
preveiem que no es prendran aquest ordenament seriosament? ¿Quina
será la conducta previsible deis Estats? Cree -i aixó és discutible- que
la Comunitat Europea és prou seriosa, a grans trets, generáis perqué
els Estats tinguin incentius per complir les normes, pero cree també
que els Estats no es preñen seriosament la comunitat internacional, i per
aixó moltes normes no es compleixen.
Tercer: cal pensar en els recursos, en la seva assignació i en els costos
que representa l'organitzaciód'un suprastat. L'ordenament internacional
potser no és incompatible amb 1'ordenament deis Estats, i l'Estat potser
está disposat a obeir, pero si no existeixen els recursos per posar en
funcionament el suprastat llavors segur que no funciona. Caldria
estudiar, també, si els benefícis superen els costos, quins son els
beneficis esperats i quins els costos, i no només en termes económics
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sino en línies mes generáis, que afecten valors com ara la identitat
nacional o els drets humans. La concentrado de poder pot teñir efectes
ni volguts ni esperats.
Quart, caldria preguntar-se quins son els criteris que justificarien
l'actívitat legislativa del suprastat. Aquesta és una pregunta política i
moral que exigeix una resposta d'aquest caire. Pero aquesta resposta no
pot estar aíllada de les ¿tres perqué una idea molt bona que no és
seguida ni obeida és pitjor que una idea no tan excelsa pero que
!
s obeeix. Cree que, en general, els juristes que s'han preocupat del dret
!
internacional s han preocupat molt de la moralitat deis principis i s'han
!
preocupat molt poc del disseny d institucions i de polítiques que
atenguin la práctica com a objecte que serveix per valorar la bondat
!
!
d una legislació i d uns principis moráis. Una teoría que només és
bona en el terreny purament abstráete potser no és una bona teoría.
Caldria, per tant, pensar en una organització social internacional
dissenyada de tal manera que fos avantatjosa per ais Estats; és a dir:
que els Estats estiguessin interessats a obeir les seves directrius. I per
aixó les normes amb sancions negatives no son moltes vegades els
criteris mes adients. Caldria pensar en premis, sancions positives o
incentius. De fet les sancions negatives teñen molt poca eficacia en el
dret internacional.
i»

Una última observado: cree que l'entusiasme que hi ha al nostre país
per la integrado europea no és compartit per tots els paísos. Els
espanyols creiem que pugem un grao quan ens integrem a Europa,
mentre que els anglesos -per exemple- creuen que en baixen un. Els
paísos que baixen graons potser serán els que posin inconvenients a un
desenvolupament rápid de la CEE. Els últims esdeveniments potser van
en aquesta direcció.
Juny de 1992
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J.A. GONZÁLEZ CASANOVA

La idea d'"Estat" vinculada al dret, abans de ser un principi de control
jurídic del poder polític, propi de les democrácies liberáis, va
representar una genial invenció de Timaginan col.lectiu de la Roma
,
antiga, coneguda amb el nom, cru i realista, d" imperium": el poder,
aplicat a un conjunt de territoris que, mes o menys, allunyats de Roma,
eren Roma.
!

L imperi roma era la ciutat de Roma, formalment parlant. L'imperi era
una forma, un fet imaginan que permetia vincular un fet local (Romaciutat) amb un fet universal (l'imperi sobre el món conegut). El dret era
la forma d'aquesta forma imaginaria: era el vincle formal entre els
individus de les diferents nacions o pobles de l'imperi i Roma. Qui
gaudia de la protecció del dret roma era considerat cives, tenia la
condició de ciutadá de Roma, tot i que hagués nascut, com ara
Séneca, a la Bética.
Els elements que integraven la forma romana d' imperi eren
principalment aquests:
a) Uns ámbits territorials, consideráis tant per les seves respectives
poblacions com per Roma com a "patries própies", amb la llengua
propia corresponent, els costums, les tradicions i, fins i tot, les diverses
practiques i creences religioses. Aqüestes patries coexisteixen amb una
"patria communis" o imperi Roma.
b) Unes organitzacions autónomes de poder polític territorial,
vinculades al poder superior roma.
c) Un Dret comunitari.
d) Una ciutadania comuna que atorgava un salconduit de "ciutadá
roma" per viatjar per tots els territoris de 1'Imperi amb dret de
protecció i de respecte a la seva condició de llibertat.
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e) Una llengua comuna (el llatí) que complia la funció práctica de
permetre la comunicado entre les diverses poblacions amb llengua
propia.
f) Un sistema de vies, suport material del tráfic comercial i de
1
l economía comunitaria.
!

L Estat modern, sorgit entre els segles XIII i XVI, no va ser cap altra
1
cosa sino l aplicado ais regnes i les repúbliques medievals, amb base
municipal o nacional, d'aquesta estructura imperial romana. L'"Estat"
va ser una miniaturització de l'imperi pero responia a la mateixa
"forma" universalitzant (mes o menys imperialista o federalitzant,
!
d acord amb els casos). Els regnes unien contrades; mes tard els
regnes, units per monarquies, formaren "Estats" en la seva accepció
actual del terme; i, finalment, els Estats sovint es van unir, per pacte
1
o tráete en federacions d Estats o Estats federáis. Com és ben sabut, els
moderns imperis europeus d'Espanya, Franga, Anglaterra, Austria o
Alemanya no van fer mes que re-inventar el vell imperi Roma, tot
creant un nou Estat mes extens amb la mateixa forma que el seu propi
Estat. En una primera fase de conquesta, 1'imperi va ser "imperialista"
i va crear "pro-víncies", pero, en una segona, les mateixes necessitats
f
d un poder governant, estable i consentit, portaren a diversos graus
f
d autonomia de les poblacions integrades i a la corresponent estructura
"federal" de l'organització política comunitaria.
A les acaballes del nostre segle, T Estat europeu modern de base
nacional o plurinacional s'ha convertit en una forma política universal
en un doble sentit: d'una banda, totes les nacions teñen un Estat o el
1
reivindiquen; de l altra, la mundialització de la política i la gravetat
deis problemes que afecten ja tota la poblado del món han fet veure la
necessitat d'algún tipus d'organització mundial que respongui a aquesta
forma paradigmática d'unió universal que Roma va inventar i que els
Estats moderns han reproduít a nivell nacional i internacional.
La universalització de la forma "Estat" ha representat, paradoxalment,
una doble relativització: formal i material. Formalment, els Estats
existeixen peí reconeixement jurídic de la comunitat internacional, pero
aixó no significa en tots els casos la plenitud de poder polític sobirá
i la seva independencia. Aquesta no depén de la seva formalització
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estatal, sino de les efectives relacions internacionals i supranacionals.
Peí que fa al contingut material, son aqüestes relacions esmentades que
ens donen el criteri classificador entre poblacions sotmeses al poder
imperialista d'una gran potencia o deis seus "termináis" multinacionals
i poblacions interdependents igualitariament i amb autonomía relativa
per defensar llur identitat i cooperar amb les restants en la resolució
deis problemes humans comuns i universals.
L'Estat de dret i l'Estat social, propis del segle XX, han tingut com a
finalitat defensar i promoure els drets humans deis ciutadans nacionals,
!
similarment al ius gentium imperial de 1 escola espanyola de dret
internacional del segle XVI. En la próxima centuria, aquest dret de les
gents i deis pobles será el nucli legitimador de formes estatals cada cop
mes universals fins arribar a un govern mundial.
El dret i r"Estat" com a forma política unitaria aniran paral.lels cap
a ámbits i espais mes amplis, pero la seva funció i organització hauran
de ser fonjosament coherents amb la finalitat per a la qual han sorgit i
!
s han desenvolupat en els darrers temps. Val a dir que un veritable
Estat no-nacional, sino inter o supranacional, tan sois pot ser federal i
utilitzar el dret tant com a normativització interna de cada ens que hi
sigui integrat com en qualitat de formalització procedimental de les
relacions internes entre els diferents membres del nou Estat i entre
aquests i la federació. I, peí que fa al contingut material del dret
comunitari i de les funcions estatals, aquest federalisme formal haurá
!
d estar al servei d'una recuperació efectiva de sobirania popular de
totes aquelles poblacions que, ara, depenen, en situació subordinada i
dominada, de les grans potencies económiques i militars.
Son precisament les grans potencies imperialistes les que s'oposen a la
federalització del món, és a dir, a la seva unió interdependent de
pobles independents i materialment sobirans del seu territori, déla seva
riquesa, de la seva cultura propia. Pero, en realitat, aqüestes grans
potencies no son veritables Estats, sino organitzacions de poder polític
a les mans d'oligarquies particulars de poder económic. La
federalització formal i material del món és, alhora, la defensa d'una
organització "estatal" o de servei públic i la .defensa d'unes relacions
internacionals en pía d'igualtat, llibertat i fraternitat humanes.
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Aqüestes oligarquies utilitzen de l'Estat nacional no solament el seu
poder polític, sino el nacionalisme que aquest ha fomentat entre els
ciutadans com a mitjá de cohesió interna i de subordinació a l'Estat
mateix. És aquest tipus de nacionalisme, disfressat de defensa de la
nació propia, que mira d'impedir unions estatals superiors, com el
feudalisme medieval feia, tot enlairant furs i llibertats locáis, contra
l'Estat emergent de la Modernitat.
El segle XXI veurá la lluita -tal vegada, final- entre els Estats nacionals
i els Estats federáis plurinacionals. Tanmateix, no será el nacionalisme
auténtic l'aliat deis Estats nacionals, sino del federalisme, car ja hem
dit que l'autenticitat de tot nacionalisme resideix en la defensa d'unes
relacions internacionals igualitáries i lliures, no en la dominado
económica, cultural i militar d'uns Estats nacionals poderosos sobre la
resta de les nacions del Món. L'egoisme "nacional" que els grups
oligarquies manipulen porta a la xenofobia defensiva, al racisme, a la
marginado i explotado d'immigracions miserables de gent del Sud i,
alhora, porta a dir "no" ais intents de sotmetre els interessos dominants
deis grups económics al servei públie d'un nou Estat modern federal.
Fóra ingenu i capciós amagar que les noves formes estatals d'ámbit
internacional i, fins i tot, continental també serán en el futur dominades
i manipulades per les mateixes "maffies" d'avui si no lluiten per tal
d'impedir-ho les forces históriques que, des del mateix inici deis Estats
nacionals, han volgut que l'Estat fos alió per a la qual cosa s'inventá:
no un instrument legitimador deis interessos injustos, sino l'eina
democrática al servei del respecte i la promoció deis drets human s de
tota la poblado.
El fenomen mes prometedor del segle XXI és la convergencia
objectiva entre tots els ideáis humanistes deis segles precedents
euroamericans i totes les necessitats vitáis de tota la poblado mundial.
Mai, históricament, no s'havia assolit aquest nivell objectiu de
coherencia entre realitat i projecte. La continuitat deis poders
económics, polítics i militars particulars no solament amenaza la
supervivencia del planeta sino que cada cop resulta menys rendible per
ais seus protagonistes. La contradicció entre 1'interés particular i el
públie ha arribat al seu punt máxim i, a partir d'ara, no pot fer res
mes sino anar minvant, tot i que aquesta reversió no podrá continuará
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sent altament conflictiva i provocará encara moltes destrucción s i
victimes.
D'altra banda, el creixement de les forces que no volen deixar el futur
deis humans en poder de l'egoisme destructor és un fet, lent, a voltes
imperceptible, pero real. D'elles depén la consolidació, igualment lenta
i imperceptible, de les estructures mentáis i polítiques que, com
esglaons, conduiran, en pie segle XXI, a un Estat mundial,
autogovernant, democrátic i federal, al servei de tots els humans i els
seus valors materials i espirituals, els seus pobles, les seves llengües i
les seves cultures.
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RESUM DEL DEBAT
MARC CARRILLO

Les tesis sostingudes pels comunicants consultáis amb relació a les
qüestions plantejades son les següents:
1. - És possible imaginar la configurado d 'un sistema jurídic universal
al marge de les categories establertes peí binomi Estat-Dretl
Tot i que tot és possible en el terreny de la imaginació es considera
que aquesta hipótesi és utópica o, si mes no, difícil. No és possible
pensar en el dret prescindint de la historia. Certament, la creació del
dret no ha estat mai obra exclusiva de l'Estat; en aquest sentit no es
discuteix que les normes no estatals puguin ser mes seguides que les
estatals, pero resulta molt difícil formular una definido del dret sense
considerar la inclusió de 1'eficacia jurídica o les sancions, i no referirles al dret estatal. Al capdavall seria poc realista voler ignorar el dret
estatal. Un bon exemple l'ofereixen les relacions internacional, que
son competencia de l'Estat, que decideix també la participado en les
organitzacions internacionals, que només están formades per estats. En
aquest ámbit estatal, pero des d'una altra perspectiva, cal subratllar la
limitado d'actuació deis ens infraestatals (regions, lánders, comunitats
autónomes...) en materia de relacions internacionals.
Tanmateix, es considera que el poder de l'Estat a Europa está cada
vegada mes limitat per les atribucions i competéncies de la Comunitat
Europea i que, probablement, les decisions mes importants teñen ja
avui un abast supraestatal. En el procés de disminució del poder
estatal, TEuropa de les regions podría ser un ideal valuós pero que
trabará forta resistencia per l'esperit centralista de la CEE i deis propis
estats.
A les acaballes del segle XX, l'Estat europeu modern de base nacional
o plurinacional ha esdevingut una forma política universal. Ara bé,
paradoxalemnt, aquest carácter ha suposat una relativització formal i
material: formalment, els estats existeixen peí reconeixement jurídic de
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la comunitat internacional, pero aquesta condició no és sinónim de
sobirania; aquesta no depén de la seva formalització estatal sino de les
seves efectives relacions supranacionals. El contíngut de les relacions
supranacionals és que, des d'una perspectiva material, serveixen com
f
a criteri per identificar, d una banda, els pobles sotmesos al poder
imperialista d' una gran potencia o de les seves termináis
m ul ti nacional s, i d'una altra, els pobles interdependents i amb
autonomia relativa per defensar llur identitat i cooperar amb la resta en
la resolució deis problemes.
2.- En la creació del dret, ¿pot perdre protagonisme VEstat en favor
d'altres instáncies com ara els organismes internacionals?. Es pot
pensar en un ordenamem jurídic internacional autdnom i preemiment
sobre els ordenaments estatalsl
Predomina el criteri de diferenciar la resposta en funció de si es fa
referencia a Europa o bé si el parámetro d'análisi és d'ámbit
territorial mes general. En el primer cas, es considera que la integrado
a la Comunitat Europea comporta que els estats accepten limitacions a
la seva propia sobirania; la pérdua de protagonisme estatal és aquí
mes factible en la mesura que existeix un cert grau d'igualtat entre els
estats europeus, que alhora reconeixen -malgrat les dificultáis un procés
d'unió- certs valors comuns que han de regir una futura Constitució
d'Europa. Ara bé, mes enllá de les possibilitats de la futura i, de
vegades, incerta unitat europea, no es pot oblidar que els organismes
internacionals teñen l'ámbit de poder que els estats que els formen els
han volgut donar. Els problemes sorgits al voltant del Tractat de
Maastricht demostren que els estats europeus son molt reticents a la
plena integrado; al capdavall, significa traslladar el centre de decisió
de l'Estat a organismes supranacionals. Un bon exemple l'ofereix el
principi de subsidiarietat que, de forma resumida, significa que cada
qüestió será resolta en el nivell mes baix possible; pero, la propia
Comunitat no supera la frontera de l'estat i les regions, la qual cosa
suposa que és l'estat qui, en definitiva, decideix el repartiment de
competéncies (estat-lánders/CCAA/regions) en funció deis criteris
establerts per la Constitució estatal. La pregunta que sovint es formula
davant la legislació internacional és la següent: teñen incentius els
estats per seguir normes internacionals?; o, mes aviat, es pot preveure
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que el nou ordenament internacional no sigui pres seriosament? Per a
una major funcionalitat d'una futura comunitat internacional es proposa
l'establiment de sancions positives o incentius per incentivar T interés
deis estats en normes supraestatals.
Fora de l'ámbit europeu, el dret internacioncional té defectes básics en
el terreny de la legitimado i dona privilegis a alguns estats. Així
mateix, T ideal democrátic com a criteri básic de convivencia no és
compartit en ámplies zones del món. En aquest sentit, si es vol anar
cap un dret supraestatal cal, préviament, endegar polítiques d'igualació
i reequilibri entre el primer i el tercer món.
Les possibilitats d'un futur govern supraestatal passen per una fórmula
!
federal que haurá d'estar al servei d una recuperació efectiva de la
sobirania popular de tots aquells pobles subordináis a les grans
potencies económiques i militars. Al segle vinent, el nacionalisme no
será l'aliat deis estats nacionals sino que ho será el federalisme.
En una perspectiva diferent sobre la pérdua del protagonisme estatal en
1
la creació del dret, s afirma que el dret estatal no és l'unic que incideix
en la vida social; pero també, que el dret no estatal pot arribar a ser
tan opressiu com l'estatal. En aquest sentit, sovint, Topinió pública
sembla tolerar ais particulars normes que critica quan formen part del
dret estatal.
3.- Fins a quin punt el dret internacional es correspon a les seves
relacions internacionals de molts actors -públics o privats- derivades
de la progressiva interdependencia entre economía, ciencia i cultura
en les societats contemporánies ?.
Es considera indubtable que ni el dret estatal ni el dret internacional son
capados de seguir Tevolució tecnológica; a tall d'exemple -entre
d'altres- s'esmenta Tenginyeria genética i la perplexitat ética que
susciten les seves implicacions.
!

També s argumenta que el dret internacional declara valors que son
defensables i que caldria defensar millor, pero aixó és només una
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declaració. La comunitat internacional no ha posat els mitjans ni ha
creat les estructures per defensar-los.
4. - Possibles análogies entre l 'evolució de la comunitat internacional
i el procés de centralització jurídica que va fer aparéixer l 'Estat
modern.
Es considera difícil establir un paral.lelisme al respecte. A escala
regional, el procés d'unitat europea podría assemblar-se al de creació
f
d un nou Estat. Pero, el paral.lelisme no s'hauria de fer amb
l'adveniment de 1'Estat modern, sino amb el naixement deis Estat Units
!
com a model de federalisme d agregació.
Aixf mateix, es posa de relleu la impotencia de la comunitat
internacional per a mantenir un valors comuns de convivencia: el dret
de vet a l'ONU permet que una activitat desenvolupada en contra deis
principis de la comunitat internacional sigui considerada una activitat
«normal»; un altre aspecte negatiu és el desenvolupament descontrolat
de la burocracia que introdueix elements de pessimisme sobre les
possibilitats que es pugui constituir una comunitat internacional. Els
exemples de Iugoslávia o la posició hegemónica deis EEUU en la
Guerra del Golf en son un bon exemple.

1

El debat es desenvolupá amb l'abséncia de tres deis quatre ponents
encarregats de presentar un escrit de resposta a les preguntes
plantejades per la Fundació BofiU. Per aquesta rao la sessió es va
reduir al desenvolupament de la ponencia del Prof. Xavier Aibós i ais
comentaris i coordinació del debat del moderador de la sessió, Prof.
Marc Carriüo.
Els professors: Josep Antoni González Casanova, Xavier Calsamiglia i Alegría
Borras.
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El ponent va insistir en la necessitat d'aprofundir en la reflexió de les
relacions Estat-persones; és a dir, malgrat que del contingut de les
qüestions plantejades pugui deduir-se un major interés en l'análisi de
les perspectives que poden oferir les relacions entre els estats i altres
entitats supraestatals (especialment la futura Unió Europea), el ponent
f
proposá la necessitat d abordar el debat també des de la vessant
introspectiva o interior de la dimensió estatal.
En aquest sentit, les vies per a una certa superado del dret estatal es
f
troben en les diverses formes d autorregulació social que de manera
relativament intensa es manifesten els darrers anys. De totes passades,
aquest fet no qüestiona la intensa capacitat de TEstat per legislar i, en
general, per produir normes. Fa molt temps que l'Estat va deixar
d'exercir la condició d'ens-policia que el liberalisme representatiu li
f
havia atribuít. L Estat regula molt, i els Parlaments mostren -com deia
el Prof, Pizzorrusso en la seva ponencia- una notable inflado
legislativa. Aquest fet no és nou en la tradició jurídica occidental; cal
recordar al respecte queja en el seu temps, Montaigne apel.lava T&rit
per denunciar que «massa liéis fan corrupta la República».
1

Un deis objetius del model actual d Estat és, sens dubte, rebaixar el
nombre de normes. Pero també cal assenyalar que si existeixen és
perqué algú les demana, i perqué responen a un interés. També,
perqué fer una llei pot ser considerat com una conquesta social de la
!
qual reclamen protagonisme, d una banda el grups o ciutadans que han
pressionat perqué arribi a ser promulgada i, naturalement, d'una altra,
el ministre o el conseller que l'ha promogut davant el Parlament (per
exemple, la regulació deis requisits que han de reunir els parallamps o
els abocadors de residus industriáis, etc.). Es pot dir, que el Dret de
!
1 Estat compleix una funció d'enginyeria social.
Qüestió diferent, pero igualment rellevant, és la resposta social de
determinades col. lectivitats per acceptar la plena eficacia social de la
decisió quan aquesta no resulta cómoda; en aquest sentit és mes
habitual criticar els defectes de la normativa pública, que fer el mateix
quan és la societat qui refusa acceptar 1'eficacia de les normes generáis
!
en la seva activitat quotidiana (per exemple, ciutadans d un municipi
que es neguen a la construcció d'un centre penitencian en el seu
territori).
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Sobre l'avaluació de 1'eficacia de les decisions estatals, convé posar de
relleu els esforgos que han dut a terme alguns sistemes polítics, com
és el cas deis Estats Units, mitjangant, per exemple, l'anomenada
Oficina de Gestió del Pressupost. La seva creació obeeix a la necessitat
!
de verificar 1 eficacia práctica de normes dictades per les autoritats
!
administratives d acord amb un doble criteri: a) els parámetres fixats
amb aquesta finalitat per les liéis; b) la informado que puguin
f
?
proporcionar els grups ¿'interés. D aquesta forma s intenta contribuir
a diluir o, si mes no, a reduir, els efectes perversos de la inflado de
normativa estatal.
Una segona qüestió plantejada peí ponent és la posició que ocupa la
societat civil respecte de la producció normativa estatal. D'antuvi cal
reteñir la idea que sovint s'expressa sobre la suposada bondant de tot
alió que és producte espontani del conjunt de eos social, especialment
a Catalunya. Concretament, el ponent es refereix a alió que denomina
dret informal, és a dir les normes producte del costum o a alió que
darrerament és conegut com autorregulació. I ho fa per relativitzar
aquesta suposada bondat en un país on probablement s'escriuen moltes
caites ais directors de diaris pero on, alhora, la gent s'associa molt poc
-per exemple- a les associacions de consumidors. En aquesta mateixa
!
línia argumental, s insisteix que el dret informal genera, per si mateix,
menys reacció que el dret estatal, la qual cosa fa que, per exemple,
determinades exigéncies d'empreses privades respecte deis treballadors
suscitin molta menys oposició en el conjunt de la societat que si
!
haguessin estat dictades per un órgan públic. A tall d* exemple s aporta
el cas del reglament intern de la secció de básquet del F.C. Barcelona,
que fa uns anys permetia l'escorcoll del domicili deis jugadors per
verificar si consumien droga, i es compara amb la critica ferotge que
sobre aquesta potestat per intervenir sobre el domicili va ser objecte la
Llei Orgánica per a la Seguretat Ciutadana.
El ponent va concloure afirmant que en el món de les relacions
privades les coses no son massa diferents que en l'ámbit del dret
!
estatal. A tall de proposta, les perspectives de futur de 1 Estat han de
venir presidides per la relleváncia del dret estatal i les aportacions de
formules di verses d'autorregulació.
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El debat sobre les ponéncies resumides peí coordinador i les
ampliacions de l'únic ponent assistent aeabades de descriure es va
encetar sobre dues qüestions plantejades per en Joidi Porta.
La primera es va referir a la considerado de l'Estat com a únic
subjecte de Dret internacional malgrat el procés d'unitat política que
s'enceta amb el Tractat de Maastricht.
1

Certament, l únic subjecte de sobirania son els Estats, tot i que avui no
ho son tant com ho van ser en el passat. Un bon exemple -segons el
Prof. Xavier Arbós- és el que ofereixen les sentencies del Tribunal
Europeu de Dret Humans, que vinculen els estats que han signat el
Conveni Europeu per la Protecció Jurisdiccional del Drets Fonamentals
de la Persona. Així mateix, segons el Prof. Marc Canillo cal reteñir
que el concepte de sobirania, des d'un punt de vista jurídic, és aquell
!
que es defineix per la plena capacitat d autogovern d'una entitat
política d'acord amb els criteris de validesa que deriven de les seves
própies normes. En aquest sentit, en dret internacional, els estats son
els únics subjectes de dret, a banda de com s'estructuri la seva
organització política interna; així, en el cas d'un estat federal, no es
admissible el plantejament de la doble sobirania segons el qual, la
sobirania exterior correspondria a la federado per a temes relacionats
amb les relacions exteriors, les forces armades, Temissió de moneda,
etc.; i la sobirania exterior ais estats membres de la federado. Ans al
!
contrari, la sobirania és única i indivisible. Des d una perspectiva
política el concepte de sobirania té una altra dimensió. Especialment
en un món hegemonitzat per una potencia -els Estats Units- que, per
exemple, es nega a complir les sentencies del Tribunal Internacional de
rHaia que el condemná fa uns quants anys per la col.locado de mines
f
explosives en el port nicaragüenc de Corinto; o per l encara recent
persecució per part de la policia federal deis Estats Units en territori de
f
f
Méxic, d un ciutadá d aquell estat, obviant el principi básic de la
territorialitat de la llei penal.
La sobirania deis estats está també mediatitzada per la influencia que
determináis factors de política internacional poden teñir sobre el procés
de decisió política interna. En aquest sentit, la professió de fe
europeista feta peí govern espanyol, formalment allunyada de la
tradicional posició aíllacionista, pot obeir també a la necessitat
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1

d incorporar Espanya al procés d'unitat europea en les condicíons mes
favorables per a una economía com l'espanyola, que és feble i molt
subordinada a altres de mes competitives en el concert europeu.
Aquesta forma de fer mérits davant els europeus, podría servir com
!
exemple d una certa mediatització del procés de decisió, i al capdavall
de la sobirania.
La segona qüestió planteja la relació entre dret i violencia i, mes
concretament, el fet que en moltes ocasións el dret, la regulado
!
jurídica d un estat, el que fa no és mes que legitimar una situado de
violencia previa. Així, quan a l'ex-Iugoslávia hi hagi una situado de
!
pau, el Dret, l'ordenació legal que s estableixi, es configurará a partir
!
d una situació de forga consolidada per la violencia.
El Prof. Aibós considera oportú no abordar la pregunta en termes de
justicia i posar mes l'accent en la legitimitat de 1'Estat i de les seves
decisions. Afegeix -així mateix- que si les tendéncies que es projecten
!
sobre el futur de 1 Estat consisteixen en la seva superado, cal esperar
que els objectius que se'n derivin, siguin tan democrátics com els que
ara gaudim.
Per la seva banda, el Prof. Carrillo afirma que el Dret és Texpressió
normativitzada de la coerció legal, que la violencia está present en la
majoria deis canvis polítics i que, efectivament, la qüestió fonamental
es troba en la legitimació de les institucions estatals. Avui, en el marc
de Testal democrátic es poden trobar situacions d'origen historie
problablement injust i eventualment revisables. Deixant de banda
!
aspectes d'ordre moral, la superació del marc legal definit per 1 estat
democrátic amb l'objectiu de reconéixer noves entitats polítiques
desvinculades de r Estat ofereix dues possibilitats: la primera, és la que
eventualment pugui permetre l'ordenament jurídic estatal, mitjangant
els diversos procediments de reforma constitucional; la segona és la via
insurreccional.
!

En aquest moment del debat s'introdueix per part d un deis assistents
una idea segons la qual la violencia no sempre ha estat el factor
dominant en la vida deis estats. El Prof. Aibós recorda, en aquest
sehtit, que el Dret ha fet molt per a reduir la violencia i racionalizar
el procés polític. El Prof. Carrillo precisa que quan fa ús del concepte
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de violencia, aquest no sempre és sinónim de violencia física sino que
també inclou tots aquells procesos de decisió que es desenvolupen al
marge o amb alterado del dret vigent.
1

En un ordre conceptual diferent, s aborda també la naturalesa de
normes pnvades com a expressió del dret informal o no estatal; per
exemple -segons un deis assistents- les condicions deis contractes entre
particulars no son dret sino regulacions pnvades. El Prof. Aibós
recorda que si bé en alguns supósits és cert, el problema de fons és
que quan aqüestes regulacions privades resulten lesives o vulneren drets
o llibertats, la resposta social no és la mateixa, no és igual d'intensa
que quan s'expressa en relació a un poder públic. Per la seva banda,
el Prof. Carrillo afegeix que no es pot menystenir la importancia
jurídica de les normes privades com a factors creadors de dret i, en
general d'altres que es generen per mitjá del costum. Aquest últim és
el cas de les mutacions constitucional, que suposen 1'aplicado diferent
del text de la Constitució sense variar el seu contingut literal. En
l'ámbit del dret comunitari, no deixa de ser significativa la concepció
instrumental que per la via de 1'aplicado práctica teñen els británics
del principi de subsidiarietat recollit al Tractat de Maastricht, que
imposa una interpretado que accentua 1'aplicado del dret propi en
perjudici del comunitari. També és el cas de Tautorregulació del dret
de vaga que opera en alguns paísos, fruit d'un acord entre treballadors
f
i empresaris; o deis Estatuts de Redacció d alguns mitjans de
comunicado.
Un altre assistent planteja tres qüestions referides a: 1) la legitimitat de
l'Estat i la suposada desconfianza que pot generar en el si de la societat
1
civil; 2) les vies de participado democrática d aquesta societat civil i,
3) la relació entre sobirania i interdependencia estatal.
Amb relació a la primera, l'interpel.lant recorda la tradicional
!
desconfianza a Catalunya vers l'aparell de l'Estat que s ha traduit en
una molt min^a participado deis catalans com a funcionaris deis órgans
estatals. Aquesta opinió és compartida també per Carod-Rovira, que
insisteix, per contra, en la importancia de la xarxa associativa cultural
!
i d altres ámbits de l'activitat privada a Catalunya.
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Es considera que, una causa probable de la desvinculado catalana ha
estat la manca de sensibilitat a Espanya sobre els diversos sentiments
1
nacionals existents en el marc delimitat per l Estat.
El ponent, Prof. Aibós, considera que hi ha diferents formes de
legitimitat política i que, efectivament, es constata una important
discordancia entre legitimitat i eficacia en Tacció deis poders públics;
tanmateix, la crítica que per aquesta rao reben els poders públics no
es correspon amb un nivell superior de participado ciutadana. En
aquest sentit, el ponent precisa que la seva avaluado del baix nivell
participatiu no implica menystenir 1*eventual relleváncia que puguin
teñir les Organitzacions No Governamentals internacionals. Aqüestes
son considerades per Félix Martí com a entitats que -tret d'aquelles de
carácter mafiós- exerceixen una important fundó d'impuls en els
processos de decisió deis governs, fins al punt de condicionar el seu
contingut, malgrat la tendencia a Tintervencionisme que pateixen alguns
!
d ells, com és el cas de l'espanyol. La Conferencia de Rio de Janeiro
sobre el Medi Ambient n'és un exemple; i també ho podrá ser la
Conferencia sobre els Drets Humans que se celebrará a Viena aquest
any.
!

En la segona qüestió s exposa el fet que, certament, hi ha una
tendencia a atribuir un excés d' importancia a la societat civil, pero, el
!
problema -s afirma- és que a la societat civil no li és possible fer sentir
la seva veu. Aquesta argumentado és matisada peí ponent quan recorda
que la Constitució espanyola no ho impedeix i, a mes, incorpora
mecanismes que poden facilitar la participado directa.
Finalment, la tercera pregunta incideix, un cop mes, sobre el tema de
!
la sobirania deis estats i la relació d interdependencia com a element
que limita la potestat d'autogovern. La reflexió que es fa l'interpel.lant
está centrada en considerar que la interdependencia és, problablement,
una conseqüéncia de l'estatut de sobirania que afecta els estats; i si bé,
la interdependencia apareix com a una limitado de la potestat de
decidir, és a dir, com a una conseqüéncia de la capacitat de pressió
sobre la voluntat originaria deis estats, és preferible admetre-la, a fi de
disposar de poder sobirá.
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El ponent recorda que la possibilitat d'incidir sobre la capacitat de
decisió deis ens polítics no és exclusiva deis estats sobirans; en aquest
sentit, el govern cátala també pot ser pressionat, per exemple, per
!
causa de la ubicado d un futur hipermercat per protegir els interessos
deis petits comerciants. És evident, per contra, que no ho podrá ser si
es tracta de votar una decisió en l'Assemblea General de l'ONU.
Aquests dos exemples son il.lustratius -a criteri del coordinador de la
sessió- per aproximar-se al concepte jurídic de sobirania que abans
s'ha exposat. També ho és la reforma aprovada de la Constitució
espanyola per reconéixer el dret de sufragi passiu a favor deis
!
estrangers ciutadans de la Comunitat. Es tracta d un tipie cas
!
!
d'acceptació d una limitado a la sobirania, d acord amb les previsions
normatives del propi Estat. Ara bé, per qué el govern espanyol
decideix apostar a favor de Maastricht, o per qué Alemanya afavorí les
successives declaracions d' independencia a l'ex-Iugoslávia, o Rússia
recolza Serbia en el conflicte bélic deis Balcans, son qüestions a les
quals el Dret pot donar poques o cap respostes.
En una esfera geogáfica mes próxima, és ben cert que des d'un punt
de vista jurídic, l'únic element que és expressió de sobirania és la
f
Constitució; l'Estatut d Autonomía de Catalunya és una norma
institucional básica de la Comunitat Autónoma; pero, és també norma
derivada de la primera. En cap moment pot ser considerat com a
manifestado de la sobirania del poblé de Catalunya. Únicament quan es
vota en referéndum la Constitució es pot sostenir que el poblé cátala
exercia un poder sobirá, pero com a part integrant del conjunt del
!
poblé d un estat que és Espanya. Es per aquesta rao que, jurídicament,
!
la sobirania és indivisible i que d acord amb Tordenament
constitucional vigent, l'unic subjecte de sobirania és el poblé espanyol;
i l'únic subjecte de Dret Internacional és TEstat que 1'integra.
Sobre aquest tema, un altre assistent al col.loqui nega que Taprovació
de la Constitució espanyola a Catalunya hagi atribuít legitimitat a
r Estat, i creu que simplement el que ha suposat ha estat el
reconeixement d'un fet, perqué la complexitat d'alló que es votava
impedeix considerar que el sufragi exercit fos plenament conscient.
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En aquest ordre temátic, Carod-Rovira planteja la qüestió de les
conseqüéncies que es puguin derivar d'uns eventuals acords
democráticament aprovats per un Parlament autonómic que violin les
previsions constitucionals de l'Estat de Dret vigent. El ponent, Prof.
Aibós, recorda al respecte que si es tractés de rantiga URSS, on la
Constitució reconeixia el dret a Tautodeterminació, un acord d'aquesta
mena podría ser possible, pero en el nostre context no disposa de
f
cobertura constitucional. Així mateix, des d una perspectiva
internacional no sembla que les potencies occidentals siguin sensibles
a la modificado deis límits territorials estatals avui existents.
En la fase final del debat es plan tejaren temes puntuáis que, resumits,
son els següents:
!

- Sobre la proposta federal d' estructurado d una futura entitat supraestatal feta peí Prof. González Casanova es demanen aclaríments sobre
el seu abast, perqué la formulado és molt genérica.
- Un altre assistent intenta introduir un paral.lelisme entre les activitats
de les Organitzacions No Governamentals internacionals i les funcions
atribuldes al Síndic de Greuges. El Prof. Arbós li recorda que es
tracta d'entitats de naturalesa diferent i que YOmbusman desenvolupa
les seves funcions únicament en l'ámbit de les diverses administracions
publiques, per a la defensa deis drets i llibertats.
r

- Es planteja la necessitat de reflexionar sobre el cas de la singularitat
!
del procés d autonomia que afecta al cantó suís de Jura, així com
també sobre el debat federal a Bélgica.
- Un assistent, manifesta el convenciment que la centralitat del Dret
resideix en l'Estat. Segons la seva opinió, en el marc de la futura unió
política europea, el Tractat de Maastricht significa un refonjament deis
estats; i el poder federal europeu únicament introdueix un nou ámbit
geográfic pero no resoldrá els problemes avui plantejats.
- Finalment, s'apunta la problemática que deriva del flux d'emigrants
a Europa procedents deis paisos subdesenvolupats, especial men t peí que
fa referencia a llurs costums i a la seva adeqüació a un sistema
democrátic. El Prof. Arbós demana que no s'introdueixin parámetres
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!

diferents a l'hora d analitzar el
diverses comunitats i cultures.

ESTAT, SOCIETAT I PARTICIPACIÓ POLÍTICA

QUESTIONS ORIENTATIVES

1.

Quina és la funció genuína de l'Estat en un moment de
relativització de la sobirania política?

2.

En quin sentit es pot parlar de sobirania compartida i quines
funcions i en quins aspectes es comparteix el poder polític?

3.

Si el poblé és la legitimado de qualsevol organització política
democrática, com veu la participado efectiva deis ciutadans en
les decisions del Parlament i en l'acció del Govern?

4.

Malgrat 1* afirmado comuna que la democracia és el millor
sistema polític, en quin sentit queda qüestionada pels poders
fáctics (exércit, centres de poder económic...)?

5.

Si en la majoria de constitucions democrátiques el subjecte de
f
la sobirania nacional és el poblé, com preveu l implicado
efectiva deis ciutadans en les decisions polítiques si la sobirania
es va delegant cap a organismes internacionals cada vegada mes
allunyats del ciutadá concret i amb uns mecanismes de decisió
cada vegada mes complexos que en dificulten la comprensió?

6.

Segons la resposta de la pregunta anterior, quins serien els
ámbits geográfics ideáis de sobirania compartida en el futur?

7.

Si la delegado de la sobirania cap a ámbits internacionals
augmenta, quin paper podrá teñir la Societat Civil organitzada
(sindicats, patronals, associacionisme cívic i cultural) i quins
canvis es podran produir en la seva relació amb el poder
polític?
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SALVADOR CARDÚS

PARTICIPACIÓ I LEGITIMITAT
Tota formulado d'un problema parteix d'uns pressupósits que son els
que el defineixen com a tal i que el fan mereixedor de 1'interés general.
I en el cas que ens ocupa -la participació política- aquests supósits com
a minim son dos. En primer lloc, un de mes obvi, que és la
!
constatado d una veritable crisi de la credibilitat del sistema democrátic
i, en conseqüéncia, la conveniencia d'una mes gran participació
política. En segon lloc, un supósit que és implícit en el discurs
habitual que se'n fa, i que és el de la dimensió "voluntansta" d'aquesta
participació.
En el primer cas, el supósit manifesta la insatisfacció d'un sistema
polític, el democrátic, que no sembla acón seguir prou atenció del
poblé sobre el qual fonamenta la seva legitimitat. L'abstencionisme
electoral n'és la seva primera i mes evident manifestado. Pero el
desinterés per la cosa pública, la desconfianza en la política i el
descrédit deis polítics, les explosions de conflictes duríssims en contra
de decisions governamentals preses amb tot el suport parlamentan, etc.,
en serien expressions no menys preocupants.
Peí que fa al segon pressupósit, es pot observar que en la major part
deis discursos sobre la participació política es parteix d'una concepció
voluntarista de la política. El mateix terme "participació" denota
aquesta dimensió entre subjectivista en 1'actitud i psicologista en
ranálisi de les motivacions tant de la seva manifestado com de la seva
abséncia. Així, en ranálisi de les causes de l'escassa participació
sovint es va a parar a llistes de defectes que inclourien conceptes com
la desconfianza, el passotisme -o tant-se-me'n-fotisme-, la
irresponsabilitat, els déficits de la "cultura política" del ciutadá -en el
sentit mes superficial de "nivell de formació política"-, sempre en la
línia de fer recaure la "culpa" en la consciéncia subjectiva del ciutadá.
I fins i tot, en els pocs casos en qué s'accepta la responsabilitat del
polític, hom es limita a posar rémfasi en la seva poca disposició per
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donar explicacions o per sotmetre's a les entrevistes televisades, o bé
en el seu escás carisma, etc.
Tanmateix, la manca de "participado" política és percebuda com a
problema només per la classe política, en la mesura que veu debilitada
la seva legitimitat democrática, ja sigui pels índexs d'abstenció, ja
sigui pels esclats de contestado ciutadana, o encara per alguna enquesta
maldestra d'opinió pública que així ho deixa entendre. En canvi, és
freqüent que en alió que en diríem els "valors" del ciutadá, hi preval
encara la idea que és millor no complicar-se la vida fent política,
sovint ni arran de les discussions de sobretaula en els ápats familiars...
I, en qualsevol cas, hi ha estudis que mostren fins a quin punt resulta
inintel. ligible la complexitat de les estratégies polítiques per a la
majoria de ciutadans.
D'altra banda, ¿algú podría sostenir seriosament que la qüestió es
podría reduir a un debat sobre motivacions subjectives, sobre les
"ganes" d'uns i altres a participar, a un mer problema de consciéncia
!
o d inconsciencia, o encara d'exigéncies moráis?
En termes mes objectius, el debat que el títol suggereix, considero que
remet directament, primer, al problema de la legitimitat de l'acció
política, és a dir, de l'exercici del poder; i segon, a problemes
estructuráis de L'organització del joc polític que, segons el meu parer,
objectivament necessita "excloure" el ciutadá general -i sacrificar la
seva hipotética "participado"- per tal de mantenir una mes gran
estabilitat i equilibri i per minimitzar la incertesa que generen els envits
del joc polític.
Si el plantejament es mantingués en els termes iniciáis, decididament
ingenus, el problema de la participado podría resoldre's atenent
simplement tres objectius: un, aconseguir una major "cultura" política
!
del ciutadá que li hauria de permetre disposar d una millor comprensió
!
de la dinámica del poder; dos, afavorir un flux d informació mes gran,
de tal manera que per una banda el ciutadá prengués consciéncia de la
relleváncia del joc del poder, i que per l'altra, el polític estigués atent
a les variacions de 1'humor i l'estat d'ánim general, potser a partir
d'enquestes d'opinió...; i tres, que el ciutadá pogués efectuar un
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control permanent de Tacompliment deis compromisos adquirits peí
grup polític vencedor en les eleccions.
Ara bé, proposar-se qualsevol d'aquests objectius representa ignorar la
naturalesa mateixa del joc polític. Un joc que precisament es basa en
f
l'obtenció d una adhesió del votant per mitjá de mecanismes propis de
la cultura de massa: la publicitat, la imatge, el disseny, el carisma...
ben allunyada de la crítica racional. O un joc, el del poder, que
necessita formular-se en termes de táctiques i estratégies, i per tant en
el control i la dissimulació de la informado és básica. I encara,
finalment, un joc la complexitat de la gestió del qual fa fins i tot difícil
el control parlamentan mateix. Els exemples hi sobren, per l'obvietat
!
d'alló que s afirma.
INVERTIR LES RESPONSABELITATS
Opino, dones, que cal abandonar aquests plantejaments habituáis i
reformular la qüestió en termes de crisi de legitimitat del poder i de
!
transformado de les estructures objectives d exercici del poder.
Així, l'atribució de les responsabilitats s'inverteix. Si en el primer cas,
en general, és el ciutadá individual que "no participa", en l'altra
formulació son "les regles del joc" les que "expulsen" el ciutadá de la
política.
!tl

¿Quins son els mecanismes d expulsió"? Jo en suggeriria tres, tot i
!
que se n podrien detectar mes: el sistema electoral; el paper deis
mitjans de comunicació; i la crisi de les institucions democrátiques
mateixes.
Es pot observar, en aquest plantejament, que els mecanismes d'expulsió
enunciáis ara son l'altra cara d'aquella formulació inicial d'objectius
que centrava la seva atenció en la "cultura política", la circulado
d'informado i el control de Tacció política.
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El sistema electoral
No és ara el lloc, ni en sóc expert, pero em sembla evident que, en
primer terme, és el sistema electoral mateix que accentua la distancia
no ja merament subjectiva, sino obertament objectiva, del ciutadá amb
el joc polític. Les estratégies publicitáries, que demanen la
concentració de l'esfonj propagandista en una sola imatge i un sol
lema per partit, o les estructures gens democrátiques deis partits, per
posar dos exemples, afavoreixen els sistemes electorals en qué el pes
de cada candidat dins una llista o el del vot individual, siguin el mes
!
petit possible. (Es podría mesurar quants vots calen, d acord amb el
sistema electoral, per produir una variado significativa en els resultats?
!
És certa la tesi que sostinc, que s ha tendit a buscar la formula que
proporcioni el mínim valor diferencial a cada vot?) La percepció
subjectiva, dones, del fet que el vot mateix no pot canviar res, o que
els futurs diputats queden segrestats per les disciplines de partit, posem
per cas, té uns efectes obertament desmoralitzadors en el joc electoral
i polític en general.
En aquesta llista de "regles de joc" amb carácter dissuassori, també
caldria afegir-hi la distribució deis temps deis espais electorals en els
mitjans de comunicació, l'establiment de circumscripcions electorals,
les quotes mínimes per deixar entrar els partits minoritaris en el
parlament, les llistes obertes o tancades, etc.
El paper deis mitjans de comunicació
!

D una manera especialment accentuada al nostre país, la premsa escrita
ha esdevingut una arma de la mateixa estrategia política. El papeí
históricament excepcional que la premsa va teñir en la transido a la
democracia -a l'hora de formar un nou llenguatge polític, en la
complicitat a l'hora d'esborrar la memoria col.lectiva, en el paper actiu
!
en la construcció d una nova mitología política, etc.-, ha representat
una gran hipoteca un cop arribada una certa "normalitat" democrática,
de manera que ha quedat, en general, captiva d'aquells hábits adquirits
llavors.
Sóc del parer que la premsa no respon pas, actualment, a 1'exigencia
d'instrument de control democrátic de la política, i en canvi entra
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directament en la formulado d'estratégies própiament polítiques. Hi
ha una democráticament inacceptable "promiscuítat" entre premsa i
poder, de manera que la seva crítica política mereix la mateixa
desconfianza de qué son objecte els polítics.
On es fa la política?
Certament, es podrien perfeccionar sistemes de participado ciutadana
mitjangant tota mena de consells -de barris, escolars, de malalts, de
consumidors, etc.- com ja sembla que va sent la norma. Pero una
mínima perspectiva crític ens mostra o bé la seva diguem-ne
inoperáncia o, encara pitjor, la tendencia a reproduir a petita escala els
mateixos problemes que té el joc polític a gran escala. (¿És que, per
exemple, els consells escolars han representat un increment de la
participado deis pares en 1'escola?)
Entretant, els parlaments han passat a ser una mena d'estudis televisius
des deis quals es transmet espectacle polític -els portaveus, en les seves
intervencions televisades, ja s'adrecen a l'espectador directament, sense
maníes- i els salons.de plens municipals no se sap si son res mes que
un estudi fotografíe per a la premsa local, pero per on no passa
prácticament cap debat o cap decisió rellevant, perqué tot hi arriba dat
i bene'it.
És creíble, en aqüestes circumstáncies, la preocupació deis polítics per
la participado ciutadana, si fins i tot s'exclou l'oposició política del
combat polític en les mateixes institucions, fins a extrems que sovint
ratllen un nivell democráticament inadmissible?
CONCLUSIÓ: DEMOCRATIZAR LA DEMOCRACIA
La meva impressió, en definitiva, és que la solució al debilitament de
la legitimitat política, que és del que es tracta, ha de venir de la
transformado de la democracia mateixa, i no pas d'un plantejament fet
en termes moralitzadors.
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Massa sovint sembla que la democracia s assoleix d'una vegada per
totes, i llavors s'entra en una "normalitat" a partir de la qual l'únic
problema és "entusiasmar" el ciutadá.
Ben al contrari, caldria fomentar la consciéncia de la precanetat deis
mecanismes actuáis que només aconsegueixen una tímida, molt
tímida, dinámica democrática. Tanmateix, " democratizar la
democracia" significa a la práctica pretendre que es generin
f
!
mecanismes d autocontrol i d autocrítica a 1*interior mateix del joc. I
aixó és una pretensió excessiva, difícil de realitzar sense la
1
intervenció d algún element exterior imprevist, d'algún daltabaix
!
historie, d algún atzar providencial...
Setembre de 1992
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SALVADOR GINER

A. No sabem on conduiran les transformacions que a l'actualitat pateix
l'Estat modern, tot i que hom pot afirmar que les relacions tradicionals
f
entre "Estat", d una banda, i "societat civil", d'una altra, es plantejaran
d'una manera forga distinta de la d'avui. La mateixa corporativització
creixent de grans ámbits de les nostres politeies (acompanyada,
!
paradoxalment, d una també creixent desorganització i fins i tot
desburocratització d'altres espais) podría assenyalar un xic per on
podría anar aquest canvi.
En tot cas, i dins el marc de les conjectures mes o menys assenyades
que hom pot fer per al segle XXI, podríem avanzar algunes reflexions
sobre l'esdevenidor de la participado de la ciutadania. Sempre,
naturalment, en el marc de les societats de democracia liberal i
economia relativament prospera, car els problemes que ofeguen i
continuaran ofegant encara mes els pai'sos periferics no els permetran
de plantejar-se les qüestions polítiques en els mateixos termes que
nosaltres. De fet, la impossibilitat de crear, ara com ara, un cordón
sanitaire (com el que inventa antany el Dr. Proust) al voltant deis
pai'sos hegemónics dificultará considerablement que aquests puguin
concentrar-se en els problemes al capdavall específics de les
democrácies liberáis corporativistes amb la comoditat que molts
voldrien. La penetrado del món periferic i semiperiferic en el nucli
dominant dificultará les coses, i creará problemes de governabilitat
forga greus i totalment imprevistos. Tanmateix se'm permetrá -per
raons de claredat i economia- que, d'aquesta possible amenaza o
interferencia per a l'ordre liberal constitucional deis paísos próspers,
!
en faci una certa abstracció per tal de concentrar-me m es clarament en
la qüestió de la participació.
B. La democracia té dos components: la participació; i la representado
deis ciutadans. Si un deis dos desapareix, la democracia també ho fa.
Es per aixó que la democracia nascuda a la ciutat grega no ha sabut
sobreviure amb igual puresa en Estats grans. La democracia gemuna
és mes possible en ciutats i en paísos petits que no pas en paísos
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grans. Suíssa, Catalunya i Holanda teñen, dones, mes possibilitats
d'arribar a una democracia real que no les grans unitats estatals
territorials. Aixó no significa que cap país petit tingui,
automáticament, accés a la democracia. La corrupció política, la
tiranía i el desori poden fer malbé qualsevol politeia independentment
de les seves dimensions. Només assenyalo el fet que les dimensions
reduides representen una condició necessária per a la práctica
democrática, bé que amb aixó no n'hi hagi prou.
L'ampliació de la democracia des del seu ámbit originan -la ciutat, o
la ciutat-Estat- a l'ámbit territorial ampli de l'Estat modern, provoca
un conjunt de problemes nous. Amb grans poblacions de ciutadans i
considerables aparells administratius, fiscals, militars i legáis, la
democracia moderna topa amb uns esculls distints deis que podien
sorgir al si d'una comunitat reduída i de relació directa entre la gent.
Son esculls que mereixen la reflexió amb vista al futur, ja que, peí que
sembla, hi ha senyals que continuará succeint-se el desenvolupament de
grans aparells i xarxes transnacionals, és a dir: que els trets
característics de les dimensions, l'anonimat i el control a distancia de
la ciutadania podrien intensificar-se.
C. Com que els esculls (dificultáis, contradiccions internes, apories) de
la democracia son de moltes menes, els agruparé en quatre grans
feixos o categories, a fi i efecte d'escatir-ne mes facilment les
implicacions. Les contradiccions endémiques de la democracia, i
especialment les de la democracia moderna, poden ordenar-se dins els
quatre camps següents: a) l'escassedat de Y homo democratius; b) la
lógica oligárquica del poder polític; c) la servitud de la historia; i d)
restructura social del poder.
a) La qüestió antropológica en el terreny de la democracia ha generat
un debat substancial. Hi ha un cert consens entre molts pensadors
tradicionals que algunes passions humanes (cobdícia, desig de poder)
o alguns trets freqüents de la nostra personalitat (poc interés a ser
f
Uiures, inclinació a l obediencia rutinaria a l'autoritat) dificulten la
!
creació d una democracia participativa estable. No obstant aixó, des de
Rousseau hi ha un fort corrent contrari que suposa que la supressió de
les condicions externes adverses a la democracia -desigualtat social,
superstició, etc.- permetrá ais homes Tus normal de llur raciocini i el
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domini compartit de llurs societats polítiques o civils. No és possible
dirimir ací el debat entre els creients en la bondat innata de la natura
humana i els mes escéptics, pero sembla evident que caldria revifar-lo,
per tal com ha sofert una certa negligencia a causa de la major atenció
que han rebut els altres aspectes de la problemática democrática. En tot
cas, el tema ha estat reconegut com a implícitament important per
molts teórics contemporanis de la democracia.
b) Hom diu que la lógica oligárquica de les politeies soscava la
legitimitat de llur govern i provoca el descrédit que pateixen entre la
ciutadania. Sembla que tota comunitat política de caire democrátic
genera una classe política especialitzada en tasques de govern (o
d'oposició) i que per tant desposseeix (usurpa) sobirania al poblé. La
immensa majoria d'aquest, sia per les necessitats imperioses de
guanyar-se el pa, sia per desinterés (o interés en altres coses, com ara
l'esport, o Tentreteniment, o una vocació per una altra mena
d'activitat), sia per abulia política natural (vegeu l'apartat a) permet i
fomenta l'oligarquització "democrática" de la classe política. Aquesta
inclou, a mes deis governants i els que aspiren a ser-ho, elits sindicáis,
aparells deis partits i quadres i dirigents de diverses corporacions. El
cinisme polític de la part menys ingenua de la ciutadania és una de les
conseqüéncies mes nocives per a la democracia. Alió que pal.lia el
cinisme democrátic popular és important, pero: hi trobem la
independencia de la magistratura i la seva persecució judicial deis
!
delinqüents polítics per corrupció; la celebració d eleccions de tant en
1
tant; l'activitat crítica de la premsa; i d altres. Malgrat aixó, no n'hi
ha prou per aturar l'anomenada llei férria de Toligarquia.
c) L'evolució histórica deis pobles determina llur capacitat respectiva
per a l'autogovern i el veritable exercici de la ciutadania. Unes societats
(Islándia i Su'fssa, óbviament) son molt mes madures per a 1'exercici
d'aquestes virtuts polítiques que d'altres. Cultura, educació, creences,
tradicions históriques, formen un precipitat complexíssim que
!
determinará el grau d'hábit democrátic d un poblé i les possibilitats
que, si d'altres forces no s'hi oposen, 1'exerceixi. Aquest és,
fonamentalment, un argument comunitarista, que nega la universalitat
de la democracia i la confina a comunitats polítiques especifiques.
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d) L análisi de qualsevol Estat constitucional pretesament democrátic
ens descobreix tot un seguit de poders fáctics que sovint no son ni tan
sois previstos per la Constitució. (Cas del Pentágon ais Estats Units.)
Administracions, burocrácies, grups de pressió, faccions de tota mena,
manipuladors de l'opinió pública i d'altres interessos esbiaixen tota
representativitat i n'impossibiliten la participado. Hi ha grups i
moviments participatius (defensa del consumidor, moviments de drets
civils, associacions cíviques) que redueixen els danys polítics
d'aquestes formacions, pero el cert és que l'estructura real del poder
pot arribar a posar en perill la possibilitat d'una democracia, no
solament participativa sino fins i tot representativa. Un bon nombre de
f
politicólegs no gens radicáis han confirmat aquest diagnóstic. Un d ells
(Robert Dahl) característicament, es pregunta: "Si els ingressos, la
riquesa i la posició económica son també recursos polítics, i si els
recursos son distribuios desigualment, ¿com és possible que els
ciutadans siguin políticament iguals? I si els ciutadans no poden ser
políticament iguals, ¿com s'ho fa la democracia per existir?"
Cap d'aquests grups d'objeccions clássiques a la práctica de la
democracia pot prendre's a la lleugera, ja que totes es basen en
tradicions analítiques respectables i en constatacions empíriques fortes.
Mes aviat sembla que cal trobar formules institucionals i mares
polítics adients per superar els mals endémics de la democracia des
d'angles novells, ates que algunes estructures tradicionals no han pogut.
superar-los. Heus ací la tasca democrática de l'esdevenidor.
D) Els enemics de la democracia han utilitzat aqüestes objeccions per
enfortir-ne el rebuig. Els seus amics, pero, parteixen de l'estudi
d'aquestes servituds per estudiar quines son les possibilitats reals per
a la máxima mitigado de les imperfeccions.
Una primera constatado, sobre la qual voldria insistir en aquesta
reflexió, és que les imperfeccions tradicionals de la democracia podran
o no trobar-se en tots els nivells i els ámbits de la vida política, pero
el que sí que és ciar és el següent: 1) son forga especifiques de les
politeies a gran escala, és a dir, deis Estats grans; i 2) poden superar-se
amb menys dificultáis dins estructures polítiques reduídes, si la
democracia es desenvolupa en condicions de modernitat, és a dir, de
secularitat, societat civil próspera i dret públie constitucional. Aqüestes
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dues condicions em duran a la considerado de certes condicions de
supervivencia per a la democracia del futur.
Fóra absurd de negar que les comunitats polítiques subordinades ais
grans Estats, o a unitats polítiques mes grans, en formació, com ara
la Comunitat Europea, son lliures de vicis democrátics. A nivell
municipal, per exemple, des de Chicago a Palerm, tots tenim presents
exemples de corrupció del sistema democrátic local per via oligárquica
{political machiné) o fins i tot mañosa. Nogensmenys, el que cal
demanar-se és quina és la unitat óptima que, en condicions de
modernitat avanzada, és mes adient en Tordre democrátic participatiu,
i no si aquest o aquell ámbit concret han sucumbit a la corrupció o,
alió que en cert sentit és paradoxalment mes greu, si no ho han fet
enfront de la rutina, roligarquía i 1'apatía deis ciutadans. La
democracia que viu d'esma és mes morta que no pas aquella que
pateix vicis mes espectaculars pero que son mes visibles, mes facils
de ser arrencats de soca-rel pels mateixos demócrates.
Hom pensa en els vicis aparentment menors del eos polític quan
recorda 1'abundosa literatura contemporánia que ens parla de "crisi de
la democracia". Un concepte potser problemátic, ja que no sembla que
en el seu univers tradicional la democracia sigui avui a punt d'ensorrarse a les mans de dictadures militars, régims feixistes o governs de
partit únic col.lectivitzador i burocrátic. Hom pensa mes aviat en la
forga deis entrebanes en el desenvolupament democrátic com els que
!
tot just he al.ludit, capados d infondre el desánim damunt d'una munió
de ciutadans en principi delerosos de participar en la tasca pública
comuna que és la democracia.
Aquesta nova situació exigeix un heroísme molt menys espectacular
que el de la lluita oberta contra la tiranía. El combat contra la rutina i
1*apatía és, en aparenta, gris, i rep poca atenció. Es concentra
fonamentalment al voltant de la qüestió de la participació activa, mes
que no pas al voltant de la representació, mes o menys resolta peí
sistema de partits i d'eleccions. La participació com a condició sine
qua non de la democracia resta relegada durant forga temps a la
retórica exaltada deis qui proposaven inviables democrácies
assembleáries, o era ignorada per T euforia que genera cada victoria
electoral ofinsi tot les conteses que precedeixen les eleccions, quan les
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campan yes creen un ambient d'afalagament al votant i la sensació que
la tria política popular d'aquells que d'antuvi s'han triat a ells mateixos
per a entrar les llistes electorals donará capacitat decisoria a Pelectorat
l'endemá deis comicis.
La hipótesi amb la qual sembla que és inevitable de treballar per a la
solució futura de les contradiccións de la democracia contemporánia
és, un cop mes, el del canvi d'escala. En el cas de la dinámica de la
política, 1'escala ha de ser molt diferent si el que hom vol és
democracia. Si aquesta vol teñir una dimensió participativa que sia
prou vigorosa i que es combini fructíferament amb la dimensió de
representado política (partits, parlaments, governs) cal que se centri
en ciutats, regions i Estats relativament reduits, potser agrupats en un
ens federal superior. L'ámbit óptim de la democracia és també
rámbit óptim de la participació. El darrer ha de ser sempre un ámbit
de convivencia política, com ara una ciutat (amb la possible exclusió
de certes megalópolis), un Estat federat, o un Estat petit. Es allá on la
necessária tensió dialéctica entre ciutadania governada pero participant
i governants i administradors institucionals pot posar uns límits ais
esculls naturals de tota democracia moderna.
E) El descobriment de la dimensió reduida (i fíns i tot del localisme)
en teoría democrática deu molt, paradoxalment, al desenvolupament de
les grans unitats polítiques i alhora ais processos d'homogenei'tzació
i gegantisme de les societats actuáis, sovint lligats amb la intervenció
mediática dins Tesfera política. Els macroestats supranacionals i les
grans aliances (Mercat Únic Nord-americá, Mercat Comú Europeu)
agreugen el déficit democrátic en la mesura que creen istanciació,
complexitat i burocrácies llunyanes de la ciutadania. Per la mateixa rao
esperonen una reacció contraria vers la participació, el moviment cívic
i el control "des de baix" deis afers locáis, regionals o d'un espai
comprensible i específic.
Un deis efectes mes paradoxals de la consolidado gradual de la Unió
Europea ha estat el projecte de ciutadania europea. Aquesta reforjaría
els lligams polítics deis ciutadans dins les comunitats polítiques locáis,
étniques o culturáis tot afeblint-ne la dependencia deis Estats
respectius. El Tractat de Maastricht (desembre 1991) concentra en
principi mes poder a Brussel.les i Estrasburg. Aixó ha provocat recéis,
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que des del resultat negatiu (amb un marge petit) del referéndum danés
(juliol 1992) fins al moment actual no han parat de dificultar-ne el
desenvolupament. Malgrat tot, amb alts i baixos -com sempre en el
camí de la unificado europea- la tendencia subjacent sembla prou
clara: erosió lenta de les sobiranies estatals i potenciado gradual deis
poders regionals, locáis i de la mateixa ciutadania. Com mes gran és
la consolidado suprastatal mes fortes son les facultáis que (amb
matisacions) van assolint les unitats infrastatals. El creixement
suprastatal, contra el que afirmen els estatalistes, augmenta les
possibilitats de desenvolupament autonom d'altes unitats, sempre que
hom respecti i multipliqui a tots els nivells el principi federal.
F) Les transformacións de l'Estat contemporani ens obligaran a
reconsiderar el concepte de participació política, el qual encara és,
avui, for$a classic. No cal desempallegar-se, pero, del venerable
concepte grec del terme, segons el qual participació significa la vida
política activa d'aquell ciutadá que no és un home totalment tancat en
ell mateix, un idiotés, per dir-ho amb el prou eloqüent mot grec.
Les associacions altruistes voluntáries (sovint anomenades
"organitzacions no-governamentals") que ocupen un ventall molt
considerable d'activitats, des de l'assisténcia ais vells o ais malalts fins
a l'ajut al món pobre, tot passant per associacions de consumidors, de
defensors deis drets civils, del medi ambient, i d'altres, han de
comentar a considerar-se com a quelcom mes que uns nous
components de les nostres societats civils. Llur proliferació ja té
conseqüéncies polítiques per a la democracia i per a la relació entre
Estat i societat civil. Aqüestes conseqüéncies creixeran. Les
associacions cíviques altruistes son també (ho vulguin o no alguns
partits) formes de participació ciutadana, vies d'accés a la politeia i
agents de la imposició de Tinterés comú damunt deis interessos
particularistes i egoistes de cada sector.
Cal dones que la consolidació de l'esdevenidor de l'Estat democrátic
durant el segle XXI tingui en compte la redefinició de la societat civil
que representa aquesta nova práctica de la virtut ciutadana. L'altruisme
organitzat es considerava com una esfera d'activitat paral.lela a la del
ciutadá actiu individual, que era un votant i un complidor amb el fisc
f
i amb la llei o, a tot estirar, un membre d un partit polític.
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L autogovern de la societat, ja ho hem vist, no s'assoleix només per la
f
via d una representado barrejada amb un grau inevitablement baix de
participado mes o menys partidista deis ciutadans, mes o menys
influida per les pressions del mercat, la manipulado política i els
interessos de la classe i el gremi. S'ha d'assolir, així mateix, amb una
nova societat civil que inclogui una munió de moviments autónoms
necessáriament participatius. Un avantatge d'aquests moviments sense
lucre és que plasmen la llibertat deis ciutadans, ja que aquests els trien
f
d acord amb les seves inclinacions i les seves capacitats. Un altre
avantatge és que, prácticament per definició, corregeixen les
tendéncies elitistes, oligárquiques i d'interessos particulars que
1
dominen l esfera del poder quan aquest cau fora de l'abast de la
ciutadania.
La futura teoría de la democracia participativa haurá d'incloure, dones,
les noves formes de participado, que son polítiques de retruc, com ara
les esmentades, per ser prou satisfactoria. Ho haurá de fer, val a dír,
críticament. Així, sembla prou evident que les associacions
participatives que proclamen l'altruisme poden degenerar de forga
maneres i servar fins nocius. La mera existencia de moviments socials
perversos (xenófobs, per exemple) indica que tota glorificado
generalitzada deis moviments socials com a salvadors de la futura
democracia és ideológica i per tant insostenible. Tanmateix, moltes
!
formes noves d expressió de la societat civil signifiquen un repte
legítim i necessari per a les autoritats representatives i institucional de
!
la cosa pública. Tot sembla indicar que l'objectiu que hem d assolir en
la fase actual de desenvolupament de la democracia és el regiment
compartit de la cosa pública, i que les formes noves de participado
altruista han d'incloure's i incorporar-se fermament dins l'univers del
nostre interés comú.
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LA FI DELS ESTATS SOBIRANS I LES AMBIGUITATS
DE LES NACIONS EUROPEES
JACINT JORDANA

LA TRANSFORMACIÓ I LA CRISI DELS ESTATS ACTUALS:
ESBÓS D'UN PLANTEJAMENT ANALHIC
Possiblement una de les darreres tasques deis Estats actuáis sigui la de
trencar amb els seus mites fundacionals. Per exemple, ja és prou
conegut que el principi de la sobirania popular en les decisions
polítiques, tot i la seva presencia en la nostra imatge de les comunitats
polítíques, no té massa efectívitat en els mecanismes actuáis de la
democracia representativa. Almenys des del temps de Schumpeter
coneixem que la teoría política que intenta salvaguardar una noció de
la voluntat general en Tanálisi de les nostres formes polítiques és sois
una forma de justificar l'exercici del poder. Aquest problema es reflexa
en el procés de construcció europea, el qual ens está donant forga
indicacions sobre la debilitat deis mites fundacionals de les nacions-estat
-i al mateix temps de la seva persistencia, sobretot com a creences
difoses entre la poblado. Aixó és degut -com veurem- a qué els Estats
europeus es troben obligats actualment a realitzar adaptacions a una
nova frontera institucional, que implica importants alteracions deis
principis que fonamenten la seva propia realitat com a estats-nació.
Aquesta contradicció entre principis i necessitats institucional afegeix
contínuament incertesa sobre el propi procés de construcció europea.
Pero abans de tractar aquesta i altres qüestions referents ais canvis
polítics derivats de les transformacions del marc polític europeu, no
és possible evitar la discussió d'alguns aspectes previs, sobre la
capacitat de les conceptualitzacions tradicionals per entendre les noves
realitats que volem analitzar.
Especialment controvertida és la qüestió de qué entenem avui dia peí
mot Estat. D'una banda, podem constatar que els Estats actuáis están
immersos en tots els ámbits de la societat, i que a resultes d'aquesta
immersió es produeix una disminució de la capacitat d'acció conjunta pero no una desaparició- deis Estats contemporanis . Aixó és degut a
que, en créixer la dispersió, han augmentat les dificultáis per controlar
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-mes o menys centralment- tots els ámbits en que es produeix
!
intervenció estatal. D altra banda, la delegació supranacional de
f
competéncies i l existencia de llargues cadenes de decisió
interdependents entre els Estats comporta la producció de múltiples
mecanismes de producció de polítiques i d'intervenció social, el
control deis quals no és mai complet per part de cap deis agents
implicats en la seva aplicació. Així, des d'aquesta perspectiva, la
sobirania completa deis Estats resta ja només com el somni d'un ideal
que potser en algún moment del passat fou realitat. A mes, aquesta
minva de la capacitat d'acció estatal es troba reforjada (o potser
induida) per la creixent interdependencia de 1'economía mundial, la
qual impedeix al mateix temps un hipotétic trencament deis lligams
existents entre els organismes deis diferents Estats. Els Estats actuáis no
teñen una gran capacitat de control sobre les empreses mes importants
deis seus paísos. En internacionalitzar-se aqüestes, especialment peí que
fa a les seves decisions estratégiques i a la mobilitat deis seus fluxos
financers, desapareixen les concepcions basades en el principi de
mercat-nació: actualment, si 1'empresa "Coca-Cola" va bé, aixó no vol
!
dir que els Estats Units també vagin bé. D altra banda, des deis anys
!
setanta, els mercats financers s han internacionalitzat plenament, i la
capacitat de la major part deis Estats actuáis per dirigir lliurement la
seva política monetaria s'ha reduít molt. Aquests processos no
impliquen una desaparició de les desigualtats entre territoris, pero
representen una concepció distinta de la tradicional lluita económica
entre nacions-estat. Els Estats -i les regions-, cada cop mes, han de
competir entre si per oferir una oferta prou convincent de factors a
empreses que trien seguint criteris d'estabilitat i rendibilitat. Els Estats
actuáis troben que les seves opcions de política económica es dilueixen
cada cop mes, que les preteses orientacions ideológiques son poc
rellevants, i que es troben obligats a seguir els corrents internacionals,
segons l'orientació que domina els mercats financers mundials. En
aquest context, ais governants poca cosa mes els resta que negociar
amb els agents económics interns, per reaccionar a uns parámetres que
els venen determináis externament. Aixó vol dir que han d'aprontar els
marges d'acció que resten ens els espais estatals -de diferent mida,
segons les característiques de cada estat-, com per exemple, les
f
polítiques d intervenció sobre el mercat de treball, que tot i presentant
moltes dificultáis institucionals, son de les poques a l'abast del tots els
estats que encara poden oferir resultáis distintius.
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¿Qué en resta, dones, deis Estats? La resposta a aquesta pregunta no
és gens fácil, perqué entre altres coses, ens falten conceptes prou
precisos per formular les noves realitats que sorgeixen. No obstant
aixó, sí que es poden distingir elements de crisi en quatre aspectes de
l'activitat estatal que han estat distintius en les darreres décades.
Aquests son: el primer, la regulació deis símbols legitimadors del
poder; el segon, l'exercici i el monopoli del poder coercitiu; el tercer,
Tordenado de les relacions socials i económiques; i el quart, la gestió
deis mecanismes de redistribució. Sobre el primer aspecte, cal dir que
és el que es manté menys afectat, ja que els Estats continúen exercint
la regulació deis símbols com si no hagués passat res, ans al contrari,
n'augmenten la seva apel.lacio, malgrat no saber, de vegades, la seva
finalitat; pero cal recordar que, en qualsevol comunitat, la memoria
deis símbols és el darrer que hom perd -tot i oblidar qué és el que
connectaven els símbols. El poder coercitiu es manté a les mans deis
Estats, com el seu bé mes preuat; pero a mes del manteniment de
l'ordre públie, és cada vegada mes arriscada la seva possible aplicació
!
per part d'un Estat d una manera unilateral i independentment de les
opinions deis altres Estats. En relació amb 1'ordenado de relacions
socials i económiques, les relacions socials i económiques, la seva
!
capacitat d imposició és molt limitada, i a mes, cal recordar que
!
-almenys a Europa- és una qüestió que s escapa forga de la capacitat
f
de decisió d un Estat aíllat, ja que les ordenacions actuáis tendeixen a
rhomogeneització. Sobre el darrer aspecte, la gestió pública deis
mecanismes de redistribució, no cal insistir en la seva crisi, pero sí
que cal destacar que cada cop mes, en la seva reestructurado es
desvincula de la direcció deis aparells estatals assolint formules mixtes
entre el sector privat i el sector públie.
La situado de les interpretacions teóriques sobre el fenornen estatal
mostra les dificultáis existents per conceptualitzar i analitzar les
transformacions que s'estan produint. Fins i tot quan s'ha intentat
1
apartar l Estat com a categoría d'análisi -per exemple, en els
enfocaments basats en la teoría de sistemes-, una certa intuido de la
seva presencia ha introduít distorsions i porositats en les interpretacions
1
que s'aportaven. En termes forga generáis, es pot apreciar un relatiu
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consens durant els anys vuitanta en la descripció de l'Estat com un
!
f
conjunt poc articulat d institucions i agencies, amb unes pautes d acció
poc definides en el seu conjunt, i que assoleixen una gran varietat de
2
funcions -no sempre ben diferenciades-. No obstant aixó, apareix la
controversia quan s' intenten desenvolupar aproximacions al concepte
d'Estat amb una major capacitat analítica. El motiu mes important
!
d aqüestes controvérsies és la forma com s'estableix la distinció entre
l'Estat i la societat, per tal com la conceptualització del fenomen estatal
!
en surt directament afectada. La capacitat d autonomia de l'Estat -total
o parcial- o la seva immersió en els processos socials, constitueixen els
dos grans pols que ha articulat les polémiques teóriques entorn
1
d aquesta qüestió. Entre els pluralistes i els nous defensors de la
conceptualització de l'Estat, la diferencia rau que els primers no
reconeixen una distinció important entre Estat i societat -entenen que
existeix una complexa interacció entre societat i institucions
govemamentals-, mentre que per ais segons la distinció és clara, i la
seva aposta és de centrar-se en l'análisi de l'acció de l'Estat (com
agent intencional) sobre la societat.
El problema d' aqüestes aproximacions teóriques és que no
aconsegueixen avanzar en la seva conceptualització deis fenómens
estatals. D'una banda els pluralistes es troben amb la permanencia
d'aspectes distintius en les actuacions govemamentals -a voltes creats
i mantinguts per la propia societat-, i d'altra banda els defensors de
l'enfocament centrat en l'acció de l'Estat perceben -pero no integren en
les explicacions intencionáis- el creixement i la generalització de les
xarxes d'interessos i relacions entre alió públic i alió privat. En
aquest context, destaca la recent recuperado del terme societat civil,
que alguns autors utilitzen per distingir les accions deis ciutadans de
l'activitat de l'Estat, en la mesura que representa la permanencia d'un
ámbit societal -amb interés per la cosa pública- no integrat en l'acció
de l'Estat. Pero realment no es pot defensar l'existéncia d'una
dicotomia entre societat civil i Estat a les societats polítiques actuáis:

*. Ph. Schmitter, "Neo-Corporatism and the State\ a W. Grant (Ed.), The polítical
economy ofCorporatism, New York, 1985.
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l'Estat contemporani -se'n consideri mes o menys autónoma l'análisi1
exerceix d activador (o serveix com a suport) deis processos socials
mitjangant mitjans molt diversos; i deixant de banda la qüestió de les
seves possibles intencionalitats, la seva influencia arriba a gairebé tots
els ámbits de la societat -els quals també emeten la seva resposta
envers l'Estat.
En fi, a partir d'aquestes consideracions podem concloure que els Estats
del futur -si podem continuar anomenant com a tais les noves entitatstindran característiques diferents a les deis Estats jerárquics i sobirans
4
que hem conegut tradicionalment des de la revolució industrial , i ja
actualment, continuar aplicant els vells conceptes és forga arriscat,
perqué no sabem exactament a qué ens referim quan parlem deis Estats
!
actuáis. Malgrat aixb, l'abséncia d alternatives convincents, junt amb
1
la impossibilitat d evitar aquesta realitat, ens obliguen a acceptar aquest
risc.
NACIONALISME I CONSTRUCCIÓ EUROPEA
Les transformacions deis Estats contemporanis apunten cap a una lenta
dissolució de les seves funcions tradicionals mes emblemátiques,
accentuades pels processos d'internacionalització de 1* economía. Uns
majors límits i dificultáis en les seves estratégies, la dispersió i la
volatilitat creixents en la formulació d'objectius, l'aparició d'elements
de crisi i banalització de símbols fonamentals de les comunitats, son
aspectes que ens mostren -potser encara de forma tímida- algunes
conseqüéncies de les dues grans tendéncies abans esmentades, que
apunten la fi de la idea de sobirania política (i potser, el sorgiment de
f
noves formes d acció estatal): resituació -reduint-se- de la capacitat
d'acció estatal; i immersió de l'Estat en la societat a causa de la
complexitat creixent de les xarxes de formació i implementació de les
polítiques publiques. Com a tal, aquesta descomposició té una
dinámica que arrossega o afavoreix -sigui en el context europeu, sigui
en el context espanyol- els marges d'acció deis actors polítics en la
creació o modificado de nous entorns institucionals. Un deis seus trets
. F. Sharpf, "Die Handlungsfáhigkeit des Staates am Ende des zwanzigster
Jahrhunderts", Politische Vierteljahresschñft, 32, 1991.
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básics és la creació de mares polítics cada cop mes amplis i oberts,
malgrat que no sorgeixen uns elements definidors per a la constitució
de noves entitats polítiques. Aquesta contradicció és deguda a les
ambigüitats de les comunitats nacionals -Estat-nació o nacions sense
Estat propi. Esmicolant-se cada vegada mes el trinomi ideal MercatEstat-Nació, la major part de les comunitats nacionals ja tan sois poden
provar de defensar amb forga les seves peculiaritats culturáis i
lingüístiques. Amb tot, la forga de les seves tradicions estatals,
!
juntament amb un cert sentiment de pérdua d alguns carácters de la
seva identitat, porten a aqüestes comunitats bé a ignorar en part quines
son les seves capacitáis reals d'acció, bé a intentar fer encaixar
objectius molt contradictoris entre si.
!

Alguns aspectes del procés de construcció de 1 estat de les autonomies
a Espanya poden ajudar a entendre la situado europea. La diversitat
interna existent entre les diverses Comunitats Autónomes a Espanya i,
sobretot, les diverses concepcions político-nacionals que es produeixen
a 1'estat espanyol mostren alguns aspectes de les dificultáis deis
processos del "policy-making" en una comunitat política pluri-nacional
en la qual no esta consolidada la seva imatge ideal de comunitat. Un
procés inacabat, confús, extraordináriament juridificat i casuístic, és
el resultat provisional existent a Espanya després de quinze anys de
!
reestructurado de l'aparell estatal -a partir d'una realitat previa d aguda
centralització. També en el federalisme alemany podem trobar elements
que ens ajuden a entendre el procés de decisió europeu. En aquest cas,
els problemes provenen deis mecanismes que s'institueixen per garantir
la cooperado, com també de les perversións que generen les
institucions que han de controlar aquests mecanismes. En la construcció
europea apareixen similituds interessants amb alguns processos de nodecisió -sobretot quan és necessária la unanimitat. No obstant aixó, el
que és inexistent en el conjunt europeu és l'homogeneitat cultural -per
no dir lingüística-, social i de formes polítiques existent a Alemanya.
Per aquest motiu, el cas espanyol serveix millor per exemplificar la
reconstrucció político-administrativa d'un Estat. Es tracta d'una
simetría a la inversa, a Espanya es passa de la centralització a la
regionalització, mentre que a Europa es vol passar de la regionalització
(Estats nacionals) a la centralització (Estat europeu). Com a elements
!
similars en els dos casos ens trobem amb 1 existencia de forta diversitat
cultural, de varietat de consciéncies nacionals i d'importants
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desigualtats sócio-económiques. En ambdós casos, els elements
conflictius son les unitats nacionals: en el cas espanyol diverses nacions
-com Catalunya- volen guanyar capacitat de decisió política, en el cas
europeu diversos Estats no volen perdre la capacitat de decisió de qué
disposen; i en les dues situacions és forga ciar que sota aquesta defensa
!
1
s hi amaga una certa defensa d elements d'identitat propis.
Potser es podría dir que a la situació de la Comunitat Europea se
superposen els problemes del federalisme alemany i de l'estat de les
autonomies espanyol: situacions de no-decisió motivades peí requisit
d'unanimitat i les tensions per la definido deis espais de decisió
!
política. En el seu conjunt, es tracta d un procés que no progressa de
forma coherent, sino que arrossega multitud de problemes no resolts
-organitzatius, institucional, legitimadors- i es generen mil i una
casuístiques particulars que provoquen malestar, tensions i
desimplicació. Actualment els Estats nacionals son els que constitueixen
i impulsen la unió europea, afermant cada vegada mes intensament la
seva interdependencia, pero mantenint sempre el control de les
decisions polítiques importants, i alhora els elements mes distintius de
la seva identitat. Aquesta situació provoca un blocatge -com ho
il.lustren les tensions entre la Comissió de la CE i els consells de
ministres d'aquesta- per a posteriors desenvolupaments, ja que la cessió
d'un major nivell de capacitat de decisió -i sobretot, de poder
administratiu- es vol fer compatible amb el manteniment de la
preponderancia deis Estats nacionals tradicionals: aixó impedeix el
!
naixement d institucions europees democrátiques, ja que serien
!
incompatibles amb la salvaguarda d un espai essencial d' autonomía
decisoria per part de cada Estat nacional.
Pero malgrat aquesta tensió, cal destacar que la tendencia de fons, tal
!
com s ha destacat anteriorment, és que els Estats es debiliten cada
vegada mes les formes d'acció tradicionals deis Estats, pels processos
-tan interns com externs- de dissolució de les seves característiques
mes especifiques i emblemátiques, i en aquest sentit qualsevol procés
de caire integrador, com ara la consolidació de la Comunitat Europea,
no fará sino heretar aquesta tendencia, amb lleus correccions.
Precisament aquesta tendencia és la que pot possibilitar la desactivació
de la tensió assenyalada, en redefinir-se els mecanismes d' intervenció
deis Estats-nació, i en mostrar alhora que un possible Estat europeu
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també es trobaria afectat per unes condicions similars de debilitat
jerárquica. Així, aquesta situació ens porta a pensar que l'Estat del
segle XXI no pot ser un Estat-nació, pero tampoc pot ser un Estat
pluri-nacional. Una possible sortida seria l'establiment d'un conjunt
d'institucions amb ambició pluri-societal: que des de diferents punts de
vista -com un prisma- oferissin imatges distintes. Aixó permetria
l'aparició d'una certa forma d'Estat no-nacional -una constitució i un
entramat d'organismes públics- immergit en les societats europees, amb
una capacitat d'acció limitada per la seva propia interdependencia i la
no homogeneítat de les seves formes polítiques, que tingues una certa
autonomia en la gestió de la redistribució interna i la política exterior.
ALGUNES TENDÉNCIES DE L'EVOLUCIÓ POLÍTICA EUROPEA
!

L evolució deis espais estatals a Europa en els propers decennis no és
gens clara, i pot seguir desenvolupaments molt divergents, en funció de
com es resolguin les contradiccions esmentades i de com hi influeixin
els factors polítics i económics externs a la Comunitat mateixa. Fins
i tot un fracás deis intents actuáis per aconduir la integració europea,
no implicaría el retorn al domini absolut deis estats-nació, per rao del
1
gran potencial d integració -social i económic- que existeix. En aquest
context, fer algún tipus de predicció sobre l'evolució deis Estats a
Europa pot semblar for$a artificial. Potser és mes adequat fer una
aproximado a les diverses línies de conflictes que es perfilen, i ais
!
possibles eixos vertebradors d una futura comunitat política, destacanthi especialment el paper que poden jugar les comunitats nacionals. Per
aquest motiu el nostre propósit és assenyalar alguns deis marges de
possibilitats en referencia al procés de construcció europea, dins deis
quals es puguin configurar resultáis variables, com a fruit deis
conflictes d'interessos i valors existents:
a) És ja un tópic parlar de la manca de democracia i legitimació de les
polítiques comunitáries, i també del perill que pot constituir el
creixement d'una administrado central comunitaria amb uns poders
controlats només pels representants deis Estats nacionals. Pero no és
evident que la constitució d'un entramat de poders i controls de
dimensió essencialment europea podría resoldre facilment aquest
problema: caldria també una legitimació plurinacional, cosa que el
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domini de les majories sobre les minories no garantitza sempre. Pero
aixó implicaría una convulsió política impressionant per les tradicions
polítiques deis Estats nacionals, i encara no ha arribat el moment en
qué es comencin a produir crisis decisóries. I donades -potser- les
grans diferencies socials i económiques existents encara actualment dins
la comunitat, aquesta transformado és essencialment inadmissible des
de les coordenades del realisme politic que s'exerceix actualment, on
f
la noció d interessos "nacionals" continua predominant en els mapes
cognoscitius deis que decideixen les polítiques deis Estats nacionals.
Probablement, si aquesta transformado s'acaba produint será mes aviat
fruit de la confluencia d'una transformado lenta de cultures i tradicions
administrad ves en els nivells centráis de cada Estat, juntament amb
raprofitament de conjuntures critiques apropiades per part de polítics
i burócrates comunitaris (la necessitat de resoldre situacions de nodecisió). En tot cas, la identificado del moment clau és clara: el
naixement d'institucions europees amb capacitat decisoria apareixera
per mitjá de la confluencia en el temps de dos factors que han
d' interaccionar conjuntament: el protagonisme de líders polítics
europeus, i la minva d'un realisme polític basat en la defensa deis
interessos "nacionals" de cada Estat; i aquests dos factors s'enfortiran
cada vegada mes a mesura que augmenti 1'evidencia de la debilitat deis
elements distintius clássics deis Estats. En aquest context, no cal
enganyar-se sobre la participado política, els trets serán similars ais
actuáis, tot i augmentar la complexitat deis eixos de la cultura política.
L'aparició de líders-burocrates europeus, la construcció deis grans
partits europeus -molt poc articuláis i amb gran diversitat interna-, la
combinado de "cleaveages" locáis i europeus, serán els trets
orientadors de la nova dimensió política europea, que no fará
desaparéixer les tradicions polítiques existents, sino que s'hi afegirá.
La cultura política deis diferents Estats nacionals a Europa és molt
diversa, i les tradicions de participado política també ho son. No
obstant aixó, el model de la democracia representativa -i les seves
contradiccions- és general, i la concreció que se'n faci implicará una
cristal.lització d'elements afegits, ja comuns a la cultura política de
cada comunitat particular. En tot cas, malgrat que aquests aspectes son
molt rellevants per ais desenvolupament de la societat europea, no es
. F. Sharpf, "Europáisches Demokratiedefizit und deutscher Foderalismus",
Staatswissenschqft und StaatspraxiSy 3» 1992.
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!

tracta de factors clau en relació amb el procés de construcció d una
unitat estatal supranacional.
b) Un aspecte que ha provocat fortes discussions en els darrers temps,
i que és un reflex de les transformacions i les contradiccions deis Estats
actuáis és el que es refereix a la proclamada necessitat de fomentar la
cohesió interna en el marc de la Comunitat Europea. Son molt
significatives les posicions deis diferents Estats nacionals quant a aquest
tema, ja que depenen del seu estat actual de desenvolupament i, en
segon terme, també de les seves estratégies respecte del que entenen
f
com a interessos nacionals propis. La redistribució pactada d Estat a
Estat no acondueix normalment a bons resultats per a tothom, perqué
sempre s'hi afegeix el cálcul deis beneficis de l'intercanvi. En aquest
sentit, caldria trencar amb aquesta lógica per aconseguir la
desimplicació deis Estats nacionals, creant noves institucions que
gestionin la redistribució. Aquest és un punt important i significatiu
perqué hi conflueixen estratégies d'agents polítics i socials molt
diversos, sent-hi presents di verses concepcions d'alló que a llarg
termini pot ser un model d' Estat europeu. En aquest sentit, no facilitar
l'expansió de 1'Estat del benestar ais paísos menys desenvolupats, o el
manteniment de les desigualtats actuáis (o contráriament, el foment del
seu debilitament en els paísos on está mes desenvolupat) reflecteix les
tensions i les correlacions de forga entorn les possibles dimensions que
les institucions europees han de cobrir. Aquesta discussió mostra també
la persistencia de les percepcions ambivalents sobre el paper de les
comunitats nacionals: es poden produir coalicions que amb concepcions
molt distintes deis interessos nacionals dificultin forga el
desenvolupament del procés de construcció europea. Les diferencies
socials i económiques existents encara faran mes difícil que es
produeixin tendéncies cap a una homogeneització de les estructures
polítiques interiors i deis models de comportament administratiu, i
probablement dominará la forga i longevitat de les diverses tradicions
de cada estat nacional (des deis trets característics de la funció pública
!
fins a les pautes d intermediació d'interessos peculiars de cada país,
passant per les diferents estructures polítiques com monarquies i les
repúbliques) malgrat que es fonamenti la redistribució (cosa no massa
segura), les diferencies poden persistir, i en tot cas no cal esperar
rápides transformacions anivelladores. Igualment es poden descartar els
canvis rápids en les estructures polítiques de cada país, ja que
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aqüestes están profundament assentades. No obstant, sí que es poden
produir alguns canvis formáis que impliquin modificacions en el
comportament deis agents, pero en un termini mes llarg. ¿Pot provocar
-la manca d' homogeneítat- dificultáis del funcionament d'una unió
europea? Segurament sí, pero no insolubles, sino que comportaran una
gran diversitat de mecanisme d'intervenció social amb pressions per a
la dissolució de les situacions incompatibles, per la gran circulado
interna -i manca de restriccions- que es produirá.
c) Atesa la diversitat de les diferents tradicions estatals que
constitueixen la Comunitat Europea, no es produirá una nova ordenació
del territori basada en la institucionalizado de les regions com a
órgans básics de la comunitat. S'hi poden donar variacions i ajusts,
pero les unitats territorials -a curt i a mitjá termini- serán les que ja
venen definides pels actuáis Estats. Possiblement, si es continua amb el
f
procés d unitat europea, el joc de les administracions centráis de cada
Estat -com que exerceixen un paper rellevant en el control del procés-,
f
consistirá a maldar per mantenir el rol simbólic de guardadores d una
identitat nacional, tot transformant-se d'agents polítics sobirans a
intermediaris claus de les polítiques comunitáries (possiblement no
sense traumes). Com a conseqüéncia es tindrá lloc un afermament del
control de les administracions centráis sobre les institucions i les
administracions de menor ámbit territorial -com ho afavoreix la tradició
comunitaria-, malgrat que aqüestes intentaran apropar-se directament
a les institucions comunitáries. Els ritmes temporals deis diferents
factors que intervenen en la construcció d'un entramat d*institucions
europees son difícils de copsar, per la qual cosa apuntar els passos que
se seguirán per a 1'apandó deis fenómens esmentats és una tasca
massa arriscada, pero el que será inevitable al llarg d'aquest procés és
1'apandó de tensions peí domini deis ámbits simbólics i de gestió
económica entre els diferents nivells governamentals. Així és de
preveure que en relació amb T Estat espanyol, com mes lent sigui el
procés d'unitat europea (i segurament ho será forga) les contradiccions
!
internes entre el centre i la periferia s aguditzaran. Junt amb els
problemes d' articulado interna ja existents, s'hi afegiran les tensions
provocades per la resituació de Tadministrado central. Només una
!
decidida reforma deis mecanismes de 1 Estat central (reconstrucció de
1'administrado, canvis en els mecanismes de decisió -integrant-hi la
periferia-, reformulació deis procediments definangament,etc.) poden
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evitar aquesta agudització. Un segon aspecte important per evitar el
creixent déficit de capacitat de gestió política de les Comunitats
1
Autónomes front al procés d integrado europea seria replantejar els
seus límits territorials. Un menor nombre de Comunitats Autónomes,
cada una amb mes recursos i influencia política, sobreviuria millor a
f
l impacte de la centralització que s' anuncia. D'altra banda, si no es
!
produeixen reformes internes importants, o bé si el procés d unitat
europea avanga mes rápidament del que és previsible, les pressions
f
d algunes Comunitats Autónomes per desenvolupar vies separades cap
a Europa també serán importants, ja que les oportunitats per solucionar
els problemes interns es reduiran una vegada es consolidi la integrado
europea.
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JOAN SUBIRATS

La teoría de 1'Estat s'ha anat construint sobre el supósit de la centralitat
del concepte "Estat" en relació amb els altres integrants de la comunitat
civil. En aquesta concepció, dominant a Europa al llarg deis darrers
segles, 1'Estat es caracteritzaria per certes funcions i certs elements
constitutius. Les funcions básiques serien les de regular l'ordre social,
assegurant l'acompliment de les liéis per part deis ciutadans, 1'aplicado
deis corresponents cástigs ais qui les incomplissin, i el manteniment de
la integritat i la seguretat territorial en l'ordre internacional. Els
elements básics de tot Estat serien territori, poblado i sobirania.
L'Estat tindria en el dret el mecanisme integrador i estructurador del
seu poder, i també el límit i l'expressió de les vies procedimentals del
seu exercici.
La relació entre Estat i societat es caracteritzaria, en la primera fase
liberal, per la desconfianga de la societat envers les institucions i els
poders publics. El principi de legalitat, la fixació deis mecanismes
procedimentals d'actuació, el constant recurs a la via jurisdiccional, o
restructurado d'una administració professionalitzada i permanent son
?
l'expressió d aquesta relació entesa com a potencialment conflictiva.
r
L activitat de l'Estat i les seves administracions vindria justificada per
1
la defensa de 1'interés general expressat per la llei. L Estat havia de fer
poques coses, aquelles que la societat li demanava mitjangant els
mecanismes representatius establerts que eren responsables de la fixació
de la norma. La seva fundó de "gendarme", de vigilant de l'ordre
social, aconsellava una radical separado entre estat i societat per
acomplir-la sense caure en favoritismes o personalismes.
La democratizado de l'Estat, l'augment de les seves funcions, la
creixent complexitat i segmentado de les seves estructures, ha anat
comportant una profunda transformado d' aquelles primeres
concepcions. Han canviat els mecanismes d'intervenció i de
legitimació. Han canviat les demandes de la societat envers els poders
estatals, i han canviat per dalt i per baix les formes d'articulació amb
altres formes de poder polític. La societat demana molt mes ais poders
publics, i aquests no han sabut canviar moltes de les seves formes
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d'actuació tradicional. En bona part manté les tradicions organitzatives
i procedimentals que tenien sentit en una fase d'activitat quasi
exclusivament reguladores, per complir funcions de prestado de servéis
que exigirien mes personalització i orientació al resultat.
La visió continental de TEstat s'ha anat concentrant entom de la
considerado que la seva actuació contribueix a racionalizar la
convivencia social. Tot el que fa TEstat seria positiu en tant que
manifestado de la voluntat general expressada pels mecanismes
representatius i per les liéis. Les solucions deis problemes col.lectius
exigirien una intervenció superior que es preocupes d'ordenar i
materialitzar les declaracions genériques de drets, atenent no pas
consideracions particulars (enteses com a esbiaixades) sino
consideracions o justificacions d'ordre general. Aquest conjunt
!
d elements ha anat portant a un gran augment deis mecanismes
d'intervenció deis poders públics, a un gran augment de la despesa que
controlen que arriba a representar, per exemple ais paísos de TOCDE,
prop de la meitat del total de riquesa produi'da.
1

L Estat fa tantes coses, ha diversificat de tal manera les seves formes
!
d intervenció i organització, que fa que cada cop siguin mes difícils
els tractaments unitaris o que cerquin coherencia on només hi ha
complexitat, sobreregulació i encobriment general de rols i
competéncies. Els fenómens de descentralització i creixement de les
tasques de les administracions subcentrals, ha comportat igualment la
fallida quasi definitiva de la noció d'interés general, ates el pluralisme
administratiu que també representa el pluralisme en les formes de
representado política.
Hi ha qui arriba a afirmar que vivim en una mena de societat acéfala,
on cada cop els fenómens de verticalització del poder i capacitat de
!
comandament del conjunt del sistema están mes en dubte. L Estat, els
diferents poders polítics, haurien deixat de ser els centres de decisió,
control i predicció per constituir-se en uns mes deis molts poders
presents a les nostres societats que, d'una manera plural i mes o menys
conflictiva, entren en relació, formen coalicions, patrocinen decisions
o bé pretenen blocar-les. Les diferents institucions serien només
i n standes de mediado formal que fan que augmentin els costos de
transacció social, si bé continúen sent imprescindibles ja que asseguren
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Tacceptació social de les decisions preses a partir deis cañáis
democrátics establerts.
Cada cop mes hi ha qui defensa que només mitjangant l'autoregulació
social, i per tant amb formes d'Estat modest o feble, podrém aconseguir
mantenir una certa estabilitat i compromís social. En aquesta línia, la
legitimació de l'Estat i els poders publics vindria mes determinada per
la seva capacitat de resoldre conflictes, d'afavorir el compromís deis
!
diferents interessos i valors presents, que no per la posada en joc d un
status de poder cada cop mes irrellevant. Val a dir, pero, que un nou
corrent de la reflexió científica sobre la política posa de relleu la no
menyspreable influencia de les institucions polítiques, de la seva
cultura interna, de les seves rutines en el funcionament i en els
mecanismes de decisió, en la substancia mateixa del que es decideix.
Ja hem fet esment deis fenómens de la descentralització del poder, i de
la importancia creixent deis poders regionals i locáis en els mecanismes
de presa de decisions publiques i en la resolució deis problemes socials.
Les incapacitáis própies de l'Estat en certs casos per "pensar
globalment i actuar localment", les própies i les diverses reivindicacións
de ciutats i territoris per autogovernar-se en major proporció, ha anat
f
provocant 1* apandó d aquests fenómens no solament en árees on
existeixen contenciosos sobre la legitimitat del poder estatal, sino fins
i tot a estats sense massa problemes respecte d'aixó, pero necessitats
d'una millor resposta técnica a les demandes socials.
!

Tanmateix, a aquesta realitat, s hi ha afegit la transnacionalització
gradual de certs problemes i el seu tractament també transnacional per
part deis diferents mitjans de comunicado. En relació amb aixó els
!
Estats s han anat veient superats, i s'ha anat produint una trasllat deis
problemes ais organismes internacionals de diversa mena ja existents,
que han vist augmentar, en quantitat i qualitat, les exigéncies de debat
i intervenció per tal de fer-hi front. L'evolució mateixa deis fets (CEE,
riraq, guerra deis Balcans, fenómens de fam de gran dimensió...) ha
anat pressionant les instáncies internacionals per actuar, pero aixó ha
revelat la feblesa o el carácter contradictori* de certes estructures de
cooperado massa febles per assumir compromisos fins ara propis deis
Estats. Així, combinant els dos fenómens descrits, sembla que els
Estats son massa grans per a certes coses i massa petits per a d'altres.
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Quan es fa referencia ais naixements deis Estats, la tradició de qué
provenim ens parla del contráete ó de la guerra com a formes
f
origináries del poder i del dret que se n deriva. Organismes com la
Comunitat Europea poden referir-se al territori o a la poblado per
explicar l'abast del seu ámbit d'intervenció, pero si volen parlar de
sobirania hauran de fer referencia a la sobirania deis Estats que omple
de for?a les seves decisions, altrament estérils, o com a mínim
mancades de 1*exigencia de compliment.
El tema de la sobirania ha estat sempre vinculat al naixement, el
creixement, la mort o la dissolució deis Estats. L'afirmació de la
sobirania particular deis pobles, de la seva singularitat, ha trobat
!
históricament expressió en la construcció d un Estat propi. Avui
observem com els pobles que recuperen la seva llibertat cerquen en
!
categories polítiques ben consolidades T expressió d aquesta nova
situació. I ho fan mitjangant fenómens de depuració o "neteja" étnica
(poblado) i de noves delimitacions frontereres (territori). Pero sobretot
busquen el "seu" Estat, com a reflex de la seva sobirania, del seu dret
a existir en les noves condicions de la llibertat retrobada.
F

+

A Europa occidental assistim a un fenomen fins a cert punt
contradictori amb el que era habitual. Un conjunt de pobles, un conjunt
!
d'Estats, busquen vies d integrado económica, social i política, per
sobre de particularismes, mes enllá de la guerra de sobiranies. I per
fer-ho necessiten un contráete, perqué la via de la guerra es considera
ja experimentada i rebutjada. Un contráete mes basat en la ciutadania
!
comuna que en la recerca d una única sobirania europea. Pero, ¿n'hi
ha prou amb els lligams económics i amb els drets comuns deis
ciutadans per construir unes formes d'articulado política, per sobre
deis yells Estats, que permetin fer funcionar aixó que anomenem
Europa? El cert és que mai com ara havia existit una realitat tan
incontestable (per mes febleses que hi trobem) d'un dret comunitari i
!
d un esborrany de ciutadania europea. Ara bé: per acabar la Comunitat,
cal una certa fundado política que difícilment pot defugir el problema
de la sobirania. El que no caldria, probablement, és vincular aquesta
1
"sobirania comunitaria" amb la idea tradicional d Estat, amb la idea de
"Comunitat sobirana". En el primer cas podríem parlar d'una unió de
voluntáis, d'una articulació horitzontal de les legitimitats existents,
mentre que en l'altra hipótesi tindríem les bases d'una integració
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vertical i una submissió de voluntáis a un ordre unitari superior. Les
diferencies podrien acostar-se a alio que separaría una "comunitat
federativa" d'un "Estat federal" europeu.
!

Aquest conjunt. de problemes en una banda i l'altra d Europa han de
connectar-se també a la creixent barreja étnica, i a l'augment de
diversitat cultural i religiosa que "pateix" el continent. Barreja de
poblacions, Uengües, cultures, races i religions com mai havia viscut
Europa, al costat de fenómens de transnacionalització tampoc no
experimentáis mai. Els elements tradicionals d'Estat (població, territori
i sobirania), semblen totalment obsolets per fonamentar noves realitats
polítiques. Només amb models d* estructurado feble, basats en l'ampli
respecte del pluralisme i la diversitat, fonamentats en la defensa d'un
estil democrátic de resolució de conflictes, podrem avanzar cap a
articulacions polítiques que gestionin millor la universalitat deis
problemes plantejats a una certa escala i que permetin gestionar també
!
a escala mes microsocial problemes que s escapen ja ara de les
dimensions estatals que coneixem.
Octubre de 1992
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RESUM DEL DEBAT
EUGENIA SALVADOR

En la taula rodona sobre Estat i Societat intervingueren tres deis quatre
!
ponents anunciáis inicialment. Dos d'ells varen incidir des d un
enfocament sociológic sobre la problemática de la participado i les
dificultáis -impossibilitat, fins i tot- d'assolir una auténtica democracia
en la societat actual. El tercer, des de la perspectiva de la Ciencia
Política, va analitzar el concepte d' Estat i la seva validesa actual com
a categoría d'análisi, valorant també els problemes amb qué es troba
la construcció europea.
r

Per Salvador Cardús, el plantejament general del tema de les Jornades
es basava en dos pressupósits fonamentals: la crisi de credibilitat del
sistema democrátic -per superar la qual es requeriría una mes gran
participado- i la dimensió psicologista que atribuiría la desmotivació
del ciutadá a factors tais com la seva manca de cultura política,
Aquest és un plantejament fals de la situado, ates que és la propia
naturalesa del joc polític, tal com preval en la nostra societat des de
fináis del segle passat, la que té com a objectiu excloure'n el ciutadá,
per tal de garantir una mes gran estabilitat i minimitzar la incertesa de
1
I estrategia política.
Plantejat com un problema de motivacions, es tractaria d'aconseguir una
!
major cultura política, d afavorir un flux d'informació mes eficient i
d'establir mecanismes mes efica?os de control sobre els polítics.
Plantejat com un problema inherent a la naturalesa del mateix joc
polític, caldria invertir les responsabilitats i analitzar el mecanismes
d'expulsió del ciutadá, com ara el sistema electoral, el paper deis
mitjans de comunicado i la crisi que afecta el funcionament de les
institucions democrátiques.
Peí qué fa al sistema electoral, les estratégies publicitáries de
concentrado de missatges en un sola imatge, la homogeneització deis
eslogans, les llistes tancades, la distribució d'espais electorals a la
1
televisió, les quotes mínimes que impedeixen l entrada de partits
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polítics minoritaris al parlament, etc. distancien el ciutadá de l'acció
política.
Els mitjans de comunicado en el nostre país, com a resultat deis
hábits adquirits en els anys de la transido democrática, no actúen com
a instrument de control democratic del poder, sino que juguen un paper
actiu i no neutral en la configurado de les estratégies polítiques.
r

r

Els parlaments tampoc no acompleixen el paper que els pertoca. S'han
convertit en estudis televisius, on el combat polític auténtic és
completament ignorat peí ciutadá. Voler resoldre el problema de la
manca de participado fomentant la intervenció deis ciutadans en entitats
cíviques diverses, és enganyós. Es fa difícil creure que ais polítics
els preocupi realment aquest tema, quan no fan cap intent per
f
aconseguir que el parlament sigui un canal auténtic d intervenció i
control de la vida política.
La solució al debilitament de la participado ciutadana hauria de venir
d'un canvi en les regles de joc polític, no de la moralització o presa
de consciéncia del ciutadá. Ates que el sistema polític és el resultat
deis interessos deis qui teñen poder o forga per imposar llur joc, aquest
objectiu és difícil de realitzar sense la intervenció d'un atzar
!
providencial, d imprevistos, de daltabaixos histories.
!

Salvador Giner va enfocar históricament els obstacles a qué s enfronta
la democracia i els agrupa en 4 blocs: la impossibilitat de Y homo
f
democraticus; la lógica oligárquica; 1 herencia histórica d' una
f
determinada estructura social que pot impedir que s hi donin els dos
elements claus de la democracia, representado i participado; els
poders fáctics.
La nostra democracia va contra 1'interés comú. Es detecten, pero,
tendéncies que permeten analitzar el futur amb optimisme. Enfront de
l'augment de la corporatització, de Tanonimat, de la burocratització,
están sorgint noves tendéncies, que proposen rescatar virtuts com la
igualtat i la solidaritat. Enfront de la davallada del prestigi deis partits
polítics, a la seva incapacitat de teñir organitzacions de joves, de crear
servéis assistencials per atraure militants, -activitats suplantades per
!
l'estat benefactor-, s ha produi't una multiplicado de les associacions
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1

4

altruistes, que ha portat a parlar de l existencia d'un tercer sector
económic.
•

,

Inexistencia d'aquestes associacions, algunes d'elles molt solides, com
per exemple Green Peace, Medicus Mundi, Amnistía Internacional, etc.
obliga a replantejar les relacións entre Estat i societat civil. Es pot
f
parlar de l existencia de certes formes de neotribalisme contemporani,
de retorn a la comunitat, on el ciutadá pot veure els resultats de la
seva acció, controlar-los, sentir-se'n copartícip. Es un procés no
exempt de contradiccions i existeix també el perill d'idealitzar
excessivament aquest sector. És indubtable, pero, que aquest sector
canviará l'estructura de la politeia moderna, que estará integrada per
tres components: autoritats (partits polítics, estat, sindicáis, sistemes
paraestatals); corporacions i associacions altruistes.
Jacint Jordana aborda des de la perspectiva de la Ciencia Política la
problemática de les relacións entre Estat i societat i de la construcció
europea.
La definició del qué entenem com a Estat és ja un problema complex,
a causa de la polisemia del mot. Pot comprendre des de radministració
central fins el conjunt d'administracions publiques. Una idea central
comuna, encara que també plena d'imprecisions, l'associa a sobirania
política sobre un territori, i a un concepte que dona unitat a un conjunt
d'institucions polítiques i administratives, a vegades poc articulades
entre si, pero vinculades per cert tipus de dependencia jerárquica.
1

Al llarg deis últims decennis la concepció que es tenia de l Estat ha
f
entrat en crisi, a causa deis processos d internacionalització de
reconomia, de la comunicado. Quatre punts son especialment crítics
en l'análisi de la situado actual deis estats:
La legitimació de poder. Están apareixent altres institucions, privades
o pertanyents al tercer sector, que están arrabassant el monopoli del
poder a 1'Estat.
El poder coercitiu, distintiu deis estats, és cada cop mes difícil
d'aplicar-lo de forma unilateral, amb independencia de la resta d'Estats.
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La capacitat d'ordenado de les relacions socials i economiques. La
internacionalització del comen; obliga a l'estandardització i
l'homogeneització, limitant-ne 1'autonomía regulatória.
Mecanismes de distribució. El tercer sector, a mig camí entre l'ámbit
privat i el públic, está assolint un mes gran protagonisme en la
redistribució.
Es podrá seguir parlant d'estat al llarg del segle XXI, pero el model
f
f
ideal haurá de ser diferent al d un model d estat jerárquic i sobirá com
el que hem conegut des de la revolució industrial.
+

Quant ais problemes plantejats per la construcció europea, venen
influíts per la modificació de les característiques deis estats.
Permaneixen, pero, els trets distintius deis estats nacionals, que volen
mantenir llur poder decisori sobre assumptes que consideren essencials.
La construcció europea avanga d'una forma molt desarticulada per les
tensions que es generen en tres aspectes fonamentals:
- Voluntat de mantenir 1'autonomía deis estats nacionals i alhora
afermament de la necessitat d'interdependencia. El poder vol mantenir
la idea d'estat nacional.
- Inexistencia d'una homogeneitat económica i cultural en el cas
europeu, encara que aquesta sigui també una característica deis EEUU.
- Existencia-d'una pluralitat de nivells de govern -locáis, regionals,
agrupacions de regions, estats nacions, nivell europeu- que pugnen per
assolir majors competéncies i un major protagonisme.
Algunes d'aqüestes dificultáis en el procés de construcció europeu
poden debilitar-se en la mesura que es debiliti la noció tradicional d'un
estat jerárquic i omnipotent. Caldrá admetre que es tracta d'un
problema de repartir competéncies i sobiranies entre diversos nivells de
territori i de sobirania.
El debat va centrar-se en els següents temes:
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Paper de les Qrganitzacions No Governamentals (ONG)
Ángel Castiñeira encetá el debat plantejant la importancia de les
associacions de base comunitaria i étnica per aconseguir una major
participado deis ciutadans i per superar la concepció individualista a
qué ens porta el triomf de les idees neoliberals. Creu que poden
contribuir a la consecució del bé comú, diferent de 1'interés comú que
no és sino la suma d'interessos particulars. També manifestó els seus
dubtes sobre les possibilitats de lluitar contra les desigualtats només en
base a l'altruisme. Salvador Giner, es mostrá en desacord en assimilar
les agrupacions sobre bases étniques com les que sorgeixen a Estats
Units, on la preocupado per trobar les arrels própies és molt comú,
amb altres tipus d'organitzacions on els ciutadans es reagrupen per
practicar la solidaritat. Les agrupacions de base comunitaria son
1
l'oposat a una concepció universalista de la societat. L interés comú no
és la suma d'interessos particulars, sino que, al contrari, suposa una
visió a llarg termini, d'oposició i control per part del sector cívic
sobre els polítics que només es preocupen de resoldre problemes
immediats i de mantenir-se en el poder.
Sobirania de 1'Estat i construcció europea
El tema de Tevolució deis estats i del seu paper en el procés de
construcció europea va plantejar-se repetidament al llarg del debat.
Dues intervencions (Xavier Cassassas, Rafael Grasa) descartaven en
general la idea que els Estats estiguin perdent sobirania o abandonant
competéncies. Les comparteixen, pero només en cedeixen fins on els
interessa per no perdre poder real. Cal lluitar per aconseguir que en
cedeixin mes. No es pot parlar de desmembració deis estats, ja que la
lógica intergovernamental té mes forga que mai. Quant a la comunitat
!
europea en cap moment el tema s ha plantejat com el de la construcció
f
d un estat europeu.
Jacint Jordana matisa la seva intervenció, destacant també la necessitat
de lluitar per aconseguir que els estats cedeixin competéncies, que
evidentment intentaran retallar al máxim en els nivells inferiors de
poder. També insistí que el futur Estat europeu no podría configurarse com la reproducció deis estats nacionals. El creixement de les
f
relacions intergovernamentals no pressuposen el manteniment d unes
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estructures jerárquiques, sino Testabliment de relacions de cooperado
entre diferents agencies, administracions de diferents paísos, deis
mateixos paisos i entre diferents nivells governamentals, amb tensió
amb la tradició deis estats nacionals que volen mantenir els seus espais
de sobirania. A Europa no hi ha homogeneítat cultural ni social: les
llengües son diferents, com també ho son els comportaments, els estils
f
de discutir, de parlar, d afrontar la participado política. Per Rafael
f
Grasa, la idea que es té d Europa des de Texterior podría servir
f
d aglutinant. Per Jacint Jordana, aquest aglutinant podría consistir en la
idea de patriotisme de constitució o de conjunt de regles d'ámbit
europeu amb les que tothom es sentís mes o menys identificat.
m

Confrontado Estat-Sodetat Civil
Martí Olivella apunta que la confrontado básica actual és l'existent
entre el príncep, el mercader i el ciutadá. Els ciutadans es definirien
1
com aquell conjunt de persones, d'entitats, d organitzacions, amb
finalitat no partidista ni lucrativa. La majoria d'entitats i
d'organitzacions que están dins aquest sector ciutadá depenen de
subvencions i esponsoritzacions, per incapacitat d'autofinan$ament.
Caldria definir les regles del joc entre les tres forces, de manera que
cada una fos conscient de la necessitat de no anuí.lar Taltra. Hauria de
quedar ciar el sistema definangament,públic o privat, i aplicar-lo en
base a mesures objectives i sistemes de comptabilitat transparents, per
evitar la submissió a servilismes i partidismes. La creació de diner
electrónic en substitució del bitllet ECU que s'está dissenyant, podría
ajudar a lluitar contra la corrupció en permetre seguir els moviments
de fons.
En opinió de Salvador Giner, la separado entre els tres grups, és
massa ideológica. Mercaders, princeps i ciutadans no presenten una
distinció tan neta. Les organitzacions humanitáries son ara ja mes
acceptades, fins i tot des de l'estat, per complementar, a un cost mes
baix, les accions assistencials en ámbits on l'estat difícilment pot
incidir. D'altra banda, la lógica oligárquica també es dona en aqüestes
organitzacions, que poden se tan corruptibles com l'estat o els
mercaders. La intervenció posterior de Rafael Grasa, que es demanava
com aqüestes organitzacions podien ser alhora eficaces, democrátiques
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i participadves, coincidía en prevenir contra una excessiva idealització
del paper i funcionament d'aquest tipus d'organismes.
Possibilitats de canvis profunds en la nostra societat
Rafael Grasa es pregunta sobre les possibilitats reals de canviar les
regles del joc polític per tal de que el ciutadá no en quedes exclós.
Demaná concrecions a Salvador Cardús sobre el qui, com, en quin
sentit i com legitimar-Íes.
Salvador Cardús afirma que els daltabaixos que permetrien replantejar
la situació sobre unes bases mes auténticament democratitzadores ja
s'estan donant. Les transformacions que s'estan produint, obliguen a
redefinir posicions, equilibris de poder, etc. Un exemple el tenim en els
darrers resultáis electorals a Franca, que es poden considerar un
!
daltabaix historie. Tard o d hora caldrá acceptar el fracás de
Maastricht i será el moment de comentar a pensar seriosament en la
construcció d'Europa. També es pot comentar a lluitar des d'ara
contra els processos d'exclusió, com va succeir amb el Comité
Olímpic Cátala. Aconseguir que canviés el sistema de premsa ajudaria
a replantejar les regles del joc polític.
El mitjans de comunicado
Per Vicent Partal dos deis grans problemes ais quals han de fer front
els mitjans de comunicació son el de Tespectacularització de la
informado per part de la televisió i l'augment del cost de la informado
que té com a conseqüéncia que el control estigui en mans de grans
empreses. La revolució tecnológica pot alterar aquesta situació.
L'ordinador personal, la telemática, ens doten d'eines que permeten
superar les barreres imposades per una censura diferent de la clássica
f
que es concreta en tallar la connexió entre l origen i el receptor deis
1
missatges. Experiéncies com les del Minitel a Franca, o l existencia
!
d un diari gratuít a Valencia, son exemples de les possibilitats que
existeixen de crear nous cañáis de comunicació. Caldria vencer les
reticéncies culturáis envers les noves tecnologies.
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El paper deis partits polftícs
La moderadora del debat va plantejar el tema del paper que juguen i
que hauríen de jugar els partits polítics, deis quals no s'havia parlat en
cap moment al llarg del debat. El tema suscita diverses intervencions
per part deis assistents (Rosa Bruguera, Joan Rigol) i de tots els
ponents, per defensar-ne 1'existencia i per proposar canvis en la funció
que estant acomplint. La crisi de legitimitat també els afecta i els
obligará a evolucionar per superar Tactual manca de militáncia i la
seva desvinculado deis problemes que preocupen a la societat.
Valorado de la sessió
En el debat varen quedar reflectits els dos grans enfocaments habituáis
en les teoritzacions sobre la democracia: el que considera que el
problema básic de les democrácies és un problema de participado i de
sobirania popular i Taltre, implícit en la teorització de les democrácies
liberáis, que concep el sistema democrátic com un de control entre els
diferents poders.
En ambdós casos, pero, es coincidía en considerar el moment actual
com de cntic; el model de democracia representativa tal com ha
funcionat fins ara sembla esgotat i tant la definido com les funcions
tradicionals de Testat també están canviant. En ambdós casos es
detecten canvis que podrien sentar les bases per a una nova definido
del joc polític, on el ciutadá tingui una participado real i on Tactual
model d'estat jerárquic sigui substituit per unes estructures menys
autoritáries, basades en la negociado i les concessions mútues. També
es coincidí, en la majoria de les intervencions, en valorar amb caut
f
optimisme el futur, atesos els canvis profunds que s estant produint en
la nostra societat i que permeten confiar en la viabilitat d'unes
relacions entre els ciutadans i el poder, diferents de les que han
prevalgut fins ara.
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*

ESTAT, SEGURETAT INTERNACIONAL I DEFENSA

QÜESTIONS ORIENTATIVES
I

*

1.

2.

L'Estat s'ha definit sovint com l'únic detentador legítim del
máxim apareíl coercitiu, tant a nivell intern com extern. Fins a
quin punt pot mantenir-se a les portes del segle XXI aquesta
afirmació?
!

L ensulsiada del bloc de Test i la fi de la guerra freda han
canviat el sistema internacional, eliminant una alianza políticomilitar (el tractat de Varsóvia), modificant-se els objectius i
1
percepcions d'una altra (l OTAN) i provocant discussions i
models sobre Torganització de la seguretat europea. Per
exemple, el Tractat d'Unió Europea (Maastricht) recull,
almenys a nivell de discurs, la voluntat de fer que la Comunitat
avanci en el procés d'unió en el terreny diplomátic i militar.
Fins a quin punt hom pot pensar almenys en el marc comunitari,
en la cessió de competéncies deis estats en el terreny de la
seguretat a organismes internacionals d'ámbit regional, i en quin
sentit (intergovernamentalisme, supranacionalitat...)?
m

3.

En un context de creixent decantado de la concepció de la
seguretat envers els factors no militars, almenys en el continent
europeu, quin paper i funcions pot teñir l'Estat davant de riscs
o amenaces fins ara "atípiques" com el medi ambient, les
migracions, etc? Pot presumir-se un major paper de les
organitzacions internacionals?

4.

Una de les funcions prioritáries de les NN.UU., segons els seus
dissenyadors, era la preservado de la pau i la seguretat
internacionals, una funció que la guerra freda impossibilitá. La
fi de la guerra freda permet, en acabar-se el bloqueig sistemátic
del Consell de Seguretat, Texercici d'aquesta funció.
Paral.lelament, hom qüestiona per a certs temes i situacions
lligats a la seguretat el principi de no "ingerencia en assumptes
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interns deis estats". Com podría afectar aixó les competéncies
deis estats? Es previsible que les NN.UU. desenvolupin el seu
paper en el manteniment de la pau i la seguretat internacionals,
per exemple a través de forces de pacificado?
Alguns autors han qualificat les societats desenvolupades de la
década deis 90 com "societats postmilitars", al.ludint a
fenómens com la deslegitimació creixent de la conscripció, la
tendencia a la reducció deis exércits i deis pressupostos de
defensa i, sobretot, l'allunyament de les perspectives de guerres
entre estats desenvolupats. Fins a quin punt la qualificació pot
considerar-se que descriu una tendencia previsible, una
descnpció amb algún component de certesa? En funció de la
resposta anterior, fins a quin punt afecta aixó les funcións
clássiques de l'Estat a propósit de la seguretat i la defensa?
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LA SEGURETAT I LA DEFENSA AL SEGLE XXI:
EL PAPER DE CATALUNYA
VlCENg FISAS
Les profundes transformacions que está experimentant la societat
internacional ais darrers anys, de les quals la fi de la guerra freda, la
vitalització del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i el procés
de construcció europea en son alguns exemples, han obligat a
replantejar els models de seguretat i defensa vigentsfins ara, clarament
inadaptats ais desafiaments que planteja el canvi de segle.
A nivell teóric, s'ha avangat notablement en la reflexió sobre com
haurien de traduir-se aquests canvis en els models de defensa i
seguretat; pero a nivell práctic i operatiu, les resisténcies a la
transformado son notables i de procedéncies diverses (económiques,
tecnológiques, burocrátiques i polítiques). La certesa que un canvi en
profunditat de les polítiques de seguretat comportará també un canvi
en les relacions internacionals, frena la presa de decisions en un
moment de transido com el present, en qué els esdeveniments van molt
!
mes de pressa que la capacitat política de resposta o d adaptado a la
realitat.
F

Els eixos fonamentals sobre els quals, en un futur proper, sembla que
s'haurien d'emmarcar les polítiques de seguretat son els següents:
a) La seguretat d'un país o d'una regió no pot construir-se ni basar-se
en la inseguretat deis altres. La seguretat, per tant, ha de ser global i
compartida, de manera que tot el que es faci en un lloc repercuteixi
positivament en un altre. Conseqüentment, les polítiques unilaterals
tendiran a deixar pas a les polítiques multilaterals, dissenyades tant a
nivell regional (Europa) com internacional (Nacions Unides).
b) La major part deis fenómens que provoquen inseguretat no son de
carácter militar. Els desequilibris ecológics, el deute extern, la pobresa,
el narcotráfic, les migracions massives i la violació deis drets humans,
per posar uns exemples, son problemes que no poden ser resolts per
exércits. La seguretat, per tant, té una dimensió básicament no-militar,
i ha de ser atesa amb mitjans de carácter no militar. La
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desmilitarització de la seguretat, malgrat les resisténcies previsibles,
será un fet irreversible si realment es volen atendré i resoldre els
problemes globals.
c) La millor política de seguretat és la que actúa preventivament, quan
encara és possible regular els conflictes en les seves primeres
1
manifestacions. L&prevenáó de conflictes i l actuado sobre les seves
arrels ha de ser, dones, una prioritat en qualsevol política de seguretat.
d) Si la seguretat no pot obtenir-se mitjangant els aparells militars i
rarmamentisme, caldrá avanzar en la gradual reducció del potencial
militar, tant d'efectius com d'armaments. Transitóriament, els aparells
existents hauran de ser petits i professionals, i teñir un carácter noofensiu i no-provocatiu, tant a nivell de doctrina com de potencial,
logística i entrenament.
e) En el futur, al món no hauria d'existir mes que una forga dissuasiva
de tipus militar, a les mans de les Nacions Unides. Per tendir-hi, caldrá
que els Estats cedeixin competéncies i recursos militars a les Nacions
Unides, i que al mateix temps redueixin la seva capacitat militar.
f) L'organització d'unes forces de pau de Nacions Unides, estables i
dotades deis mitjans necessaris per actuar en diferents situacions, ha de
ser el primer pas per dur a terme aquesta substitució de les forces
nacionals per les forces multinacionals.
!

g) Per tal que l'acció d aquestes forces multinacionals pugui ser efectiva
caldrá avanzar, pero, en la reforma i la democratització de les Nacions
Unides, suprimint-hi el dret de vet, augmentant-hi el nombre de
membres del Consell de Seguretat i creant-hi un sistema de votacions
mes proporcional al pes demográfic de les nacions.
h) En Támbit europeu, la Conferencia de Seguretat i Cooperado
Europea (CSCE), esdevé l'órgan mes adient per vincular una política
de seguretat compartida basada en el desarmament i la cooperado, i
que hauria de substituir gradualment les funcions que avui dia teñen
organismes militars de la guerra freda, com ara l'OTAN i l'UEO. La
vitalització d'aquest organisme és fonamental per dur a terme una
política efectiva de prevenció de conflictes al continent.
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i) El desarmament general i complet és també un eix de la política de
seguretat. En aquest sentit, caldrá actuar decididament en totes les
iniciatives que es plantegin a diferents nivells i fórums, prenent-hi les
mesures adients perqué es puguin traduir immediatament i amb
coherencia a nivell estatal.
w

EL PAPER DE CATALUNYA
1

Atesa d aquesta perspectiva possible, ¿quin paper podría jugar
Catalunya en el terreny de la seguretat i la defensa?
El primer que hem d'aclarir és que, d'acord amb el disseny que hem
esmentat, no es contribueix a la seguretat creant nous exércits o
reforqant els existents sino actuant activament en altres camps com ara
la prevenció de conflictes, el desarmament i la cooperado
internacional. Sigui quin sigui el nivell d'autoorganització política de
la Catalunya futura, no és ni aconsellable ni raonable plantejar-se
Vexistencia d'unes forces armades própies, per la senzilla rao que és
justament el que es pretén evitar dins la comunitat internacional.
Mantenir amb fermesa aquest criteri i forqar la desmilitarització
gradual de l'Estat espanyol, alhora que es reforga Vactuado conjunta
en els terrenys no-militars de la seguretat, hauria de ser un eix
fonamental de la nostra política des d'ara mateix.
Descartada Topció militar, resta un immens ventall d'actuacions de
carácter no-militar\ totes elles directament vinculades a la política de
seguretat, en les quals no sempre és condició indispensable disposar
!
d un marc d'absoluta sobirania, ni tan sois de competéncies formáis en
afers exteriors i defensa. La voluntat política de teñir opinio i de voler
incidir en aquests afers és tant o mes important que el marc jurídicoformal que envolta aquesta voluntat.
Hi ha, pero, un aspecte que en ocasions pot teñir un component militar:
em refereixo al de la participado en les forces de pau de les Nacions
Unides. Tot i que aquesta participado sois és possible en el marc
estatal i de forma voluntaria, des de Catalunya pot impulsar-se la
!
formado d'especialistes en les diverses tasques própies d aqüestes
forces (atenció ais refugiáis, protecció al subministrament d'ajuda
r
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alimentaria, mediació de conflictes, ajuda en situacions de desastre
natural, vigilancia de processos electorals, etc.).
Inexperiencia deis paísos nórdics pot ser, peí que fa a la cooperado
internacional i al manteniment de la pau, un punt de referencia sobre
les coses que els Estats (o les nacions sense Estat pero amb voluntat
política) poden fer en el terreny de la pau i la seguretat internacional.
Cal considerar, en aquest sentit, quina podría ser la política catalana
quant a la cooperado al desenvolupament i al potenciament deis
organismes internacionals. Catalunya podría, i pot ara, contribuir de
forma institucional i voluntaria al finangament d'organismes
internacionals (ACNUR, UNESCO, FAO, etc.), donant exemple de
solidarítat en tasques d'abast mundial.
De nou, l& formado d 'especialistes en els afers internacionals, capados
!
d analitzar els esdeveniments i fer propostes sobre desarmament,
seguretat, reconversió de la industria militar, control del comen;
!
d armes, millora del dret internacional, etc., per mitjá de centres
independents, fundacions o institucions universitáries catalanes, esdevé
una possibilitat que cal aprontar també des d'ara. En aquest sentit,
sembla especialment interessant proporcionar els mitjans necessaris per
tal que, a mitjá termini, Catalunya pugui proporcionar a la comunitat
internacional una bona quantitat d'especialistes en la prevenció, la
regulado i la mediació de conflictes, en qué sempre tindran mes
oportunitats els provinents de paísos neutrals, poc militaritzats o, fins
i tot, de nacions sense Estat.
4

El fet de no disposar de competéncies per dirigir la "política exterior",
1
reservades ara a l administrado central, no vol pas dir que no es pugui
gaudir, i publicitar-ho clarament, d'una opinió i d'una voluntat
d'incidir sobre els afers internacionals. Les relacions exteriors no les
fan només les ambaixades, ni tan sois els Estats. Els actors no-estatals
teñen cada cop mes pes i valor, i depén de la saviesa, el coratge, la
!
generositat i la coherencia d aquests actors, que després siguin o no
1
reconeguts com a interlocutors en l arena internacional. Cal, pero, no
confondre aquesta oportunitat d'actuació amb la "projecció exterior" de
Catalunya, mes vinculada ais interessos propis, i fins i tot partidistes,
de qui governa.
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La pérdua de protagonisme deis Estats en les relacions internacionals,
enfront del major pes relatiu d'organitzacions no governamentals,
empreses transnacionals, mitjans de comunicació i altres actors, valora
el camp d'actuado i les capacitáis d'influencia de nacions petites amb
vitalitat i opinió, com també el de les organitzacions de regions i
municipis. La cooperació en aquests nivells, superant competéncies i
obstruccionismes, és una condició indispensable perqué puguin exercir
un rol positiu en la prevenció de conflictes i la construcció d'un espai
europeu mes segur, just i equilibrat.
Des de la Generalitat, evidentment, pero també i d'una manera
especial, des d'altres ámbits de la societat catalana, poden impulsarse
iniciatives de cooperació, confianza i desarmament d'abast regional (a
Europa, al Magreb, al Mediterrani, etc.), i fer sentir aquesta opinió en
els fórums mes adients, en qué el Govern de Catalunya hi hauria de
posar empenta, iniciatives, imaginació i diners. La participació de la
societat catalana, mitj an$ant 1' actuació de l 'entramat d 'organitzacions
cíviques existents, és una condició indispensable perqué aquesta veu
sigui representativa de 1'opinió de la nostra comunitat, que d'altra
!
banda s'ha d anar formant, i que no sigui tan sois el reflex de 1'opinió
de l'elit dirigent.
La societat catalana, impulsada per l'exemple que hauria de donar-ne
radministrado, pot i ha de teñir una participació activa en els debats
i les reflexions que la realitat complexa del món demana, des de la
reforma de les Nacions Unides al disseny de 1' arquitectura de seguretat
europea, passant per les relacions amb el Magreb.
La millor política de seguretat, possiblement Túnica que proporciona
una veritable seguretat, és la que es basa en un profund sentit de
justicia social, tolerancia i cooperació. Un millor coneixement del
nostre entorn i un compromís col.lectiu a contribuir a la resolució deis
problemes d'abast internacional, son les millors armes de les quals pot
fornir-se una comunitat com la catalana per participar i col.laborar en
la seguretat global.
Octubre de 1992
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RAFAEL GRASA

Resulta difícil dir quelcom de substantiu ben articulat i argumentat a
propósit de les cinc grans qüestions que, a tall de directrius
unificadores, ens proposen els organitzadors com a motiu de reflexió
!
en només sis planes. A la dificultat derivada de la restricció d espai i
f
!
del desig d argumentar d una manera plausible, cal afegir-hi el carácter
sovint polémic, o almenys no-unívoc, de conceptes tan centráis per a
!
la feina que ens ocupa com "Estat" o "seguretat" a hores d ara, al
principi deis anys noranta. Aixó obliga a precisar de bon comengament
!

la perspectiva des de la qual s escriu i l'enfocament que s'adopta.
f

Concretament, les notes que segueixen s escriuen des de la perspectiva
de les relaciona internacionals. En relació amb la forma d'abordar els
problemes, he optat per tractar d'alguns elements de la realitat que a
propósit de la concepció d'Estat, la noció de seguretat i el paper de les
organitzacions internacionals hom pot observar al sistema internacional
de la postguerra freda i ais debats teórics connexos, i no per oferir
propostes alternatives globals. Aixó explica, també, que hi prevalguin
les respostes relacionades amb aquests aspectes. Les reflexions que en
!
resulten s agrupen en dos epígrafs: a) els debats sobre la concepció de
1
l Estat i la relació Estat-societat; i b) els canvis en la concepció de la
seguretat i el nou paper de les organitzacions internacionals.
ELS DEBATS A PROPÓSIT DE LA DEFINICIÓ DE L'ESTAT:
CONVERGENCIA DE TRADICIONS
Durant les dues darreres décades, una bona part del debat teóric de les
!
relacions internacionals ha versat entorn de TEstat i s ha articulat al
voltant de dos pols: la seva primada analítica com a actor consütuent
de les interaccions internacionals; i la discussió normativa sobre si
!
podia o no qonsiderar-se el garant principal d alló positiu que s'esdevé
dins de les seves fronteres i entre els diversos Estats (carácter anárquic
!
del sistema i mecanismes d ordre).
Inicialment, el debat tractá deis enfocaments o els "paradigmes", ja que
es desafia la posició estatocéntrica del realisme polític (1 Estat com a
151

actor únic, unitari, racional i impenetrable de les relacions
internacionals) per concepcións que afirmaren el paper deis actors noestatals (transnacionalisme i interdependencia) o el predomini deis
sistemes globals i les estructures sobre els actors particulars (teories
sobre la dependencia, sistema-món, etc.).
1

Recentment, pero, com ha assenyalat Fred Halliday, la situado de
coexistencia deis enfocaments (pluralisme) i un debat paral.leí amb
forta influencia sobre les relacions internacionals -la discussió
1
sociológica sobre l Estat- ha fet que la polémica se centri per primer
cop en la historia de la disciplina, en la definido i la conceptualització
1
de l Estat. El cert és que fins fa ben poc, a diferencia del que s'havia
esdevingut amb d'altres conceptes clau de les relacions internacionals
(guerra, pau, sobirania, etc.), la noció d'Estat s'havia donat per
!
garantida. Per "Estat" s havia entes una comunitat política, en la
práctica coincident amb la nació, visualitzable sobre un mapa com una
totalitat que abraga territori, persones, govern i societat. En suma,
una totalitat territorial-nacional, almenys com a tipus-ideal o noció
abstracta.
Tanmateix, la influencia de la discussió sociológica, tot recuperant la
tradició germana que arrenca de Max Weber, ha reintroduit a les
1
relacions internacionals una concepció mes restringida de l Estat, que
alguns autors han considerat alternativa: el conjunt d'institucions
coercitives (militars i policíaques) i administratives, que pressuposa una
autoritat central, diferent del context polític, social i nacional en qué
s'insereix. Aixó está provocant debats a propósit de l'extensió i la
naturalesa (reguladora, reproductora, etc.) de 1'Estat, la relació amb el
capitalisme o les relacions i T autonomía respectiva de T Estat i la
1

. "State and Society ¿n international relations", a M. Banks/M.Shaw (eds.), State and
Societyin International relations, Londres, Harvester/Wheatsheaf, 1991,pp. 191-207.
El text d'Halliday, com també els altres vuit articles recollits a la compilado, son
la base del que es diu a continuado.
. En paraules de F.S. Northedge, The International Political System (Londres,
Faber, and Faber, 1976, pág. 15): "Una associació territorial de persones acceptades
per a propósits de dret i diplomacia com a membres legalment iguals del sistema
d'Estats. Es tracta, en realitat, d'una forma d'organitzar persones per participar en el
sistema internacional".
F
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societat. I, sobretot, está generant un seguit de preguntes, programes
de recerca i precisions conceptuáis que, a l'hora de comprendre el
sistema internacional de la postguerra freda, poden ser molt útils per
a les relacions internacionals. Al mateix temps, el debat sociológic
sobre l'Estat está descobrint la dimensió tradicional de Taproximació
1
a l'Estat de les relacions internacionals, la "violencia vers l exterior",
la política de poder, la violencia (capacitáis militars i ús de la forga)
!
!
!
com 1 arbitre d un món d Estats-nació sense cap autoritat suprema
3
legítima i reconeguda com a tal per tots els sectors.
Hom pot assenyalar concretament tres grans árees de treball respecte
f
d'aixó, amb diversos programes d investigació possibles, que només
enumerarem: Primer, les distincions a propósit de: a) la interacció
entre Estat (en el sentit institucional i sociológic que acabem
d'esmentar) i societat; b) la diferencia entre Estat i govern; i c) la
delimitado del qué s'entén per Estat i per nació i, per tant, el grau
específic de representativitat d'un Estat deis interessos d'un grup
nacional concret. Segon, una reconsiderado -mes crítica- deis orígens
deis Estats, ateses les seves funcions coercitives respecte de les
poblacions propies i els veins rivals. Tercer, la dimensió internacional
1
de l'extensió i la difusió de la noció d Estat, la qual compren una gran
influencia de la interacció i la imitado d'altres Estats. Quart, el paper
de l'Estat com a conformador de les societats; concretament, com a
modelador de la consciéncia nacional, de les ideologies nacionals que
de certs agrupaments de persones en fan nacions, o de les economies
nacionals.
¿Com pot incidir, aixó, sobre una prospecció del paper de l'Estat, en
la dimensió de la seguretat internacional, al segle XXI? Si mes no de
dues formes.
Recordant-nos-en, en primer lloc, que-en abordar temes lligats a les
relacions internacionals, l'Estat s'haurá de veure d'una manera creixent
com un actor que es manifesta alhora en una doble dimensió: la interna
i la internacional, indestriables i necessi tades d' una maj or
interpenetració intel.lectual i analítica. Si un Estat pot anar a la guerra,
3

. Un exemple ciar és 1'obra de A. Giddens, The Nation State and Vioience
(Cambridge, Polity Press, 1985).
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vetar un acord d'una organització internacional, apropiar-se territoris
o buscar acords de limitado d'armament per raons de política interna,
o incrementar els impostes o expressar el seu desig de tractar millor les
seves minories étniques per tal d'assolir certs objectius de política
f
exterior, ¿com justificar Tus de pautes d análisi i distincions
conceptuáis diferents? ¿Com explicar 1'origen de la intervenció deis
Estats en temes económics sense recorrer a la necessitat de sostenir un
exércit permanent en temps de pau i de guerra? Com molts deis fets
4
posteriors a l'obertura del mur de Berlín mostren clarament, una
bona part de les relacions internacionals poden concebre's com una
internacionalització de conflictes interiors (o almenys d'objectius de
política interior), de relacions entre l'estat i la societat. Aixó significa
que cal apostar per enfocaments pluridisciplinaris o, si mes no, per la
convergencia -profitosa- de les diverses tradicions d'analitzar l'Estat.
I, en segon terme, emfasitzant les relacions reciproques entre Estat i
societat com un deis factors explicatius de fenómens internacionals
diversos. Per exemple, la relació entre determinades forces socials i
determináis interessos deis Estats (suport a unes minories étniques en
1
concret, per exemple) o canvis en l actuado exterior de determináis
pai'sos o del seu rol en el sistema d'Estats. O, per fi, ajudant a entendre
els canvis en la concepció de la seguretat, de la qual ens ocuparem tot
seguit.
ELS CANVIS EN LA CONCEPCIÓ DE LA SEGURETAT, ELS
DESAFIAMENTS GLOBALS I EL NOU PAPER DE LES
ORGANTTZACIONS INTERNACIONALS
F

Els canvis del sistema internacional derivats de la fi de la guerra freda
1
i de la desintegració de l URSS han accelerat transformacions que ja
estaven en curs anteriorment. Un deis resultats és una alterado radical
de les concepcions de la seguretat vigents durant les darreres décades,
que actúa en un triple sentit: 1) definido i percepció de la naturalesa
i origen de les amenaces en un escenari internacional globalitzat i
. De fet ja era visible abans, pero la desideologització de les relacions
internacionals i de la geografía derivada de la fi de l'enfrontament Est-Oest permet
una major claredat.
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interdependent; 2) la importancia creixent deis aspectes no-militars
(polítics, socials, económics i ambientáis), allunyats de la concepció
clássica de l'Estat com a garant de la seguretat nacional mitjangant la
identificació de les amenaces físiques mes enllá de les fronteres i la
!
creació d instruments -particularment militars- per enfrontar-s'hi; i 3)
el nou paper de les organitzacions internacionals, com també deis
mecanismes i els procediments de cooperado regionals, en la gestió de
velles i noves amenaces. Una triple dimensió i una forma alternativa
d'afrontar els desafiaments a qué sovint s'al.ludeix amb expressions
com ara "seguretat global".
El cert és que ens trobem, per un cantó, amb un ressorgiment de la
conflictivitat interstatal i intrastatal (de qué el continent europeu no és
ja exclós), almenys momentániament, a causa de la desaparició del
paper de contenció que ambdues superpoténcies havien tingut en els
!
respectius "glacis" i zones d influéncia. La incertesa i la inestabilitat
substitueixen, almenys a Europa, el risc de confrontado nuclear. A
l'ensems, la desaparició del conflicte Est/Oest i de la polarització
subseqüent implica la fi d'alló que hom podria anomenar "concepció
binaria" de la seguretat: o pau total o guerra total. Ara les decisions a
prendre, diplomátiques o militars, son d'una naturalesa diferent, com
mostren les actuacions de determináis Estats a propósit del Kurdistan,
la invasió iraquiana de Kuwait o les hostilitats a l'antiga Iugoslávia. No
actuar no garanteix la pau; i fer-ho no necessáriament pressuposa entrar
en guerra, a diferencia del que suceda en el transcurs de la guerra
freda. Fins i tot, dones, en el cas de conflictes "clássics", cap Estat almenys europeu- pot deixar de preocupar-se pels conflictes i les crisis
f
que s'esdevenen a la resta d Estats del continent, independentment del
veinatge físic o del grau real d'interacció que s'hi doni. En aquest
sentit, si mes no a Europa, s'está imposant la idea que els
compromisos -i els interessos- deis Estats van mes enllá del que diuen
f
els tractats bilaterals i multilaterals, de manera que se senten part d una
xarxa d' institucions interconnectades i parcialment encobertes
("interlocking institutions", d'acord amb la terminología en voga). En
suma, la conflictivitat mes típica de 1'anterior sistema internacional ha
canviat de naturalesa.
Per un altre cantó, cal haver-se-les amb nous desafiaments, amb
amenaces "atípiques": migracions, "guerres" económiques, o
155

problemes ambientáis, per citar-ne només algunes, amb la casuística
molt diferent entre i dins de cadascuna de les categories. Així, les
amenaces ambientáis teñen a veure amb l'increment previsible deis
conflictes lligats a recursos naturals escassos o en vies de rápida
degradació, que afectará de forma molt particular les relacions entre
!
paísos del Sud. Per exemple, només a 1 África ens trobem amb cursos
d'aigua que corren al llarg de deu (Níger), nou (Nil) o vuit (Zambezi)
!
Estats. Si considerem que, d acord amb estimacions recents, vers l'any
!
2.000 prop de 30 milions d africans (si fa no fa o menys la meitat de
la poblado de 1' África subsahariana) podrien viure en Estats amb
seriosos problemes de recursos hídrics i uns 150 milions en paísos
!
afectats per una escassetat absoluta d'aigua, el risc d increment de la
conflictivitat és altíssim.
A mes, pero, els Estats han de fer front a problemes ambientáis
!
d ámbit global (destrucció de la capa d'ozó, canvi climátic,
desertització i deforestació, degradació i contaminació deis
recursos...), transfronterers quant al seu ús, el seu impacte i,
igualment,les seves possibilitats de solució. És a dir, problemes lligats
no tant a la lluita pels recursos sino al rápid deteriorament de llur
qualitat i a T impacte que aixó provoca sobre el medi ambient i el futur
1
de l especie humana i del planeta en general. Tot i el seu carácter
global, aquests problemes es perceben de forma diferent en funció del
grau de desenvolupament deis Estats. Ais paísos desenvolupats, certes
formes de contaminació son el que es percep com a qüestió mes urgent
i pelillosa; ais paísos en vies de desenvolupament, alió básic és la
sobreutilització de certs recursos motivada per la pobresa o
rendeutament. Aqüestes percepcions divergents están provocant, com
ha palesat el procés previ a la conferencia de Rio de Janeiro i els
!
resultáis fináis, l'aparició de formes d enfrontament Nord-Sud, i també
clivantges dins de cadascun deis dos pols, a propósit de les prioritats
1
de l agenda medi-ambiental, la forma ¿'arbitrar solucions o el paper de
les organitzacions internacionals, enteses com a llocs de trabada deis
Estats i alhora com a instruments de mediació.
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Així dones, ¿és desitjable que les organitzacions internacionals
5
intergovernamentals (OIGs) tinguin un paper cada cop mes destacat
f
en la gestió i resolució d aqüestes noves amenaces i, en general, en el
manteniment de la pau i la seguretat internacionals? ¿És previsible que
aixó es produeixi? No hi ha gaires dubtes sobre la desitjabilitat, pero
sí que n'hi ha molts sobre la previsibilitat, almenys a curt termini. La
rao és que les OIGs, creades i formades pels Estats, exerceixen tres
grans funcions, parcialment contraposades i per tant generadores de
tensions: a) son instruments per perseguir objectius propis de les
polítiques exteriors de cadascun deis seus membres; b) son
modificadors sistémics de les conductes deis Estats, és a dir, una
manifestado institucional del conjunt de restriccions que el sistema
internacional imposa ais Estats (en bona part, una autoimposició); c)
son -o poden ser- actors internacionals autónoms. La paradoxa, des de
la perspectiva deis Estats, és que si bé les OIGs nasqueren per
alleugerir els Estats d' alguns deis seus problemes en 1' esfera
internacional, ara -de vegades- els creen problemes i representen un
!
repte per al paper central deis Estats mateixos (d acord amb T estructura
jerárquica del sistema) en el sistema internacional. A poc a poc, dones,
les OIGs obliguen els Estats a acceptar, sovint a desgrat, obligacions
i compromisos. La problemática ambiental global ha mostrat que,
justament, com mes grans poden ser els compromisos i les obligacions,
a causa de la magnitud deis reptes i la urgencia i la globalitat de les
solucions a adoptar, mes probable és que es produeixin actituds
reticents d'alguns Estats.
Si, com hem fet en aqüestes planes, hom se sitúa en la dimensió
analítica, de comprensió de la realitat, TEstat, malgrat els seus
problemes (identificació difusa de la societat i TEstat, ressorgiment de
les identitats nacionals especifiques a molts Estats plurinacionals,
tensions generades per la creixent dimensió internacional de les diverses
unitats polítiques substatals, nous reptes...) és Tactor básic i encara

. No té sentit, amb 1' enfocament explicitat al principi, preguntar-se per la
desitjabilitat i la previsibilitat respecte de les organitzacions no- governamentals. No
teñen pas competéncies o capacitat jurídica per obligar els Estats (encara que de
vegades hi influeixen facticament, amb les seves accions i amb el seu impacte sobre
l'opinió pública). Tanmateix, el que fan és molt positiu.
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imprescindible del sistema. Hom podría dir que, malgrat certes
!
malalties cróniaues. eaudeix d una "mala salut de ferro".
En els aspectes de seguretat, fins i tot en la dimensió nova de la
f
seguretat global, res no n ha minvat el protagonismo Ans al contrari,
la caiguda del mur de Berlín i la implosió de la Unió Soviética, com
que ha eliminat el diguem-ne ciment cohesionador deis paisos
occidentals (la percepció d'una amenaza soviética) ha provocat una
forta renacionalització de llurs polítiques exteriors, els ha atorgat
major protagonisme (penseu en la Comunitat Europea i en la forga amb
qué ara es defensen solucions de cooperació intergovernamental enfront
de les solucions própies de la lógica integradora, supranacional).
Tanmateix, alguns deis grans reptes actuáis son irresolubles sense
!
alguns tipus d imposició que obligui els Estats a subordinar la lógica
individual (interés nacional) a la col.lectiva (interés de 1'especie i de
les generacions futures). Altrament, com ha revelat la teoría de l'acció
racional amb exemples prou coneguts, es produiran efectes perversos
i es pot imposar el pitjor resultat per a tots els actors.
Aixó, pero, no es resol dient simplemént qué caldria fer. L'important
és dissenyar, i implementar, estratégies viables de transició de la
situació actual a la desitjada, quelcom que va molt mes enllá de les
possibilitats d'aquestes planes i de les meves capacitats. Siguí com
sigui, vull consignar que, amb tot, reconéixer intel.lectualment la
realitat -com s'ha intentat aquí- no pressuposa conformar-s' hi
moralment. Almenys en el meu cas.
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FRANCISCO LÓPEZ DE SEPÚLVEDA

VIGENCIA DE L'ESTAT, EN EL SEU CONCEPTE ACTUAL,
DAVANT EL SEGLE XXI
Cal assenyalar de bon comengament, que Texpressió "detentor legítim"
és incorrecta. "Detenir" sempre és il.legítim, no hi teñen cabuda les
mixtures. També sembla impropi, en un sistema democrátic, parlar de
"máxim aparell coercitiu a nivell intern". La coerció interna és, mes
aviat, propia de sistemes autoritaris.
La vigencia de l'Estat, amb els poders que ara exerceix, únicament és
qüestionada en certs sectors i en determináis paísos. Pero no ho és
amb carácter general. A la llum de la justificado que acompanya la
presentado d'aquest qüestionari, queda ciar que aquí sí que es
qüestiona. A mes, a un termini tan curt com és el de la fi d'aquest
segle. En els paísos ben estructuráis i amb tradició democrática -seria
fácil enumerar-ne una dotzena, que inclouria gairebé tots els mes
poderosos i prestigiáis- a aquest termini la continuitat de l'Estat es pot
dir que no es planteja. Tal vegada a mitjá i a llarg termini, molt
avangat ja el segle XXI i com a resultat de la situació mundial, es
podrien trobar hipótesis, centrades en aspectes o camps concrets entre
els quals difícilment figurarien la seguretat i la defensa. El Tractat de
Maastricht i les seves negociacions prévies il.lustren prou bé sobre el
particular. El contingut del títol V i les dues declaracions annexes
inclouen frases ambigües i abstruses sobre la seguretat i la defensa
comuna que reflecteixen clarament les reticéncies deis Estats a fer
concessions en aquests camps mes sensibles en materia de sobirania.
En temes sensibles les análisis prospectives han d'anar presidides per
la prudencia. Contráriament es converteixen en análisis voluntaristes
al servei d'interessos sectaris. La prospectiva ja va demostrar les seves
limitacions, de forma espectacular, a partir de 1989 amb els
esdeveniments viscuts a Europa. Ningú no havia previst qué passaria
en el bloc oriental com a conseqüéncia del fracás socio-económic de
la Unió Soviética, malgrat que, sobre aixó, existien dades concretes.
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CESSIÓ DE COMPETENCIES PER PART DELS ESTATS A
ORGANISMES REGIONALS EN SEGURETAT.
En aquest epígraf és imprescindible que ens tornem a referir al Tractat
de Maastricht, l'exemple mes important i recent. En el tractat la
seguretat i la defensa no queden, en absolut, definides. I convé destacar
que aixó succeeix en l'ámbit d'un organisme o unió internacional dins
d'un espai regional que ha estat capag d'aprovar, a resultes que els
!
ciutadans d alguns paisos ho rebutgin, la unió monetaria, la lliure
circulació de persones i un llarg etcétera.
+

!

Es pot argumentar que les indeterminacions en seguretat i defensa s han
produít per 1'existencia de dos bándols, atlantistes i europeistes, que
1
propugnen respectivament el manteniment de l OTAN amb presencia
nord-americana a Europa i la independencia defensiva europea
f
mitjangant la UEO. El resultat que reflecteix el tractat és el d un
compromís, peí qual la UEO serveix sense distinció la futura Unió
1
Europea i l Alianza Atlántica, que se n'assegura la permanencia. Amb
tot, l'alineació de cada país en un o en un altre bándol respon a
interessos nacionals. Els detalls d'aquest problema es poden llegir a
"European Security" de Survival (IISS) tardor 1992.
Maastricht ha posat de manifest que, ara com ara, no s'admet una
entitat sobirana per damunt deis Estats. El concepte nació-Estat queda
ratificat en el tractat. Es pot pensar en una Europa deis Estats pero no
en uns Estats units d' Europa. Fins i tot el federalisme ha quedat
arraconat, principalment per les pressions britániques. En definitiva,
que 1'Europa occidental no imagina cap substituí per a la nació-Estat.
Vegeu, sobre el tema, "Política Exterior", vol. VI núm. 29, pp. 9194, tardor 1992.

Sentit d'intergovernamentalisme i supranadonalitat
La gestado de la futura Unió Europea ha estat a carree deis governs
deis Estats, alguns deis quals van decidir sotmetre a referéndum el
tractat amb resultáis prou coneguts a Dinamarca i Franga. El paper del
Parlament Europeu en la gestado de Maastricht ha estat mínim.
Qüestions importants, en especial les relacionades amb la Política
i»
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Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) i la defensa han quedat
pendents, s'han ajomat per a la revistó del tractat en una conferencia
exclusivament intergovernamental que s'ha de celebrar l'any 1996.
4

Sobre la supranacionalitat és indicatiu el contingut del primer
encartament publicat peí govern dins la campanya, una mica tardana,
"El Gobierno informa". "La Unió Europea solament intervé en aquelles
tasques que pot realitzar amb major eficacia que cada Estat membre per
separat." Per eficacia, la mateixa publicació entén que "el Consell de
la Unió Europea decideix per majoria i es reserva la unanimitat en
matéries especialment sensibles". Sabem, ja, quines son les matéries
especialment sensibles: les que afecten la sobirania.
Del mateix encartament convé destacar la seva referencia al Comité de
les Regions, on la Generalitat de Catalunya aboca els seus esforgos per
!
mitjá de la presidencia, com també passa en el d entitats locáis:
ambdos teñen carácter merament consulüu. La UE no contempla una
regionalització, tribalització diuen alguns, que substitueixi els Estats.

DECANTAMENT DEL CONCEPTE DE SEGURETAT CAP A
FACTORS NO PRÓPIAMENT MIUTARS I, PER TANT, ATÍPICS
Per primera vegada a la historia, Europa no havia patit guerres des de
1945. Aquest fet tan transcendental no es pot atribuir a una evolució de
la condició humana ni que el regnat de la justicia s'hagi estés. Va ser
per la guerra freda i per l'existéncia de dos blocs entre els quals un xoc
armat era impossible peí risc d'una hecatombe universal. La disciplina
dintre de cada bloc va impedir, també, les guerres entre els seus
membres. Si aquest raonament és només parcialment válid quant a
1'Europa occidental, com ho demostra la cooperado franco-alemanya
iniciada el 1951, sí que sembla del tot válid quant a alió que es
!
refereix a 1 Europa oriental i el sistema comunista. El cas Iugoslau parla
per si sol, malgrat que aquest país no formes part del Pacte de
Varsóvia. El maremágnum de nacionalitats, étnies i pobles desplagats,
fronteres artificiáis, etc., no afavoreix la idea optimista del final de les
guerres.
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El fet que la guerra entre Estats hagués deixat de ser present a l'ordre
del dia ha canviat substancialment les perspectives deis exércits. Mes
d'una generació de militars professionals europeus acaben les seves
carreres i no han combatut ni un sol dia. Les excepcions son
comptades. Aixó ha originat un doble fenomen: decantament de la
seguretat cap a enfocaments atípics i adaptado deis exércits a missions
no-tradicionals.
El concepte de seguretat está íntimament lligat al de pau, aconseguir-la
no per mitjá de la victoria en una guerra sino evitant la guerra.
Espanya va acceptar plenament aquesta idea en aprovar la política de
pau i seguretat. La denominada "diplomacia preventiva" és 1'aportació
mes recent, que no ha quedat en gaire bon lloc en el conflicte iugoslau.
No hi ha cap dubte que la política exterior, mitjangant la diplomacia,
va incrementar la seva importancia i que ha disminui't el pes específic
de la defensa militar. El problema de les migracions que, en altres
temps hauria rebut un tractament militar, és avui a les mans de la
f
diplomacia, la seguretat interior i de l economía i tot.
+

L'assignació a les forces armades de missions que no li son
especifiques és menor del que sembla. A Espanya prácticament han
acabat, és el cas de l'alfabetització i l'extensió cultural; altres van
disminuir en incrementar-se alguns servéis especialitzats. Aixó ha passat
amb l'extinció d'incendis forestáis i l'ajuda en catástrofes publiques
(inundacions, riuades.etc), que abans eren a carree, principalment, de
l'exércit. Continúen vigents les de suport a les forces de seguretat de
1
l'Estat en circunstancies extraordináries, cas de protecció de l AVE
i de possibles objectius terroristes, s'aprecia, pero, una tendencia a
disminuir per la reducció deis efectius militars i els seus pressupostos.
Una comesa, en realitat específica i no-bél.lica, que va en augment és
la cooperado amb l'ONU. Els Estats procuren obtenir rendiment deis
considerables dispendis que suposen les Forces Armades i en regulen
!
l üs quan consideren que és adient. Compten per fer-ho amb la voluntat
de servei deis militars que els porta a emprendre qualsevol missió
tinguin o no tinguin els mitjans adequats per dur-la a terme. En aquest
1
sentit la teoría que els exércits s inventen noves missions per poder
sobreviure, no sembla demostrable.
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Paper creixent de les organitzacions internacionals
És evident que durant la guerra freda van proliferar les organitzacions
internacionals, especialment dintre de cada bloc. Amb la fi del
bipolarisme, la tendencia no s'ha invertit i fins i tot podría créixer. El
cas de la CSCE, organització incrementada amb els antics paísos de
l'est d'Europa i els que havien estat integráis a la Unió Soviética, és
orientador. Cada vegada s'apel.la mes a fbrums internacionals de
carácter regional. A l'apartat següent parlarem de la major organització
mundial, l'ONU.
LES COMPETENCIES DELS ESTATS EN EL MARC DE L'ONU.
El principi de no ingerencia en qüestions internes deis Estats ha estat
1
respectat per l ONU i no es preveu -ja que es tracta d'un principi
doctrinal- cap canvi en aquest sentit. Les resolucions contra Irak que
van donar pas a la guerra del Golf Pérsic s'emparaven en la invasió
d'unaltre país, Kuwait. Altres casos com la intervenció a Panamá per
part deis Estats Units, es van produir al marge de l'ONU.
Les competéncies deis Estats, per tant, no teñen gaire a veure amb la
Carta de les Nacions Unides que accepta plenament la sobirania deis
Estats. El desblocatge del Consell de Seguretat, conseqüéncia de la
desaparició de l'URSS com a superpoténcia, ofereix noves
perspectives. Per aixó la intervenció en els paísos de l'antiga
Iugoslávia segurament hauria resultat inimaginable cinc anys enrere.
!
L actual situació, amb els Estats Units, com a única superpoténcia,
podría donar lloc a intervencions que es justifiquessin en els interessos
nacionals nord-americans.
F

L'evolució interna deis Estats Units, pero, no sembla favorable a
emprendre-les.
ONU mantingui la pau i la seguretat internacionals
Es pot esperar que l"ONU evolucioni i que arribi i tot a modificar-se'n
la Carta fundacional, anacrónica en molts aspectes com ara la
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considerado d'Alemanya i el Japó com a enemics. La composició del
Consell de Seguretat difícilment podrá subsistir eternament amb els
cinc vencedors de la II Guerra Mundial com a membres permanents.
Alemanya i el Japó son candidats en aquests moments i s'está parlant
f
d altres potencies regionals (1'India, Nigeria, etc.) per ampliar el
Consell. Ara bé, aqüestes hipótesis presenten dificultáis importants que
la desigualtat entre un nord ric i un sud pobre probablement no
permetrá obviar.
1

Per una altra part hi ha el problema del finan^ament de l ONU que
limita en grau extrem les seves possibilitats. La guerra del Golf Pérsic
1
es va haver de pagar al marge de l ONU i les tropes enviades a
Iugoslávia ho son pels seus paísos d'origen. En Tactual situado del
1
món no hi ha gaires perspectives d arribar a reunir els fons necessaris
per incrementar les actuacions de l'ONU.
1

També caldria una revistó de les competéncies i normes d actuado de
les forces de l'ONU. Les dues modalitats presents, forces d'observació
desarmades i forces de manteniment de la pau amb capacitat limitada
d'autodefensa amb armes Ueugeres, no son realment forces de
pacificado. Per assegurar la pau es necessitarien forces d'interposició,
amb capacitat de dissuadir i separar els contendents. Una comesa difícil
de legislar i de portar a la práctica, pero básica per evitar i aturar els
conflictes.

SOCIETATS DESENVOLUPADES, COM A "SOCIETATS
POSTMUJTARS" EN LA DÉCADA DELS NORANTA
Els fenómens citats en el plantejament d'aquest punt, son certairtent
apreciables en les societats desenvolupades de la present década, pero
en un grau molt variable. De cap manera uniforme. Matisem l'abast de
f
cada un d aquests fenómens.
* la deslegitimació del servei militar obligatori (SMO) no es planteja
amb carácter general. Hi ha una sortida legal, Tobjecció de
cohsciéncia degudament regulada i controlada, vigent ais paísos
desenvolupats. L'existéncia del SMO en tots els paísos d'Europa
occidental, llevat de la Gran Bretanya i Luxemburg, i el débil rebuig
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de qué és objecte en parlen suficientment. El fet que aquests exércits
comprenguin un 40 - 50% de soldats voluntans no implica
deslegitímació del SMO. Els voluntaris amb un període de temps mes
llarg de servei, son imprescindibles a causa de la tecnificació. A mes,
es necessita el SMO per disposar de reservistes. En tot el que hem dit,
!
resulta d interés estudiar l'actualitat i les tendéncies a Suíssa, Suécia,
Austria, Noruega, Dinamarca i Finlandia, paísos no precisament en
vies de desenvolupament.
* la tendencia a la reducció deis exércits i els seus pressupostos és la
conseqüéncia obligada de la nova situado estratégica. Cal destacar,
pero, la prudencia amb qué es porten a terme les reduccions i els
terminis marcats pels paísos seriosos. El concepte "dividends de la
pau" ha resultat ser mes teóric que real.
f

* 1 allunyament de les perspectives de guerres entre Estats
desenvolupats constitueix el fenomen mes consolidat i prometedor,
entre tots els esmentats. No obstant aixó, el procedir deis Estats en
f
materia de seguretat i defensa indica que l allunyament encara no es
considera definitiu.
^

f

!

Dintre d Europa i, per raons complexes i llargues d explicar, Espanya
és capdavantera peí que fa al rebuig del SMO, desprestigi de la funció
militar, voluntat de defensa, etc. Ni tan sois Italia i Portugal, paísos
semblants, s'apropen ais nivells assolits aquí. Les accions de grups
activistes en pacifisme i antimilitarisme han donat fruit, segons és palés
!
en una infinitat d enquestes que, extensament divulgades pels mitjans
de comunicació, han arribat a formar un estat d'opinió pública que
sembla irreversible. Aixó ha passat aquí pero no ais altres paísos
f
desenvolupats europeus. Se n podrien donar tres exemples: ¿És
concebible a Espanya un funeral com el de Willy Brandt, les despulles
del qual foren portades per militars i reberen solemnes honors amb
tropes, sense ocupar cap carree estatal, i, únicament, per ser un líder
historie socialista? ¿Quin acolliment teñen a Franga les desfilades
!
!
militars del 14 de juliol, alguna vegada s hi han vist pancartes o s han
sentit crits en contra? ¿Com van ser acomiadades, i a la tornada
rebudes, a la Gran Bretanya les forces enviades a les Malvines?
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Si els punts de vista exposats mereixen certa credibilitat, no es pot
admetre que ens trobem davant de fenómens generalitzats i amb pes
suficient per afectar les funcions deis Estats en seguretat i defensa. El
mes probable és que cada Estat evolucioni d'acord amb les seves
característiques particulars i 1'estat d'opinió deis seus ciutadans.
Octubre 1992
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QÜESTIÓ PREVIA
No entenc per qué, deis sis grans apartats en qué es divideix el teman
del col.loqui, el tema sis (l'Estat, la seguretat internacional i la defensa)
limita tota la temática de la dimensió exterior de l'Estat i la
problemática de la política internacional, a la seguretat i la defensa.
Fins al punt que la pregunta relativa a organitzacions internacional
s'enquibeix en aquesta perspectiva de la seguretat. Pensó que el tema
de l'Estat en les relacions internacional és molt mes ampli i complex
que la qüestió militar, o la seguretat encara que s'enfoqui en sentit
obert. Hi ha molts exemples, pero tota la qüestió de la cooperació, la
integrado, els fluxos transnacional s, les polítiques publiques
suprastatals (es poden tocar a economía, potser sí, pero també aquí
des de la teoría), etc., queden en l'enfocament actual del qüestionari
marginades parcialment o totalment.
L- L'Estat ha estat efectivament definit com a detentor del monopoli de
!
la forga coercitiva LEGAL (aquí " legal" no s identifica amb
"legítima", sino en sentit d'obligado irresistible d'obeir una norma
perqué emana de l'Estat a nivell intern. Es tracta d'una definido
doctrinal, com altres en Támbit polític i institucional (divisió de
poders, voluntat general, etc.) que ha servit per justificar la supremacía
del poder públic en l'ámbit que li és propi. A nivell intern aixó encara
funciona, a nivell formal i a nivell material, tot i que empíricament es
pugui verificar que els poders públics están sotmesos a reptes, pressions
i amenaces que desvirtúen aquesta tesi. Per exemple, el debilitament de
l'Estat a Colombia a causa del poder deis narcotraficants mostra com
es manté la "fórmula formal", pero s'ha de relativitzar la seva
virtualitat en analitzar Taplicado práctica d'aquest "monopoli de
coerció" que tindria l'Estat. Per cert, l'exemple utilitzat és alhora
intern, internacional i transnacional: bon cas d'estudi per a debatre.
A nivell extern, el tema és encara mes delicat. Efectivament, la visió
formal tradicional que volia que la societat internacional pogués reduir167
*

se a una suma d'Estats sobirans, ha canviat en el segle XX. Abans de
1945, amb la tímida i fallida aparició de la Societat de Nacions.
Després del 1945, encara mes. Avui, el sistema mundial és un sistema
!
f
format per una multitud d actors i factors d explicado del
comportament deis actors. En aquest sentit, el tema a debatre és el
centralisme de l'Estat en el sistema, la seva relació amb la proliferació
d'organitzacions internacionals, i la seva capacitat de coexistencia amb
altres actors (Organitzacions No Governamentals, ideologies, religions,
fluxos informatius, etc.). De manera que avui Tus de la forga és molt
estés al sistema internacional. Una part la deté formalment Tactor
Estat, i algunes organitzacions internacionals o intergovernamentals
teñen competéncies en aquesta manera; Nacions Unides és en aquesta
óptica un intent "mínim" d'ordenació legal de Tus de la forga.
2.- En relació amb aquesta pregunta, no estic segur que Vestat de la
qüestió en qué es troba Tesperanga Maastncht" doni massa peu a
pensar que es vagi mes lluny en la cessió de competéncies des deis
Estats a organitzacions internacionals, d'ámbit regional o general.
És veritat que la caiguda del Mur, la destrucció de l'URSS, la fi de la
guerra freda i la dissolució del Pacte de Varsóvia son factors que han
tingut un gran impacte sobre les organitzacions existents a Europa
(pensó en l'Alianga Atlántica-OTAN, i en la UEO). Pero si bé el
desconcert és evident, no es veuen moviments entre els seus membres
cap a una modificació del seu estatut básic. Son organitzacions amb un
problema d'identitat, un problema d'identificado d'adversaris clars
(teñir "incerteses" no és igual que teñir "un enemic amenazador"
fácilment identificable militarment), un problema de doctrina i un
!
problema funcional. Pero fins ara no es parla d auto-dissolució. Al
contrari, es reafirma que el gran avantatge de l'OTAN és la seva
flexibilitat estructural, el fet que es funcioni per consens (encara que els
Estats Units, quan ha estat necessari, l'han "generat" a la seva manera,
!
el consens), i no es qüestiona la seva naturalesa d organisme
intergovernamental. Mes rígida és la UEO, pero té la mateixa
naturalesa estructural i funcional. I la crisi comunitaria actual no em
sembla capa? d'impulsar encara la conversió de la UEO en "brag
armaí" de la Unió Europea. Es pot dir que aquest procés está
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probablement congelat, almenys a la práctica. Mentre no es reprengui
f
el procés comunitari, no s avanzará en aquest tema específic.
3.- Efectivament, un deis problemes actuáis mes importants és la
mutació del concepte de seguretat, en funció deis canvis produits en
l'ámbit de les amenaces i la percepció de les esmentades amenaces. La
desaparició de Tenemic tradicional no s'ha traduít en un augment de
la seguretat global, sino en la seva substitució per noves amenaces i
sobretot noves incerteses. Ates l'espai disponible, només puc apuntar
aquí que quant a les incerteses i les amenaces, els Estats intueixen que
no és fácil fer-hi front només des de les tradicionals polítiques de
defensa, els tradicionals dispositius militars (estatals o internacionals),
perqué la seva solució demana altres polítiques. Matisant-ho mes: no
s'hi pot fer front únicament des de solucions militars, a nivell estatal
i suprastatal. El terrorisme, les migracions, el narcotráfic: tres
exemples de problema que exigeix la combinació de polítiques
sectorials (policíac, judicial, informativa, potser parcialment militar)
estatals, amb una major concertado entre ells. Aixó apunta a solucions
suprastatals, pero no necessáriament transferint sobirania o cedint a
organitzacions internacionals l'acció deis Estats en aquests ámbits. Amb
altres paraules, mes cooperado i, en algún cas, mes integrado, pero
amb centralitat de Tactor Estat.
4.- És veritat que les mutacions del sistema internacional des del 1988
han modificat la manera de funcionar de Nacions Unides, a nivell de
l'Assemblea General pero sobretot del Consell de Seguretat. La crisi
del Golf Pérsic va ser un primer avís, per bé que la mutació és mes
complexa del que pugui semblar a primera vista, encara que els
!
detractors simplistes de Nacions Unides (sobre la base d un
antiamericanisme primari molt vell) no deixin de negar aquesta
transformació. La primera cosa que cal subratllar és que, efectivament,
la funcionalitat ha canviat, pero sense haver de canviar ni un punt ni
una coma de la norma básica de NNUU, la Carta. Senzillament, no hi
ha canvi formal-normatiu, pero hi ha canvis funcionáis perceptibles.
Aixó fa pensar en relació amb el desfasament (el "gap") entre la
dimensió normativa i la funcional d'una estructura institucional, en
aquest cas Nacions Unides. Pensó que entre els canvis que s'han
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f

produit n'hi ha un d important: la crisi del principi de "no ingerencia"
en assumptes interns deis Estats, encara que sigui molt incipient i
f
relativa. I aixó s ha fet per mitjá deis nous impulsos donats a
l'anomenat "dret d'ingeréncia" per motius humanitaris, com es va
veure en la protecció deis kurds al nord de l'Iraq, o deis xiítes del sud
del mateix país. De la mateixa manera, a la crisi de l'ex-Iugosláviá,
les resolucions en el sentit de protegir militarment els passadissos
humanitaris, sonfissuresen aquest sagrat principi de "no ingerencia",
!
i que és la base precisament de 1 experiencia mateixa de Nacions
Unides, feta d'Estats que teñen l'interés a mantenir-lo. Aquesta és la
paradoxa.
L

5.- Respecte d'aquest darrer punt, no estic d'acord amb la denominació
"societats postmilitars". A alió que estem assistint -caiguda del Mur +
guerra del Golf Pérsic- és a l'acceptació per part deis Estats de la
necessitat de modificar profundament llurs aparells militars. D'una
banda, la crisi económica exigeix retalls ais pressupostos de defensa.
Pero pels Estats amb capacitat nuclear, la fi dé la cursa nuclear
permetrá al mateix temps mantenir petits estocs simbólics (nuclears) i
alliberar recursos per a inversions en armament convencional de
tecnología avanzada. Els exércits hauran de ser mes reduíts, mes
professionals, amb una estructura que permeti mes mobilitat i mes
eficacia. Mes agilitat, en síntesi. Pero malgrat les modificacions
técniques que aixó pugui introduir a l'OTAN o a la UEO, no es fará
en el sentit de transferir a aqüestes organitzacions competéncies militars
que retallin les deis Estats. Probablement els Estats voldran mantenir les
seves agendes respectives en política exterior de defensa, i alhora
acceptaran ocasionalment posar temporalment algunes unitats militars
a disposició de l'OTAN, la UEO o les Forces de Nacions Unides. Pero
estem en plena crisi de redefinició de la noció de defensa nacional i de
les doctrines militars del futur immediat.
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RESUM DEL DEBAT
ÁLEX MASLLORENS

Certament, queda ciar que "hi ha un Estat que detenta una forga
coercitiva legal", encara que aquesta detenció legal no forgosament
vulgui significar una detenció legítima, que no ha de ser el mateix. La
for<¿a hi és i s'utilitza, ningu no ho dubta, encara que T Estat
democrátic l'hagi de disfressar mes que Tautocrátic.
Pero els ponents veuen també que avui hi ha un conjunt d'institucions,
també coercitives (militars, policials, administratives, judicials...) que
son Estat, son autoritat central, pero son diferents de la societat "real".
!

Per un costat, s'ha reforgat la forga importantíssima d actors no
estatals, com corporacions transnacionals, institucions supranacionals,
aliances económiques i militars...; pero per un altre els Estats no volen
ni sentir parlar de cedir voluntáriament ni sobirania ni capacitat de
decisió.
m

Des del punt de vista de la defensa, está ciar que els perills actuáis no
venen de l'Est: ha canviat la percepció de les amenaces. Pero, en el
fons, les amenaces son les mateixes de fa décades. Així, la
desaparició del "bloc comunista" ha servit mes per desconcertar els
estats occidentals que no pas per donar la sensació a les poblacions que
!
hagués augmentat la seguretat global. L OTAN no parla pas d'autodissolució. Els habitants deis paísos occidentals no fonjosament están
avui mes segurs que l'any 1988.
Per a un deis ponents, hi ha encara un motiu mes per al desánim: de
fet (per a ell) amb Tactual estat de la situació internacional no son els
estats els que hi han guanyat, son els pacifistes. "I encara no en teñen
prou", afirma. "Encara están fent creure a la poblado que es gasta
massa en defensa, quan cap país europeu no té prou forces per rellevar
els soldats quan n'envia a algún país en una missió". Per a aquest
ponent, els pacifistes han triomfat i han aconseguit imposar les seves
tesis, ara només falta que, partint d'una premissa que pot ser certa (que
T Estat sigui un desastre) aconsegueixin dinamitar-lo.
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Pero, sense tant catastrofísme, per a un altre ponent, l'únic que passa
és que en l'actualitat el discurs polític té en molts casos fonja
coincidéncies amb el discurs pacifista, encara que en la realitat les
coses siguin ben diferents i hi continuín havent moltes reticéncies des
de tots els poders en ver s el pacifisme.
En general tothom accepta que el comer? d'armament és una activitat
negativa pero no solament va a mes, sino que fins i tot es fan fires per
f
1
vendré n mes. Peí que fa a les despeses militars, s accepta que no son
bones i creen problemes económics, pero no s'insisteix en la possible
reconversió de la industria militar en industria civil.
f

S'hauria d entendre que Túnica política de seguretat amb garantía és
f
"crear seguretat per a tothom". I, sobretot, com ja s ha dit, les
amenaces principáis son fonamentalment no militars (desequilibris
ecológics, deute extern, pobresa, narcotráfic, migracions massives,
violado de drets humans...) i necessiten solucions no militars si es vol
que siguin duradores. Cal desmilitaritzar la seguretat i donar prioritat
al discurs polític. També cal donar mes forga a les organitzacions no
governamentals.
Hi ha dos bons plantejaments de cessió de competéncies de defensa, en
la línia de polítiques no ofensives i no provocatives; a Europa donant
mes forga a la Conferencia de Seguretat i Cooperado (mes que no pas
a TOTAN o a la UEO) i a nivell planetari reformulant el paper de les
!
Nacions Unides, en la línia d una forga de pau internacional amb
!
!
capacitat d intervenció sota les ordres d un Consell veritablement
plural.
I tots aquests canvis s'han de fer des de la perspectiva de la propia
fortalesa deis estats, no des de la falsa perspectiva de la fi de l'Estat.
Actualment hi ha 179 estats a les Nacions Unides (mes que en cap altre
moment) i aixó tenint en compte que des del final del procés de
descolonització només en dos casos hi havien hagut canvis de
fronteres. Pero "la guerra i la pau no depenen de la naturalesa de les
persones, sino de les naturaleses deis estats". En el Sud l'Estat está
encara per construir i la gran majoria deis conflictes que succeeixen a
nivell internacional teñen causes internes (85% aproximadament). Per
tant, és previsible que "en el segle XXI veiem sobretot conflictes Sud172

Sud que, en la majoria de casos, responguin a enfrontaments per
recursos escassos com ara l'aigua, el petroli, la destrucció del medi
ambient, etc.".
Potser sigui cert que els conflictes entre els éssers humans siguin
inevitables, pero també ho deu ser que "els conflictes no
necessáriament han de teñir una dimensió militar". Malgrat aixó, "si
s'acumula massa for?a militar i no es canvia la cultura de la guerra per
!
1
una cultura de la pau, el material que s inventa i es fabrica s acabará
utilitzant sempre".
Fins i tot les operacions de manteniment de la pau que encapgalen les
Nacions Unides s'intenten fer amb un discurs de legitimado deis
exércits. Aquesta idea ha de canviar i si no canvien les societats,
difícilment canviaran els estats.
En definitiva, 1* Estat al segle XXI és insubstituible des de la
perspectiva actual de la defensa. Segons algún ponent, fins i tot,
"analíticament i per la naturalesa del sistema internacional no és ni tan
sois desitjable la seva desaparició". En tot cas, si Catalunya arriba a ser
un estat independent, el que no haurá de fer de cap manera és imitar
exactament els altres. Hauria de saber trobar un mecanisme ben diferent
i original per garantir la seguretat; tal vegada aquesta podría ser la rao
mes convincent per a justificar un hipotétic estat cátala.

ESTAT I ECONOMÍA

QUESTIONS ORIENTATIVES

Quines instáncies detenten en l'actualitat el poder económic?
Quina és la relació que existeix entre els grups económics
transnacionals i els estats?

Fins quin punt les estructures estatals constitueixen un obstacle
i/o un impuls al desenvolupament económic?
Ates el grau d'interdependencia económica mundial creixent,
la tendencia que s'observa és que l'estat acabi essent un simple
!
gestor de 1 economía mes que no pas un veritable poder
económic?

Quin és el valor de rafirmado que l'estat actual "és massa
petit per fer front ais grans problemes que sorgeixen a causa del
desenvolupament económic, pero al mateix temps és massa
gran per abordar els problemes de gestió quotidiana de
l'economia"?
!

Si 1 anterior afirmado té algún component de certesa,
aleshores, quines podrien ser en un futur a llarg termini les
estructures polítiques de carácter territorial mes adequades per
a la gestió adequada de l'economia?
Quins aspectes del desenvolupament económic romandran en
mans deis estats malgrat els processos d'integració económica
que es produeixen principalment a Europa, i quin podría ser el
seu grau real d'autonomía en aquests aspectes en un futur a mig
i llarg termini?
h
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8.

És possible imaginar árees transnacionals de desenvolupament
económic sobre la base d'ámbits geográfics de geometría
variable i al marge -no en contra- de les estructures estatals? I,
en aquest mateix sentit, quin és el grau de resistencia previsible
de les estructures estatals davant de la iniciativa económica deis
operadors económics d' aqüestes árees?
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FRANCESC CABANA

A. El poder económic deis Estats té dos possibles puntáis:
a) La forga del poder polític, que li permet establir una
política económica, sobretot per mitjá deis seus pressupostos.
Un segon front del poder polític está vinculat a
Tintervencionisme de l'Estat, molt important avui dia, tot i el
liberalisme oficial deis governs.
b) L'empresa pública, controlada pels mateixos órgans de
govern.

Els Estats fixen la seva política económica mitjangant els pressupostos
anuals. Per una part, els ingressos que esperen obtenir amb un
determinat sistema impositiu. Per l'altra, Taplicació d'aquests recursos,
condicionats peí volum deis ingressos, pero amb un ampli marge de
maniobra. Em sembla que no cal estendre's en aquest punt, prou
conegut.
L'intervencionisme de l'Estat és avui encara molt estés. S'entén per
intervencionisme aquella política d' intervenció en el mercat, a través
1
f
de suports o sancions, que falsegen d alguna forma les liéis d un mercat
lliure. La política de subvencions a 1'agricultura, el subsidi d'atur,
mesures proteccionistes o de suport ais exportadors, son alguns deis
sistemes utilitzats.

!

El principi de privatització de 1 empresa pública está ámpliament
acceptat, pero és encara molt important. En el cas de l'estat espanyol,
1'empresa pública significa un deis primers grups financers, el control
majoritari del sector eléctric, els teléfons, el transport aeri, etc.
Algunes de les empreses no es poden vendré perqué arrosseguen fortes
pérdues i d'altres tampoc perqué donen els beneficis que serveixen per
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compensar -encara que només sigui parcialment- les pérdues del
conjunt.

Al marge de rimportantíssim poder económic del sector públic,
vinculat sobretot al punt primer, el sector privat té els seus primers
protagonistes en les societats transnacionals o multinacionals. No hi ha
un govern mundial de les multinacionals, pero. Els estats democrátics
han aconseguit lluitar amb un cert éxit contra les practiques
monopolistes, existents fa uns anys. La perspectiva histórica és en
aquest sentit positiva. Altrament, les grans multinacionals experimenten
canvis continuáis, tant peí que fa a la seva estructura de comandament
com a les relacions entre elles: fusions, integracions, separacions, etc.
•

Aqüestes societats multinacionals están vinculades, totes elles, a les
grans potencies económiques del món i teñen un fort sentit nacional.
No hem d'esperar que aixó canvii d'aquí a vint-i-cinc anys. Son
empreses americanes, japoneses, alemanyes, britániques, franceses,
etc., i el seu centre de decisió és clarament nacional. Una altra cosa és
f
que contractin professionals d altres nacionalitats, pero les arrels son
solides. Ni Catalunya ni l'estat espanyol teñen grans societats
multinacionals. La certa angoixa que podem teñir els catalans en veure
aquesta inexistencia de multinacionals catalanes és compartida pels
órgans de l'estat per les mateixes raons, tot i que en un estadi mes
redult i amb mes mitjans a favor.
Les multinacionals son i serán utilitzades pels Estats que les
representen. És evident, per exemple, que Franca fará la seva política
en el sector deis automóbils, per mitjá de la Peugeot-Citroen -que és
una empresa privada- i la Renault -que és pública-; i Suécia amb la
Volvo i la Saab. I Alemanya fará la seva política en el sector químic,
tenint en compte la Basf, la Hoechst i la Bayer. Etc.
B. Els Estats mes desenvolupats, que accepten els principis de
f
l economía de mercat i el liberalisme en un marc de democracia
parlamentaria, tendeixen a integrar-se en ámplies árees geográfiques
que superen les fronteres estatals -la Comunitat Económica Europea ha
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estat la capdavantera en aquest procés, pero d'al tres els seguirán.
Aquest és un procés llarg, que només reeixirá si es dona un mínim
nivell d'igualtat entre els estats que s'hi incorporen.
!

Aquest seria el procés característic d una confederació d'Estats, en la
qual els seus membres acorden adoptar una política económica comuna
en un parlament que els representi tots. La política económica
!
s estendrá naturalment a una política social i de medi ambient i és
evident, també, que convé establir unes coordenades generáis per a la
política exterior i de relacions d'aquesta confederació. En resum: la
unitat política és inevitable, si es vol avangar en aquest procés, ja que
r economía ho connecta tot.
Si acceptem que aquesta integració suprastatal i supranacional només
es pot fer per assentiment democrátic, hem d'acceptar igualment que
els Estats que hi han entrat també en poden sortir. I preveure el fracás
o Téxit d'aqüestes entitats, a curt o a mitjá termini, i sempre dintre del
moviment clássic de la historia, que exigeix anys i anys per consolidar
noves estructures.
Al marge d'aqüestes noves estructures en formació, integrades per
Estats desenvolupats, es mantindran les menys desenvolupades, les
quals constitueixen el primer repte per a les primeres. Es el tema del
Tercer Món, que es posará cada cop mes en evidencia, especialment
com a conseqüéncia de les immigracions espontánies i imparables que
s'están produint. Una vegada mes s'imposará la necessitat d'entendre
els problemes del món desenvolupat, no pas per sentiment humanitari
i de solidaritat, sino com a solució ais problemes interns d'uns Estats
que no poden contenir l'allau d'immigrants i se sen ten desequilibráis,
tant demográficáment com económicament.
C. Acceptar com a premissa una lenta i parcial dilució del poder deis
estats actuáis en una confederació d'estats -en el nostre cas l'europeano significa que només calgui esperar que es produeixi aquest fet per
recuperar uns drets de sobirania, mitjan$ant una previsible
descentralizado del nou poder naixent.
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Aquest procés será llarg i els estats es preparen per tal que aquesta
lenta i parcial integrado de la seva estructura se succeeixi en les millors
condicions possibles. Tots volen arribar-hi en les cóndicions mes
bones: els seus homes en els carrees clau, les seves ciutats com a seu
deis organismes europeus, la seva economia competitiva.
Vull dir amb aixó que els drets que no hagin estat reconeguts a
Catalunya abans de la integrado, difícilment els hi reconeixeran
després. No ens fem massa il.lusions en aquest sentit. Els organismes
europeus tendiran a consolidar els drets reconeguts i res mes. Les
!
institucions europees no tindran cap interés a defensar els drets d una
!
llengua mes i d un poblé mes, dintre d'un mosaic ja prou complicat
que troben ara.
En el cas de Catalunya, la inexistencia de grans empreses fa que una
gestió económica no intervencionista pero feta amb sentit nacional
només pugui exercir-se per mitjá deis organismes públics del govern
de Catalunya.
Posem un exemple que és válid per a Catalunya i per ais Paísos
Catalans: el turisme. És fonamental per a la nostra economia i les
empreses turístiques son en general catalanes. Un pía turístic per a
Catalunya o per ais Paísos Catalans només és possible per mitjá d'uns
!
organismes públics que apleguin els interessos d aqüestes empreses i
facilitin un diáleg i el marc mes adequat per al seu desenvolupament.
Si no hi ha aquests organismes públics, amb poder de convocatoria i
autoritat real, la integrado europea representará la dissolució de
qualsevol projecte nacional.
L'Estatut de Catalunya accepta que la Generalitat pot planificar
l'activitat económica (article núm. 12). De fet, pero, les limitacions
son tais que no té ni capacitatfinancera,ni capacitat legal per fer gran
!
cosa fora d ajuts puntuáis. Aquest és un bon exemple per entendre qué
és el document básic del govern cátala: un document en qué la part
catalana anunciava principis que s'incorporaven al text i la part
espanyola els limitava seguidament, si no els eliminava miíjangant els
articles següents o complementaris.
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Es podría acceptar, no obstant aixó, que amb una visió generosa la
capacitat de la Generalitat fos suficient per poder bastir un projecte
económic integrat.
Un deis arguments que s'utilitzen contra Catalunya, en parlar d'una
possible independencia o d'una major autonomia que resultes ofensiva
per ais espanyols, és que el mercat cátala és principalment la resta de
f
l'estat i que aquest estat podría ofegar rápidament l economía catalana.
Cal recordar que el mercat espanyol és el principal destí de les
mercaderies catalanes des de la segona meitat del segle XVIII. Abans,
f
el comer? cátala -d importado i exportado- estava obert al món
mediterrani i a la resta d'Europa, a mes de la península, amb un
interior molt mal comunicat.
La integrado de Catalunya en una unitat económica i política com la
que és Europa fa que el mercat sigui sobretot l'europeu, tot i que el pes
del mercat peninsular és encara considerable.
Ara bé, el que cal teñir en compte és el paper forga decisiu que teñen
!
!
les empreses multinacional a Catalunya. Moltes d elles s han establert
a Catalunya per treballar en el mercat espanyol. Una de les condicions
básiques del seu establiment és la manca de tensions amb la resta de
!
1 estat i l'esperit de convivencia. La implantado de la Generalitat de
Catalunya va crear d'entrada alguns recéis, que van desaparéixer en
comprovar la política moderada del govern cátala en aquest sentit. Es
forga evident que una victoria electoral de Tindependentisme a
Catalunya provocaría un allunyament de les noves inversions i la
frenada o la reducció de les ja existents. Les multinacional no son
gens amigues del nacionalisme radical, per raons exclusivament
económiques. El dia que consideressin que lá plataforma catalana
impedeix vendré a Madrid o a Andalusia canviarien el seu emplagament
f
sense pensar-s ho gaire, sempre que aquell nacionalisme no compenses
la pérdua d'un mercat per Taparició d'un altre. El cas d'Israel i deis
paísos árabs és molt ciar en aquest sentit.
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D. En resum i per concloure.
Per ais qui considerem Catalunya com la nostra patria i com la nostra
comunitat natural, hi hauria cThaver un projecte económic cátala.
!
Catalunya s ha d'expressar amb un determinat model de
desenvolupament económic, adaptat a les seves possibilitats, al seu
entorn geográfic i en el marc de la comunitat económica europea i
mundial. I mes si considerem compte que no hi haurá cap interés que
desapareguin el model francés, alemany, italiá, etc., ja que el sentit
f
nacional d'aquests pobles d Europa és mes fort que mai.
Per tirar endavant aquest projecte, Catalunya necessita disposar del
!
suport d unes institucions publiques -la Generalitat- amb capacitat
política i económica suficient.
Un Estat cátala donaría aquest suport, evidentment. A favor seu hi ha
la claredat política del projecte, que representa la plena sobirania. En
contra hi ha els problemes derivats d'una comunitat europea que no
f
donaría cap suport especial a la creació d un nou estat independent,
rhostilitat del poblé i el govern espanyols, la poca simpatía de les
multinacional i, a nivell interior, un possible trencament de la societat
catalana, si no hi hagués una majoria absoluta a favor.
!

L alternativa és possible dintre de T estat espanyol si la integrado en
el mercat polític i económic europeu es fa en bones condicions per a
!
Catalunya. Aixó exigeix que dintre d un marc autonómic dins de
1'estat, Catalunya guanyi cotes mes altes de sobirania, comengant pels
aspectes financers.
Setembre de 1992
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ANTONI CASTELLS

A. Els límits económics de TEstat s'han desplagat marcadament durant
el segle XX. En tot el món industrialitzat el sector públic ha estés les
!
seves activitats des de la provisió d una servéis básics mínims -tais
com el manteniment del valor de la moneda, la defensa i la justicia i
la seguretat- cap a un paper molt mes ampli en l'assignació de recursos
-amb la provisió de servéis com l'educació, la sanitat i la seguretat
social- i en la gestió de la macro-economia. A mes, una nova
característica de T Estat al segle XX ha estat el proposit conscient
d'alleujar la pobresa i redistribuir la renda. Aquesta expansió ha
comportat el desenvolupament i la utilització d'una amplia varietat
d'instruments de política económica i un fort augment en el pes de la
1
despesa pública i de la imposició.
Al llarg del segle XX hem assistit, en conseqüéncia, a un augment
espectacular del pes de 1'Estat en Tactivitat económica (quadre 1).
Aquest creixement s'ha produít sobretot a partir deis anys trenta, i
especialment després de la II Guerra Mundial, en la majoria de paisos
industrialitzats, amb el desenvolupament del que ha estat denominat
Estat del benestar (" Welf are State"), que ha con sti tuít
inqüestionablement el model económic dominant al llarg de diverses
décades. Aquest model consisteix essencialment en la coexistencia
d'Estat i mercat, en formes d'economia mixta, en les que s'accepta
substancialment el paper preponderan! del mercat en la producció i la
!
distribució de béns i servéis i el paper essencial de 1 Estat en la
regulació de l'activitat macro-económica, la redistribució de la renda
i l'assignació de recursos, quan el mercat no pot fer-ho
2
adequadament.

\ Helm (1989), pág. 91.
2

. Maddison (1984), apunta que aqüestes funcions es realitzen mitjancant quatre vies
básiques: a) l'extensió deis servéis públics i assistencials; b) la regulació de la
demanda agregada per mitjá de les polítiques macro-económiques; c) la participado
f
directa en l esfera productiva; d) la intervénció micro-económica en l'assignació de
recursos, mitjancant prescripcions legáis, regulacions, impostos, etc. (pág. 506).
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Resulta important destacar que durant molts anys ha existit un ampli
!
consens sobre la conveniencia d aquest model. Aquest consens és
essencial, perqué l'Estat del benestar, com tota realitat política,
difícilment hauria pogut dur a terme eficagment la seva funció si no
hi hagués hagut una amplia legitimado social respecte al paper que
!
havia d exercir.
!

B. L'arrel keynesiana d aquesta major presencia del sector públic
sembla indiscutible. L'Estat del benestar, per mitjá de les polítiques
keynesianes, ha fet possibilitat d'assolir simultániament dos objectius
que de vegades es presenten com a contradictoris: el creixement
económic i la redistribució de la renda; i la continuítat del procés
d'acumulado de capital i la millora de les condicions de vida d'amplíes
capes de població. Per aquest motiu, alguns autors han parlat de
3
l'equació keynesiana.
Durant molts anys, dones, el creixement de la renda i l'expansió del
sector públic han anat en la mateixa direcció (quadres 1 i 2). Sense
establir relacions mecániques elementáis, perqué es tracta d'una qüestió
complexa, pot afirmar-se que l'experiéncia demostra que el creixement
económic i l'augment del pes económic de l'Estat no semblen realitats
antagóniques sino que poden coexistir raonablement bé.
És mes, les lligons de la historia indiquen que han tendit a potenciar-se
mútuament durant la segona meitat d'aquest segle: les polítiques deis
poders públics destinades al sosteniment de la demanda -i sobretot, en
f
el pensament original de Keynes, a fer possible la materialització d una
taxa óptima d'inversió- incideixen, tant peí costat de la despesa
pública com del sistema impositiu, en la redistribució de la renda. Les
despeses publiques en infrastructures i formació actúen, d'altra banda,
positivament sobre la productivitat del sector privat. I finalment, pero
molt important, les polítiques publiques contra la pobresa i la
marginado proporcionen la cohesió social indispensable per a garantir
l'estabilitat i la continuítat de Vestructura productiva i social. És així

. Rosanvallon (1981), págs. 51 i ss.
. Desai (1983), pág. 37.
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que eficiencia i redistnbució, creixement económic i intervenció del
sector públic, han pogut complementar-se mútuament
*

C. A mitjan anys setanta l'Estat del benestar entra en crisi. Aquesta
crisi dona lloc a una reacció conservadora que, a diferencia del que
fins ara havia succeit, té la característica essencial de qüestionar
globalment i radicalment el paper de l'Estat en Teconomia i de desviarse del consens básic existent fins aleshores -respectat tant pels governs
social-demócrates com pels conservadors- entorn de la necessária
5
complementarietat entre Estat i mercat. Els principis sobre els quals
aquest consens es basava no havien estat seriosament desafiáis, a nivell
intel.lectual, fins el "revival" de les teories monetaristes i la filosofía
política de la "nova dreta".
La reacció conservadora se sustenta, en el terreny económic, en tres
6
línies d'atac. La primera és la reacció o contra-revolució monetarista
(que s'expressa tant per mitjá del monetarisme "strictu sensu" com deis
plantejaments, molt mes elaborats, de la "nova macro-economia
clássica" o teoría de les expectatives racionáis), que posa en qüestió les
polítiques macro-económiques keynesianes de regulació de la
demanda. La segona és la reacció privatista i anti-estatalista, que
propugna la reducció del paper del sector públic en Teconomia
mitjangant la desregulació i la privatització. La tercera, la reacció antiigualitária, que desqualifica les polítiques redistributives própies de
l'Estat del benestar, a partir del supósit que o bé no son necessáries
(perqué no hi ha desigualtat), o bé no son eficaces (perqué, haventn'hi, no la redueixen) o bé son contraproduents (en el terreny de
Tendencia). L'atac conservador contra el paper de TEstat a Teconomia
ha tingut una gran capacitat d'incidencia tant en el terreny de les idees,
com en el de les formulacions i els programes polítics, com en el de
la consciéncia social. Davant d'aquest atac cal adoptar una actitud de
rigor intel.lectual, que exclou tant les posicions que tracten de negar
tota validesa ais arguments de la crítica i de defensar en tota la seva

. Desai (1983) opina que aqüestes posicions suposen "una desviació radical del
consens polític de la post-guerra" (pág. 38).
6

. Tobin (1981), pág. 29.
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integritat els plantejaments clássics de l'Estat del benestar, com les
posicions que accepten a-críticament totes les critiques.
*

D. Seria, pero, un error no acceptar que l'expansió de l'Estat en
!
1 economía planteja un conjunt de problemes nous que ens han de
preocupar molt seriosament. L'Estat del benestar va servir per resoldre
uns problemes. Básicament, va proporcionar, amb la política fiscal, un
instrument essencial per poder regular el cicle económic i evitar les
conseqüéncies mes greus de les crisis; i va permetre millorar les
condicions de vida de la gran majoria de la poblado i proporcionar el
seu accés a servéis públics fonamentals. Fer marxa enrere comportaría
el risc evident que poguessin reaparéixer de nou aquests problemes.
Vegeu, sino, la situació que s'ha produít, quant a extensió de la
pobresa i la marginado en els paísos (EUA i Regne Unit) on tal
vegada de manera mes doctrinaria s'han aplicat aqüestes polítiques. En
tot cas, pero, cal ser conscients que el moment de mes fervor antiestatalista probablement ja ha passat. Va ser al principi deis anys
f
vuitanta, i si ara ha tornat a rebrotar és per la fonja de l ensorrament
deis sistemes de 1'Europa de Test. A FEuropa occidental, ais EUA i al
Japó, i en general al món industrialitzat, la realitat continua sent que
existeix un sector públic extraordináriament potent. Poden continuar
existint veus critiques. És cert que cal introduir correccions, i algunes
de serioses, en el funcionament del sector públic. També ho és que en
!
la darrera época s ha mantingut, i no ha continuat augmentant, el seu
pes. Pero difícilment és concebible que el seu pes en el conjunt de
Factivitat económica pugui experimentar en el futur reduccions
qualitativament significatives.
És cert, pero, que la forta expansió de l'Estat i el seu gran pes
económic han generat problemes nous, que abans no existien. És cert,
també, que existeix una percepció, ámpliament generalizada, que
FEstat és massa gran, la despesa pública ineficient, la imposició
excessiva i els servéis públics ineficagos. Cal, dones, plantejar-se quins
son els aspectes que han de ser objecte de reforma. Molt resumidament
podríem dir que hi ha dues grans qüestions que están en la base
¿'aquesta revisió: en primer lloc, la preocupado per la manca
deficiencia del sector públic; en segon lloc, la preocupado pels efectes
indesitjats de les polítiques redistributives.
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Aquesta revisió es fonamenta, així, en dos tipus d idees. La primera
!
és la idea que r existencia d errors o mancances del mercat no ha de
comportar, per si mateixa, la superioritat del sector públic. També hi
8
ha errors del sector públic: per informado incompleta i mercats
incomplets; per la manca de drets de propietat, i per tant del seu paper
positiu -avui ámpliament reconegut- en la creació d'incentius; per
l'abséncia, no necessária pero sí habitual, de condicions de
competencia. Aixó significa que, de vegades, potser hem anat massa
de pressa a substituir el mercat peí sector públic basant-nos en
l'argument que el primer és poc eficient. Per fer intervenir l'Estat,
abans hem d'estar segurs que aquest será mes eficient que el mercat.
!
No n hi ha prou amb constatar simplement Terror del mercat.
La segona idea en qué es fonamenta aquesta revisió és que el "tradeoff" entre redistribució i eficiencia és tal vegada mes alt del que es
pensava. La proporció entre el que es guanya en termes de
redistribució (i millora de la igualtat) i el que es perd en termes
f
d*eficiencia pot ser mes elevada del que s havia suposat. No hi ha una
!
compatibilitat tan gran com potser ens pensávem. Primer: perqué s han
manifestat limitacions importants en 1'eficacia de les polítíques
redistributives, tant en el terreny de la imposició com en el de la
despesa pública. En el cas de la imposició, perqué el seu augment ha
!
fet que els fluxos redistributius s estenguessin cada cop mes a T interior
de les classes mitjanes, amb resultats incerts respecte al signe (igualador
o anti-igualador) que poden teñir. D'una banda, a causa que sempre
hi ha un cert desconeixement de la realitat sobre la que s'actúa, o
perqué com que no existeix aquest desconeixement els instruments
utilitzats son inevitablement imprecisos. D'una altra banda, a causa de
!
la desigual capacitat d incidencia deis diferents grups d* interés en la
presa de decisions polítíques. També hi ha forts dubtes sobre
1' eficiencia redistributiva de la despesa pública. Mes aviat hi ha motius
per pensar que molts servéis públics teñen un efecte nul o molt petít en

7

. Yarrow (1987), págs. 198-199

5

. Stiglitz (1989), págs. 39 i ss.

9

. Lindbeck (1986), pág. 36.
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aquest sentit i alguns d'ells teñen, fins i tot, una incidencia
11
regressiva en la distribució de la renda. Segon: les pérdues
1
d eficiencia que s'originen son mes altes del que ens haviem imaginat.
No només per els errors o les mancances del sector públic ja
comentades, sino també pels desincentius que provoquen els tipus
impositius massa elevats sobre les ofertes de treball i d'estalvi.
E. La qüestió de l'adaptació de l'Estat, o del sector públic, a una
realitat política caracteritzada per 1'existencia de diferents nivells de
govern, incideix plenament sobre la problemática que hem tractat
d'analitzar. La revisió de l'Estat del benestar porta, en bona part, a
f
constatar la inadaptado creixent de l'Estat tradicional (l Estat-nació, si
es vol) per realitzar eficagment una part important de les funcions que
té atribuides, i haurá de continuar realitzant en el futur, el sector
públic. Una part d'aquestes funcions han entrat en crisi perqué l'espai
"nacional-estatal" ha quedat petit, sobretot en la mesura que estem
avangant en un procés d' integrado económica, de mercats i monetaria.
El problema es planteja per la creixent ineficacia de les polítiques que
poden impulsar els governs nacionals, en lá mesura que els seus efectes
s'estenen mes enllá de 1* ámbit territorial sobre el qual aquests governs
teñen competencia, o poden ser eludits pels agents económics, grácies
a la lliure mobilitat de qué disposen en aquest ámbit mes gran. Hi ha
un problema ciar de falta de correspondencia entre 1'ámbit económic
que exigeixen les decisions polítiques per ser efectives, i 1'ámbit
jurisdiccional deis governs que les preñen. En aquests casos, només
l'exercici d'aqüestes funcions en un ámbit supra-nacional pot ser
efectiu. Aixó és el que succeeix, clarament, amb les polítiques macroeconómiques (fiscal i monetaria) de regulació de la demanda en els
paisos europeus, que només poden ser efectives si es preñen a nivell
europeu, bé per un govern europeu, bé coordinadament pels actuáis
governs. Pero també és el que comenta a succeir, i succeirá amb mes
forga a partir dé 1993 amb 1'entrada en vigor de l'Acta Única, amb
altres polítiques, com les mes clarament redistributives, la tributaria
10

. OCDE (1985), págs. 61-62.

11

. Le Grand (1987), pág. 92.

12

'. Lindbeck (1987), págs. 7 i ss.
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o la regional, que exercides a nivell d'un sol país poden donar lloc a
moviments de factors que acabin desvirtuant-les. L'actual Estat hauria
de renunciar, dones, a una part de les funcions que actualment exerceix
per tal que puguin exercir-se, mes efica<jment, des d'un ámbit
territorial superior.
Pero al mateix temps, també hauria de renunciar a una bona part de les
1
seves funcions perqué siguin exercides per governs territorials d ámbit
sub-central. De fet, Fexperiéncia deis darrers cinquanta anys posa de
relleu l'augment d'importancia d'aquests governs en la prestado deis
servéis públics mes cafacterístics. A mes, per a avanzar en la solució
d'alguns deis problemes que es plantegen actualment, probablement
caldrá potenciar encara mes la descentralització del sector públie,
perqué és a nivell regional i local on mes facilment poden introduir-se
formes de competencia i mecanismes que facilitin la transferencia i la
responsabilització ("accountability") deis governants davant deis
ciutadans.
F. Durartt el segle XX hem assistit a un fet de gran transcendencia, és
Fassumpció d'un paper creixent de FEstat (del poder públie) en
1
f
Factivitat económica. El model d Estat del benestar, o d economia
!
mixta, que en resulta s ha mostrat especialment útil i eficag en la
!
solució deis principáis problemes d inestabilitat, desocupació, crisi i
desigualtats per fer front ais quals havia estat creat. Avui, malgrat les
critiques que rep, és impensable que el pes de 1'Estat en Feconomia
pugui retrocedir de forma qualitativament significativa.
Ara bé, aqüestes critiques existeixen i moltes d'elles teñen un
!
fonament factual real. L Estat del benestar va néixer per resoldre uns
!
problemes. Pero alhora la seva expansió n ha creat uns de nous que cal
afrontar. Existeix un consens generalitzat que FEstat és massa gran,
massa ineficient i massa gravós per ais contribuents. En part, aquesta
opinió obeeix a critiques basades en premisses ideológiques, que no
es basen prou en fets reals; en aquests casos, s'han de combatre en la
seva arrel, posant de manifest els interessos i els privilegis que realment
malden per mantenir.
En part, pero, responen a una situació real que ha de meréixer atenció.
Atesa aquesta situació, Fuñica actitud intel.ligent és la del rigor crític
•
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en l'análisi deis problemes, Uuny tant del dogmatisme tancat en la
defensa a ultranza del paper de l'Estat com de l'abandonisme i el
diguem-ne entreguisme. Una actitud de revistó crítica conduirá a la
conclusió que cal introduir reformes en diverses direccions: en primer
lloc, en la readaptado de les funcions de l'Estat entre els diferents
ámbits territorials per tal que puguin ser exercides per aquells que
poden fer-ho mes eficafjment; en segon lloc, en la introducció de
f
mecanismes de competencia, i d autonomía i atribució d'incentius en
la gestió per tal de millorar reficiencia de molts servéis públics; en
tercer lloc, en el manteniment d'una actitud d'atenció i control de
1
l eficacia real de les polítiques redistributives, per tal d'assegurar-ne
1
f
l eficacia i d evitar tant la influencia desmesurada de grups <T interés
com el risc de rebuig d'ámplies capes de la població.
•

Aquest és, probablement, el balang que podem fer avui. Superat el
moment d'atac mes fort a l'Estat del benestar i a tot el que representa
de justificado d'un sistema d'economía mixta, la tempesta ha passat i
a mesura que les aigües es van retirant, podem veure que avui, tant en
el món del pensament com en el de les realitats polítiques, tornen a
guanyar forga els plantejaments que proclamen la necessitat d'un paper
actiu del sector públic. Tots aquests plantejaments comparteixen un
punt de vista fonamental, que els connecta amb el pensament keynesiá
i els fa ser crítics amb el pensament de la nova dreta conservadora. És
la idea básica i central que els mercats, per si sois, no tendeixen a
l'equilibri, simplement peí mecanisme deis preus relatius, sino al
desequilibri, ais excessos d'oferta o de demanda, i a les crisis. I que un
sector públic, un Estat, activista és necessari i imprescindible per
13
evitar-ne els principáis efectes negatius.
Octubre de 1992

. Solow (1984) subratlla que totes les proposicions fortes que es desprenen de la
teoría de la "nova macro-economia clássica" (1* escola de pensament económic en
qué se sustenta la nova dreta) procedeixen, no de la hipótesi d'expectatives
relacionáis -que sería perfectament encaixable en un model keynesiá- sino de la de
"market clearing" (pág. 138).
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Quadre 1. Evolució del pes del sector públic
(% de la despesa pública total s/PIB a preus corrents)
1913
Franca
Alemanya
Japó
Holanda
RegneUnit
EUA
Mitjana

8,9
17,7
14,2
a
8,2
13,3
8,0
11,7

1929

1938

12,4
30,6
18,8
11,2
23,8
10,0
17,8

23,2
42,4
30,3
21,7
28,8
19,8
27,7

1950
27,3
30,4
19,8
26,8
34,2
21,4
26,7

1973
38,8
42,0
22,9
45,5
41,5
31,1
37,0

1987
b

56,6
47,3
33,9
59,7
b
45,2
37,0
46,0

(a) 1910; (b) 1986; Font: Maddison (1992) (Table 6).
Quadre 2. Evolució histórica del creixement del PIB
per cápita (taxa de creixement anual acumulativa, en %)
+

1870-1913

1913-1950

1950-1973

1973-1989

Australia
Canadá
Franca
Alemanya
Holanda
RegneUnit
EUA
Mitjana

0,9
2,3
1,3
1,6
1,0
1,0
2,0
1,4

0,7
1,5
1,1
0,7
1,1
0,8
1,6
1,1

2,5
2,9
4,1
4,9
3,5
2,5
2,2
4,0

1,7
2,5
1,8
2,0
1,4
1,8
1,6
1,8

India
Japó
Korea
Taiwan
Mitjana

0,3
1,4
n.d
n.d
n.d

-0,3
0,9
-0,2
0,4
0,2

1,6
8,0
5,2
6,2
5,3

2,8
3,1
6,4
6,1
4,6

n.d = no disponible
Font: Maddison (1992) (Table 4)
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ESTAT I ECONOMÍA: UNA RELACIÓ EN PLENA CRISI
JOAQUIM MUNS
La filosofía inspiradora de l'ordre económic de la postguerra ha estat
clarament marcada per la visió keynesiana d'un Estat que tenia la
capacitat d'influir decisivament i positivament en l'activitat económica.
Aquest enfocament era clarament el llegat de la gran depressió deis
anys deis anys trenta i de la incapacitat de la societat civil per fer-li
front. Keynes, que va desenvolupar la base del seu pensament económic
!
durant aquest període, va considerar que 1 Estat podia, mitjangant una
política fiscal anticíclica, regular l'activitat productiva de les nacions,
eliminar les depressions i arribar a la plena ocupació.
f

La clau d aquesta regulació económica era la demanda agregada global
i així 1'Estat, que és l'únic que podia manipular-la, passava a ser el
principal actor de l'activitat económica. Gradualment i amb l'ajut
d'ideologies no sempre tan serioses com la de Keynes, TEstat es va
anar endinsant en la producció directa de béns i servéis. En alguns
casos, aixó es va justificar adduint-hi el carácter estratégic deis sectors
deis quals es tractava; en d'altres, per la grandária de les inversions
necessáries.
L'última baula de la cadena era clara: T Estat ens havia de garantir tote
aquells servéis de benestar que passaven a considerar-se imprescindibles
en una societat moderna i desenvolupada. 11'Estat, en plena euforia de
la seva capacitat per afrontar qualsevol cosa no va dubtar a assumir,
també, aquest repte. L'estat modern havia arribat al cim del seu poder
i de la seva influencia.
Si la crisi del decenni de 1930 havia de fer prosperar el paper de
1
f
l Estat, la que s iniciá el 1973-74, amb la revolució tecnológica que
l'acompanyá, havia de servir per canviar profundament la trajectória
deis esdeveniments i el protagonisme deis principáis agents económics.
El primer resultat evident d'aquesta transformació del nostré món és
que la naturalesa de les noves formes de producció és difícilment
compatible amb les burocrácies estatal s. La velocitat del progrés
tecnológic, el carácter permanentment innovador que el caracteritza i
el cada vegada menor pes relatiu que teñen els factors productius que
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l'Estat domina (territori i primeres matéries, per exemple) tornen
inexorablement el protagonisme a la creativitat individual i a
rassumpció de riscs empresanals.
L'Estat, que havia apostat a favor de les grans empreses, está a tot
arreu venent-les al millor postor. La nacionalització, l'ha seguida, amb
1
!
el mateix fervor, la pnvatització. Fins i tot a l Europa de Test s está
tornant el protagonisme a les empreses productives, encara que massa
tímidament. Tot aixó está demostrant que l'Estat té molt poca
!
capacitat d adaptar les seves activitats empresanals ais can vis exigits per
l'evolució tecnológica. La seva actuació és, per definido, lenta i els
seus compromisos polítics massa paral.litzadors. A mes, l'acció de
sanejament que hauria de realitzar com a empresari -i que, naturalment,
exigeix sacrificis- contrasta amb l'altra faceta del mateix Estat com a
benefactor i protector deis débils.
Un altre efecte important de la crisi que hem viscut ais últims anys ha
consistit a dubtar deis ambiciosos plans de protecció social deis Estats
moderns. Ningú no en dubta, de la validesa i de la necessitat de la seva
permanencia com a conquesta social del nostre temps, pero també és
ciar per a la majoria que l'Estat ha comes grans errors de plantejament
f
en molts d aquests plans, el mes petit deis quals no és pas la hipótesi
f
f
implícita d una prosperitat indefinida que els alimentava. Avui l Estat
es veu forgat a redimensionar els seus programes socials i a reflexionar
sobre el futur de les seves ambicions providencialistes.
Si T Estat va comentar la seva singladura postkeynesiana amb la mirada
1
posada en la seva capacitat d estimular la demanda, avui sembla que les
coses funcionen d'una manera molt diferent. Els mecanismes
microeconómics per estimular la producció semblen mes eficagos que
els que preconitzava Keynes; de totes maneres, les elevades taxes d'atur
existents a la majoria de paisos del món industrial parlen ben clarament
1
!
de la incapacitat de l Estat de fomentar un nivell d activitat adequat per
1
tal d eliminar aquesta tara social. És mes, en un auténtic gir de 180
graus es considera de forma bastant generalitzada que l'estímul de la
producció ha de comprendre, a l'actualitat, una reducció del paper de
l'Estat a la vida económica.
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4

La revolució fiscal és un corol.lari inevitable de totes les
con sideración s anteriors. En efecte, sembla ciar que els sistemes fiscals
actuáis no son cap altra cosa sino el reflex d'una filosofía estatal
fortament intervencionista, encara que sigui per motius ben intencionats,
en la vida de les nacions. En la retirada de 1'Estat cap a posicions mes
modestes i realistes, també Testa acompanyant un sistema fiscal menys
onerós i mes neutral respecte a Tactivitat económica.
Aquest apassionant moment que estem vivint ha servit, entre altres
fenómens de gran importancia, per desmitificar els models, és a dir,
aqüestes construccions que s'apliquen mes o menys científicament a les
societats per mptllurar-les d'acord amb unes concepcions que, en el
!
millor deis casos, es poden qualificar d idealistes. El problema no és
d'avui; l'enfrontament entre les concepcions intervencionistes i liberáis,
per qualificar-les d'una manera comprensible i genérica, data deis
temps mes remots de la humanitat. En alguns moments histories han
predominat les primeres, pero avui están clarament en retirada.
m

Sociólegs, politicólegs, economistes i, en definitiva, totes aquelles
persones interessades en revolució de la problemática social, teñen un
interessant camp de reflexió en aquests fets. En aquest sentit,
m'atreviria a oferir algunes hipótesis explicatives del fracás de
l'enfocamentde les nostres societats com si fossin objectes motllurables,
és a dir, de la filosofía de fer funcionar la realitat social mitjangant
models pre-establerts. En primer lloc, tots ells han estat técniques
d' organització humana que no han pogut trencar els valors
d'individualisme i Uibertat subjacents. Fins i-tot el comunisme, que en
certa manera va veure aquesta contradicció, ha fracassat en el seu intent
f
de canviar l'ésser huma perqué Tha contemplat des d una óptica
!
limitada, sense oferir-li cap tipus d ideal superior mes enllá del
repartiment de la riquesa.
En aquest context ha estat inevitable que a la llarga explotessin els
valors subjacents de Uibertat i individualisme. En proporcions variables
d'acord amb els casos, tota Tenginyeria social que es basa en
f
Taplicació de models cohibeix d una manera o altra aquests valors que
hem passat a considerar fonamentals a les nostres societats, almenys a
les occidentals. Está ciar que, a mes de les errades inherents d'aquest
enfocament, hi ha hagut factors externs que han accelerat aquest fracás.
m
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El mes obvi ha estat la revolució tecnológica deis últims lustres i les
conseqüéncies que ha comportat en forma de sacsejada de les
estructures económiques i socials. En aquest marc, totes les activitats
relacionades amb la innovació i la creativitat han passat a primer pía i,
naturalment, son incompatibles amb la rutina de les societats guiades
des de dalt.
Un altre factor que ha perjudicat les societats sotmeses a la disciplina
deis models ha estat el rebuig del patemalisme mes o menys intens que
f
ha ocasionat. D'aquest, n ha derivat una creixent falta d'estímuls i fins
!
i tot un cert avorriment social en el sentit mes pur de la paraula. S ha
parlat molt d'aquests problemes en el context de Tanomenat model
suec. En definitiva, el grau de seguretat que han pretés intrpduir els
models ha acabat sent incompatible no només amb 1'eficacia económica
sino també amb la inquietud i la creativitat humanes.
El moment actual té, dones, un important missatge per a tothom.
Després d'haver estat sotmés a la seguretat que determinaven els
models i que naturalment variava molt en termes reals deis uns ais
altres, els afectats han optat, quan han pogut, pels rises de la llibertat.
A la Carta de París, firmada al novembre de 1990 pels paísos que
pertanyen a la Conferencia per a la Seguretat i la Cooperació a Europa
(CSCE), es recull aquesta aspiració de fonamentar el desenvolupament
económic i social sobre la llibertat económica. Val la pena reproduir-ne
el parágraf mes significatiu respecte d'aixó: "El lliure albir de
1
rindividu, exercit en un clima democrátic i protegit per l Estat de dret,
estableix les bases necessáries per a l'éxit del desenvolupament
económic i social." Per tant, la llibertat individual, degudament
!
emparada, s erigeix com el primer principi económic de la declarado
de París.
Un segon element que cal destacar a la mateixa Carta de París és la
1
plena acceptació de l economía de mercat com al sistema que pot
traduir millor que cap altre aquesta llibertat de rindividu en "un
creixement económic sostenible, amb prosperitat, justicia social,
expansió de l'ocupació i ús eficag deis recursos económics". Aquest
suport incondicional a T economía de mercat es tradueix en un
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compromís de cooperado amb els paísos que malden per aconseguir
f
la seva implantado a Test d Europa.
!

Els temps que vivim son els d una gran revolució tecnológica que está
anul.lant les fronteres de tot tipus creades per l'ésser huma. Els homes,
les idees i els capitals flueixen d'uns paísos ais altres amb una facilitat
sense precedents. En particular, les idees i la creativitat han esdevingut
el nou motor del desenvolupament económic i aqüestes forces es
generen al fons de l'esperit huma, no en les estructures polítiques.
!
L éxit acompanyara aquelles societats que sápiguen tornar el
!
protagonisme i la il.lusió ais seus ciutadans, dins d un model d'Estat
mes efica§ i menys paternalista.
El fet que l'ésser huma estigui a tot arreu disposat a tornar a enfocar
f
els problemes de funcionament social des de l óptica de la seva
responsabilitat ha de servir per apartar tota la problemática del
desenvolupament económic del terreny deis models intervencionistes i
paternalistes i inserir-la en el marc de la cooperado humana basada en
creences i principis individuáis. Els economistes sabem que aquest
enfocament no ens portará a una harmonia perfecta deis interessos
individuáis i que moltes de les necessitats quedaran per cobrir si només
es confia en el mercat. Des d'aquesta óptica el fracás deis models i la
!
tornada de molts paísos a 1 economía de mercat no ha de representar
un sentiment de complaen§a, sino mes aviat un repte per mantenir com
a válid i operatiu el principi de solidaritat humana per a tantes i tan tes
persones que van ser enganyades i continúen sent-ho en el seu nom.
En altres paraules, la feina básica deis economistes per ais propers anys
és convertir Teconomía de mercat en el marc hospitalari que cerquen
f
el milions de persones desenganyades per les falses promeses d al tres
f
sistemes que s enfonsen.
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FRANCESC ROCA

DE L'ESTAT-GRUP A L'ESTAT-MÓN, DE L'ESTAT-MÓN ALS
GRUPS SENSE ESTAT
Estat i objectíus
!

Parlar del paper económic de 1 Estat deis propers cent anys és parlar
deis grans objectíus político-económics. Si aquests objectius es poden
resumir, sintéticament, com la salvaguarda de la humanitat, aleshores
1
sembla que l'únic Estat desitjable és l Estat per a tots, és a dir: rEstat
mundial (amb una política demográfica global, un unic sistema
monetari ifinancer,una política económica i medi-ambiental que tingui
visió del conjunt de la humanitat, una única organització de la for?a
militar, etc.). La rao és simple: si 1'Estat -qualsevol- configura,.
cohesiona, protegeix un grup huma, i, de retop, ignora, margina o
combat els altres, només rEstat mundial té com a objectiu la protecció
i el desenvolupament del conjunt deis homes i de les dones que habiten
el planeta.
Un boom i algunes unificacions
Ara: ¿anem en aquesta direcció? Respondre "No" seria massa fácil. El
1
boom deis petits Estats -el nombre d Estats membres de l'ONU no
cessa de créixer any rere any- i la gradual -i, en part, paral.lelaconfiguració de grans estats unificáis (Alemanya, la Xina, Indonesia)
son les dues cares del mateix fenomen: 1' espectacular éxit de la forma
de 1'estat per a un grup i resmorteímerit de cert procés de creació de
l'estat-món, iniciat tímidament l'endemá de la guerra de 1914-18.
Estat i democracia
Ara: parlar d'Estat-grup o d'Estat-món, sense indicar de quin tipus
!
d Estat estem parlant, és ben poca cosa. De fet, la major part d'Estats
realment existents son estats no-democrátics. I no cal filar gaire prim:
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sistemes electorals amb pluralitat d'opcions, en els quals ni joves, ni
dones estiguin exclosos, son fíns fa 10-13 anys rara avis en el
panorama deis Estats contemporanis. De fet, la democracia, aquest
sistema ideat a Grecia fa 2.500 anys -i només utilitzable per uns
centenars de persones-, représ a les ciutats d' Italia mil anys després,
!
i, generalitzat a escala d un territori relativament extens a la fi del
XVIII, ais EUA -que teñen 4 milions d'habitants- i a Franga -molt mes
poblada-, no esdevindrá un sistema acceptat per tothom fíns la década
deis vuitanta del segle XX.
1

Amb el benentés que un conjunt d Estats democrátics -com els 12, a
Europa- pot crear un superstat perfectament no-democrátic: la CE.
¿Cal dir que només l'Estat democrátic i no l'Estat tutelar pot oferir la
capacitat de rectificació, de revisió, de canvi?
Estat i propietat
Parlar de democracia, pero, ens porta, gairebé automáticament, a
parlar de propietat. És difícil parlar d'un Estat democrátic si només
una minoría deis seus membres és propietaria. Tan sois la
generalització, la máxima difusió de la propietat és garantía de pie
exercici democrátic i motor de canvi económic. Ara: el camí vers
l'extensió de la propietat només pot fer-se, ho sabem, amb el suport
actiu de l'Estat. De fet, la forma estatal és el (gran) instrument que
consolida les divisions socials (basades, en darrera instancia, en la
propietat). La generalització de la propietat només la garantirá un estat
plenament democrátic, en qué les majories tradicionalment marginades
tinguin un pes polític determinant. (De la mateixa manera que,
históricament, el manteniment d'una petita minoría propietaria ha estat
confiat a 1'estat.)
De l'Estat mundial a l'Estat míhim
VEstat mundial, pero, fíns i tot si respon a una democracia avangada
i garanteix l'accés a la propietat de tothom, és, continua sent, un Estat,
és a dir: un instrument de coerció, de domini; o un pare protector
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omnipresent, si es vol, tant se val. En tot cas, l'Estat és una herencia
de la societat i del món dividit i destinada justament, históricament, a
segellar aquesta divisió. És perfectament raonable, dones, pensar que
la utilíssima forma-Estat pugui esdevenir, fins i tot com a Estatmundial, una nosa, un obstacle per al lliure desenvolupament de les
persones.
En altres paraules: la fita és, en una primera etapa, l'Estat democrátic
mundial, pero, en un segon estadi, la fita és la seva desaparició i la
seva substitució per organitzacions lliures i mínimes deis diferents
grups humans. És a dir: els grups sense Estat (o amb Estat niínim).
Naturalment, es tracta de dos processos enormement complexos, i de
llarga durada. Alguns autors han situat 1'inici del primer a mitjan segle
XXI, i el pas al segon, un segle mes tard, és a dir, vers la meitat del
segle XXII.

Estat i no empresa
¿Per qué un estat mundial i no un consorci de grans empreses
multinacionals o un acord entre agencies internacionals? Perqué només
la forma-Estat és capa? de respondre -que no vol dir resoldre- tots els
problemes.
Empreses i agencies teñen estratégies sectorials, per definició. No
teñen capacitat de plantejar-se qüestions tan básiques com l'exercici de
la llibertat de les persones, la democratització d'un bé de luxe com és,
per exemple, la justicia, la producció i gestió de monedes de curs
1
obligatori, l ordenado de l'espai o la prevenció i el control de la
drogo-addicció.
Amb el benentés que les empreses postneoclássiques teñen una
f
pluralitat d objectius i una capacitat organitzativa que les ha de dur a
assumir noves responsabilitats, incloses les "globals". El discurs de
f
Siemens, a TExpo 92, és un bon exemple del que és possible, a nivell
ideológic, ara com ara, en aquesta direcció.
+
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CATALANS I ESTAT
¿Quina és la nostra situado com a grup? Els catalans -i tots els que
conviuen en l'espai cátala- formen part d'un Estat destinat a uns altres
grups: 1'estat anomenat espanyol. (I, d'un altre Estat -el francés- on
viuen, només, el 3 per cent deis nostres connacionals). Es tracta d'un
estat plurinacional, on no és fácil viure la diferencia i on encara cal
guanyar la igualtat.
Un Estat on només un deis tres grups amb rendes mes elevades -el
grup cátala- contribueix amb escreix al finangament del conjunt. Ni el
grup base, ni, sobretot, el grup madrileny presenten balances fiscals
negatives. La desigualtat discriminatoria és un fet reconegut. Les
!
discrepáncies sorgeixen quan s interpreta.
El grup cátala está inserit, també, en el projecte europeu. Pero
1'Europa deis 12 és un Estat-suplent deis 12 Estats reals (deis quals
només dos -Alemanya i Bélgica- son Estats federáis).
A mes, com a perspectiva, el sector públie europeu, que ara representa
1' 1,2 per cent del PIB europeu, passaria a representar, el 1997, només
1'1,37 per cent del PIB europeu. Es a dir, si 1'Estat europeu pot
significar un pas vers la superació deis Estats tradicionals, el ritme de
Paven? és desesperadament lent. Sobretot si pensem que 1'esquerra
catalana ja somniava Europa el 1914.
Ni 1'Estat espanyol (ni el francés) ni el projecte europeu representen,
cohesionen, el grup cátala. La balanza fiscal negativa del grup cátala
posa en perill la continui'tat del seu desenvolupament. L'excepcionalitat
de les inversions olímpiques ho confirma.
En aquesta situado, el grup cátala, per raons d'estricta supervivencia
com a grup, ha de moure's, alhora, en lfnies d'actuació absolutament
f
contradictóries. D'una banda, ha d augmentar al máxim les seves
estructures político-administratives en direcció a la forma estat.
Només, recordem-ho, P Estat garanteix la cohesió d'un grup, i només
l'Estat pot obrir el camí vers la llibertat de les persones. I, en el cas
cátala, la continui'tat del róssec fiscal fa baixar la capacitat competitiva
de Peconomía catalana.
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Simultániament, el grup cátala ha d esbocinar l'Estat que l'inclou
administratívament, pero l'exclou nacionalment. Fer bocins, o bé
canviar des de dins diuen alguns. I, de fet, existeix una Uarguissima
t
,t
tradició d "entrisme que pot, pels seus indiscutibles éxits, fer pensar
que existeix el camí vers la real plurinacionalitat de l'estat espanyol.
Alhora, el grup cátala ha d'impulsar el projecte europeu -perqué
significa construir un Estat de les dimensions de les multinacionals i, a
mes, perqué debilita un Estat -l'espanyol- que no li és favorable.
Encara que sigui un projecte -Maastricht inclós- feble i tarda. (És ciar
que els Estats europeus que es creen el XIX eren mes grans que
1
l Europa d'avui, si mesurem la distancia en temps. Espanya -o Franca,
o Italia- eren, abans del ferrocarril i del teléfon, enormes. Europa,
després de la informática, és perita.)
Alhora, el grup cátala ha de saber que ni un hipotétic Estat cátala, ni
un Estat federal espanyol, ni la Unió europea son formes d'estat que
en garanteixin la supervivencia com a grup que forma part de 1'especie
humana. El grup cátala ha de treballar políticament -alguns ja ho están
fent- per l'Estat democrátic mundial (i en contra deis hegemonismes de
les grans potencies i els seus aliats).
Treballar per l'Estat-món no vol dir, pero, no treballar per l'estat
propi. I treballar per l'Estat-món no significa considerar la forma Estat
com a destí final de la historia. Ben al contrari, anar vers l'Estat-món
és pensar que, un dia, molt llunyá, ja no caldrá cap Estat.
L'Estat del segle XXI, dones, ha d'ésser democrátic i mundial. Ara:
queden per definir un bon nombre de qüestions que son, també,
decisives per a l'esdevenidor d'una societat com la catalana. Per
!
exemple, el model familiar; per exemple, el model d empresa; per
exemple, el model comunicacional. I redefinim el que és norma i el
que és desviació, anormalitat, delicte. L'Estat és, en bona part, forma,
pero no Túnica que dona cohesió a un grup. Entre altres raons, perqué
1'economía no funciona sense Estat (car el mercat és, és sabut, una
extraordinaria creació de les empreses, les quals, del mercantilisme
engá, han necessitat, sempre, l'Estat -un Estat autónom, pero. Tan
autónóm que és capa? d'actuar -en la legislado sobre Thorari de
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treball, per exemple- "en contra" de tot el sector empresarial que ha
representat gairebé exclusivament durant décades.)

QÜESTIONS
Poder económic
Rendistes (del capital, del sol, del subsól, de la térra), capitalistes i
!
assalariats -per aquest ordre- detenen el poder económic. L Estat, que
els representa, és, pero, autónom. La "borghesia di stato" és qui pot
connectar rendistes, capitalistes i assalariats, i manar.
Transnacionals i Estats
Les transnacionals no teñen fronteres, ni moneda, ni responsabilitats
globals. Els Estats, sí que en teñen. Son mes poderosos i, alhora, mes
limitats. Es mouen dins les fronteres. És ciar que hi ha "estats
transnacionals" (com els EUA, la Xina o la Commonwealth).
Estat i desenvolupament
El desenvolupament, des del segle XVII holandés, és fruit de 1'entesa
entre Estat i grans empreses. Sense Estat, no hi ha capital. El sector
públic representa ais paísos desenvolupats d'un 40 a un 70 per cent del
PIB. Al món subdesenvolupat, és a dir, al Tercer Món, representa
d'un 10 a un 20 per cent. La correlació és fácil de fer.
Gestor o poder
¿Qui té el poder? Els propietaris. ¿Qui el gestiona? Els managers.
¿L* Estat és propietari? Sí. ¿Gestiona? Sí.
Petit o gran
!

L Estat actual és petit, perqué molts problemes son mundials. És gran,
com també pot ser-ho un ajuntament (que també cal que es
descentralitzi) quan la iniciativa local és important.
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Territori i economía
Les transaccions nacionals només poden teñir un interlocutor, l'Estat
mundial (i, si voleu, sindicats i organitzacions de consumidors, o
d'usuaris, articuláis a escala de tot el món).

Les ILO, els Districtes municipals.
El desenvolupament i 1'autonomía
1

L'economía és el resultat de l actuado de les empreses. Les empreses,
per definició, son autónomes. Siguin quins siguin els tipus de
propietat.
Arees transnacionals al marge deis Estats
Existeixen. Per exemple, Tare del Mediterrani occidental. Pero els
Estats -o les regions amb estatuí- hi teñen un paper.
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RESUM DEL DEBAT
JOSEP M. HUGUET
La primera intervenció en la taula rodona sobre "Estat i Economía" a
carree de Francesc Cabana fou una declaració sobre la dificultat de
respondre les preguntes plantejades en el qüestionari previ, sobretof a
causa del seu plantejament teóric. Per Cabana, la veritable qüestió, la
que el preocupava, era saber si el desenvolupament económic de
Catalunya fa necessária 1'existencia d'un estat cátala.
A partir de la constatació que a deu anys vista 1'estat continuara
assumint importants competéncies en l'ordre económic, com pot aixó
afectar el desenvolupament de Catalunya?
!

!

L Estatuí d autonomía está plantejat com un diáleg de sords que no ha
permés avanzar durant aquests darrers anys, pero sobretot, a la
Generalitat li han mancat els recursos financers per realitear una
auténtica planificació económica. Per Francesc Cabana, realment
!
1 existencia d'un estat cátala seria molt positiva per al desenvolupament
1
!
de l economía catalana, si bé des d un punt de vista teóric l'existéncia
d'aquest estat no sembla necessária.
r

Cabana no es mostra optimista respecte al que pot representar per
Catalunya la integració política i económica d'Europa. Pronostica un
procés molt lent durant el qual si Catalunya no incrementa la seva
sobirania abans que finalitzi, és difícil que es pugui aconseguir de
Brussel.les el que no s'hagi aconseguit negociant amb Madrid. Per
!
concloure: el que Catalunya necessita des d un punt de vista económic
son unes competéncies suficients que es puguin desenvolupar tant
!
dintre d un estat espanyol, com a través d'una sobirania política dins
1
d aquesta sobirania mes global que será 1'europea, de la qual passarem
inevitablement a dependre.
+

Antoni Casteüs en la seva intervenció es proposa resumir en tres punts
o idees la seva aportado de tal manera que suggereixin qüestions per
al debat posterior.
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La primera afirmado és que al llarg del segle XX hem assistit a un
augment espectacular del pes de l'estat (entes com a conjunt de les
administracions publiques) en l'activitat económica. Sobretot a partir
deis anys 30, i especialment després de la II Guerra Mundial. En la
majoria de paísos industrialitzats s'ha passat d'una participació estatal
en l'activitat económica global que era de menys del 10% del PIB fins
a un 45%. Aixó vindria justificat a partir de Keynes al considerar que
l'estat pot realitzar una política anticíclica, i al mateix temps, fer
possibles els objectius de creixement económic i de redistribució de la
renda.
La segona constatado és que aixó ha consolidat a la práctica el que
s'ha definit com a "estat del benestar" o d'economia mixta. Així, si bé
la participació de l'estat en l'economia ha servit per resoldre tot un
seguit de problemes importants també n'ha ocasionat uns altres de
nous. Aquests problemes nous son: a) l'estat ha pres una dimensió
massa gran, b) en molts casos la despesa pública és ineficient i c) la
imposició és excessiva a la vegada que els servéis públics resulten
ineficagos. De vegades, potser hem anat massa de pressa en substituir
el mercat peí sector públic basant-nos en l'argument que el primer és
poc eficient. Castells exposa que els costos de redistribució de la renda
han estat molt mes alts del previst en termes de limitado del
creixement económic, i també que la redistribució de la despesa
pública ha resultat menys efica? del que s'esperava.
•

Per acabar Antoni Castells afirma que hi ha un problema evident
d'adaptado del sector públic a una realitat política caracteritzada per
a 1'existencia d'uns nivells diferents de govem. Els rols del sector
públic estatal s'han de revisar perqué es puguin dur a terme
eficagment. L'estat económic integrat, mes ampli, supra-estatal, que
podría en alguns casos actuar amb mes eficacia, no té les
competéncies adequades per fer-ho. I també l'estat hauria de renunciar
a una bona part de les seves funcions per tal que fossin exercides per
governs territorials d'ámbit sub-central.
Joaquim Muns posa l'femfasi en remarcar la crisi del paper de l'estat en
l'economia; crisi en el sentit de necessitat de readaptado profunda del
paper de l'estat. La base científico-técnica per justificar aquest paper
son les teories keynesianes. J.M. Keynes a partir de l'análisi de les
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realitats deis anys 20 i 30 va concloure que 1 estat havia de jugar un
paper básic per regular Tactivitat económica.
Aquesta tendencia, segons Muns, va topar amb una barrera fonamental
que han estat les revolucions tecnológiques (eri la comunicació i la
1
informado) deis anys 70 i 80. Així l estat ha topat amb les seves
própies limitacions en ésser incapag de teñir Tagilitat i capacitat de
seguir corrents innovadors per poder continuar jugant un paper
fonamental i tan complex d'acord amb 1'economía actual.
La crisi de T "estat del benestar" ve motivada per la sobredimensió de
l'estat. Segons Muns, hi ha hagut un error de cálcul per part de l'estat
!
en la capacitat de gestió d unes activitats i objectius que son molt cars.
1
L estat ja no pot proveir o resoldre unes necessitats si no és generant
déficit i inflació. La sobredimensió i el mal cálcul de la societat del
benestar ha xocat contra la disciplina que l'estat hauria d'haver
introduit com a gestor deis cicles económics.
Els models o sistemes económics, creats en les darreres décades,
!
segons Joaquim Muns, com a obres d enginyeria social, han resultat un
veritable fracás, ja que han manipulat l'individu. No han prestat
suficient atenció ais valors individuáis, ni a la llibertat, ni a les
1
capacitáis d innovado.
Així, l'estat com a gestor de Teconomia, com a promotor de T "estat
del benestar" i com a gestor deis models económics ha arribat a una
situado de crisi en tots aquests camps. Tot aixó ha portat a la
necessária redimensió del sector públic en la majoria de paísos de tot
el món, fins i tot a paísos com Méxic.
Ara, segons Muns, no es tracta de portar el péndol a l'altra banda, sino
de trobar el punt just, al mig, on poder combinar d'una manera
raonable els elements de gran poténcialitat individual que necessita la
nova economia i la societat que s'obre cap al segle XXI amb uns mares
de referencia que conservin els elements básics del passat evitant les
grans desigualtats i tensions; i aixó és un gran repte per a tota la
societat i no sois per a l'estat.
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Per acabar la primera intervenció deis ponents, Francesc Roca creu
convenient separar dos grans temes encara que poden ser tractats
!
1
conjuntament. D'una banda la relació estat i mercat, i d altra l aplicado
al cas cátala.
Roca considera falsa la separació entre estat i mercat ja que el mercat,
cada vegada mes, és el resultat d'una política de les grans empreses
difícils de separar entre les que son publiques i les que son privades.
Acceptada per Francesc Roca la conveniencia de Testat, perqué només
la forma-estat és capas de respondre (que no vol dir resoldre) tots els
problemes, segons ell mateix Túnic estat possible és T estat mundial, si
bé considera que aixó no significa que la forma estat hagi de ser el
destí final de la historia. Ben al contrari, el seu destí és la seva
dissolució.
Quant al cas cátala, Francesc Roca creu que cal teñir un estat propi
!
pero pensant que amb aixó no n hi ha prou i que, per tant hem d'ésser
1
partidaris també de l estat mundial, i transitóriament de Teuropeu.
Un cop iniciat el debat pren la paraula, en primer lloc, Jacint Ros
Hombravella manifestant la seva sintonía amb les ponéncies presentades
pels professors Muns i Castells. Segons Ros, les seves posicions
ideológiques Tapropen a la ponencia de Castells si bé creu que Muns
té rao en posar de relleu que Tactual crisi de T estat autonómic
obligará a moltes revisions. Quant ais intercanvis económics a T interior
del territori espanyol, Ros no és partidari de parlar exclusivament de
déficit fiscal (cosa que un economista no ha de fer mai) sino que cal
parlar del mercat espanyol per ais productes catalans i de 1' entrada de
!
capital privat espanyol a Catalunya. Per tant, quan es parla d estat
cátala cal precisar qué se'n fará d'aquest estat, és a dir, quina és la
problemática económica d'aquest estat cátala.
Posteriorment, Eugenia Salvador centra la seva intervenció mostrant el
seu desengany en Tactual procés de construcció europea. No s'han
complert les promeses fetes ais ciutadans. Cal que es canvii la
concepció de T estat com a posseidor de la informació, els mitjans
económics i de la seva distribució segons uns criteris que no están
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clars. Han d'ésser altres institucions o organismes d'ámbit regional els
que decideixin tots aquests temes.
Albert Balcells pren la paraula per mostrar la seva satisfacció peí fet
que els membres de la taula han plantejat els problemes sense buscar
respostes precipitades, i han deixat totes les contradiccions obertes. Per
Balcells hi ha una contradicció que li agradaría d'aprofundir: la que
sembla plantejar-se entre si volen un desenvolupament económic cátala
a llarg termini -i en aquest cas sembla necessari per Catalunya un tipus
de sobirania estatal- o bé, en el cas de la sobirania estatal per Catalunya
a curt termini -que representaría espantar les multinacionals, la reducció
de la inversió i el perill de conflictes interns que reduirien el
creixement económic. La societat catalana ha optat implícitament per
aquesta segona opció. Balcells, creu que mes que una cota de sobirania
superior, que sembla difícil d'aconseguir, el que cal és negociar una
solidarítat pactada.
Posteriorment el moderador proposa una nova serie d'intervencions
deis ponents comengant en aquest cas per Antoni Castells, el qual inicia
la seva intervenció sobre el que considera el tema de fons, és a dir, si
Testal del benestar está en crisi o no hi está. Per Castells, tot el que
evoluciona está en crisi, en un fenomen d'análisi complex hi ha
aspectes que evolucionen favorablement i altres ho fan
desfavorablement. Tota realitat problemática és en si una realitat en
crisi, sense que aixó vulgui dir que hagi fracassat ja que ha servit per
a resoldre els problemes pels quals va ser creat. Castells coincideix amb
f
Jacint Ros en considerar que el paper d un estat intervencionista en
l'economia continua sent inqüestionablement necessari. sense negar els
1
problemes evidents que planteja aquesta presencia de l estat a
1
l economía, básicament deguda a la seva creixent internacionalització.
Per acabar la seva segona intervenció, Castells, referint-se en concret
al tema deis fluxos económics (fiscals, comerciáis, financers) entre
Catalunya i Espanya proposa un criteri ("una regla de joc") defensable
en qualsevoí realitat: en un territori la seva població pagaría segons la
seva capacitat fiscal i rebria recursos com a contrapartida segons les
seves necessitats. Els corresponents indicadors serien dones, la renda
i la població, respectivament.
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Joaquim Muns per la seva part afegeix que la crisi de la participado de
1
f
l'estat en l economía denota, per una banda, el compliment d uns
objectius, pero al mateix temps la incapacitat per continuar complint-los
amb els instruments disponibles. Per Muns, la crisi implica ruptura, i
aquesta ruptura s' acaba produint perqué els costos potenciáis que
comporta la solució adoptada comencen a ésser superiors ais beneficis
aconseguits. Aquesta és la característica fonamental que els ciutadans
teñen de la seva percepció de l'estat. Aixó explica canvis tan radicáis
com els produíts darrerament a Franca.
Respecte a la construcció europea, Muns creu que s'está fent molt
malament, i es pregunta fins a quin punt els estats están suficientment
madurs per adoptar una estrategia tan valenta i profunda com
representa Maastricht, que no deixa de ser un altre projecte
d'enginyeria económica i social. Per Muns seria millor que la societat
avances ais seus propis ritmes de desenvolupament tot seguint una
orientado determinada. El problema no está en els objectius sino en
f
la manera d aconseguir-los.
+

Francesc Roca creu, respecte a les relacions económiques entre
Catalunya i la resta de l'estat, que s'ha de repartir la renda entre els
rics, pero que cal saberfinsa quin punt s'ha de fer. És a dir, solidaritat
amb Andalusia sí, pero també amb el Marroc.
Francesc Cabana apronta la seva intervenció per deixar clares dues
coses. L'estat cátala és una opció estrictament política i no creu que
grades a un estudi económic es pugui arribar a la conclusió que sigui
necessari. Respecte deis fluxos económics creu que des de Catalunya
1
és millor parlar de maltractament i no d espoliado. Quan es parla de
fluxos comerciáis i financers, segons Cabana, és difícil de saber a qui
pertanyen, ja que quan es parla d'exportacions catalanes en molts casos
es tracta d'empreses multinacional instal.lades a Catalunya. El que
necessita Catalunya com a realitat nacional, és una certa sobirania
económica per poder fer el seu paper dintre de l'estat espanyol,
europeu o en el món, i aixó sembla molt difícil d'aconseguir en
aquests moments.
En un nou torn de paraules obertes ais assistents intervenen, entre
d'altres, Jordi Porta, Salvador Cardús i Josep Lluís Carod-Rovira;
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Jordi Porta plan teja de nou el tema sobre el paper i la relleváncia deis
estats, i sobretot, si el que en el procés actual els estats deleguen no és
sobirania sino competéncies. Els estats mantenen la prerrogativa de
decidir qué és el que volen transferir (per exemple recursos pels fons
europeus de cohesió) i com es distribuirán aquests recursos transferits.
La qüestió és dones que Catalunya está obligada a transferir recursos
pero no pot decidir, des de Catalunya, en quina quantitat i per a quin,
destí.
Salvador Cardús en comentar "la regla de joc" proposada per Castells
1
de pagar impostos segons la renda i de rebre servéis d acord amb la
població, es pregunta: qui la pot negociar? amb quina legitimitat? i en
quines estructures polítiques es pot negociar una pregunta com aquesta?
Josep Lluís Carod-Rovira considera, a partir de Tafirmació de Cabana,
!
que si la reivindicació d un estat cátala és estrictament una afirmació
política, al mateix temps, afirmar just el contrari també ho és. Segons
Carod-Rovira, fer un discurs sobre la conveniencia o necessitat de
1
mantenir l estructura de T estat espanyol és també, simplement, una
opció política.
t

!

Respecte a Tafirmació d Antoni Castells. d'Espanya com un estat
plurinacional, per Carod-Rovira, aixó cal situar-ho en el terreny del
voluntarisme polític, que vista la realitat actual espanyola internacional
és fins i tot utópica, donat que el que s'está produint en aquests
1
moments és la desintegració deis estats plurinacionals (l URSS,
f
Iugoslávia, Txecoslováquia) i que en el si d Espanya, fora de
Catalunya, ningú no es planteja la concepció d'Espanya com una
veritable realitat plurinacional.
En el darrer torn d'intervencions a carree deis ponents, aquests
resumeixen, puntualitzen i aclareixen les seves anteriors intervencions,
sense introduir elements nous.

217

h

ESTAT, CIENCIA I
DESENVOLUPAMENT TECNOLÓGIC

QUESTIONS ORIENTATIVES

La capacitat tecnológica i d' investigado constitueix a hores
d'ara el principal factor de desenvolupament de les societats
avangades. En aquest sentit caldria preguntar-se, per exemple:
Quins son els actors principáis que actualment detenten aquesta
capacitat?
a) en els paisós capdavanters;
b) en els pai'sos periférics;
c) en els pai'sos subdesenvolupats.
r

Quines son les relacions de competencia i/o col. laborado que
s'estableixen entre els esmentats actors?
a) en els pai'sos capdavanters;
b) en els pai'sos periférics;
c) en els paísos subdesenvolupats.
Concretament, quin és el paper que l'estat porta a terme en
aquest camp? Aquest paper, té una tendencia a diluir-se
progressivament o, contráriament a aixó, la tendencia és d'anar
adquirint protagonisme?
Quina és la relació entre els estats (és a dir, entre els
capdavanters, els periférics i els subdesenvolupats) quant a
l'R+D?

Quin és el grau de "sobirania" científica i técnica deis estats
actuáis?
a) respecte ais altres actors competidors;
b) entre ells.
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És possible d imaginar un desenvolupament científic i
tecnológic a escala mundial, o almenys europea, dirigit i
controlat democráticament amb autontat suficient com per
imposar-se a les polítiques d' investigació i desenvolupament
estatal s?
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LA CIENCIA I EL PAPER DELS ESTATS
XAVIER DURAN

Sovint es parla de la ciencia com una activitat sense referents nacionals.
Com si la recerca fos una activitat aliena ais condicionants socials i
polítics on es desenvolupa, es pretén peí damunt de les diferencies
nacionals. En aquest sentit, jo solo recordar una frase del doctor Enríe
Casassas: " La ciencia no té nacionalitat, pero el científic, sí que en
té". Una cosa és el coneixement científic, absent de referents
!
nacionals. Una altra és 1 activitat científica i, encara mes, el
desenvolupament tecnológic.
t

Podem buscar en la historia moltíssims exemples que lliguen 1'activitat
científica amb la promoció d'una determinada nacionalitat o d'una
cultura concreta. Hi trobaríem discussions sobre la prioritat d'un
científic en la paternitat d'una teoría, dutes a terme pels seus
compatriotes i oposant-lo a un científic d'una altra nacionalitat. Hi
1
trobaríem divergéncies a l hora de triar el simbolisme de certs
elements químics, que va acabar buscant 1'asepsia del llatí. Els noms
mateixos deis elements químics mostren com el seu descobridor ha
volgut honorar un país o territori concret: gal.Ii, poloni, germani,
1
americi, californi... I fins i tot hi trobaríem reticéncies d adoptar una
cosa tan útil com el sistema métric.
Si aixó passa en la ciencia mes básica, encara mes acusada sera la
batalla en 1'aplicado tecnológica, on no sois s'hi juguen prestigi, sino
també beneficis económics o poder polític. La cursa per arribar a la
Lluna va ser una expressió de batalla. entre Estats i, a mes, entre
sistemes económics.
Dic aixó perqué sovint s'acusará qualsevol reivindicado sobre
competéncies en recerca, qualsevol exigencia de capacitat per decidir
autónomament en aquests camps, d'anar contra l'esperit d'una ciencia
universal. Pero que la col.laborado entre científics sigui cada vegada
mes estreta no ens ha de dur a pensar que la ciencia és per damunt de
les polémiques que en tots els camps solen enfrontar nacions, Estats o
organitzacions suprastatals.
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Una de les preguntes que es proposaven per debatre en aquest ámbit de
discussió es refereix ais actors principáis que detenen la capacitat
tecnológica en els paisos capdavanters, en els paisos perifencs i en els
paisos subdesenvolupats. Cree que les tres respostes podrien ser: les
multinacional, les multinacional i les multinacional. A cada un deis
tres tipus de paisos, hi exerceixen un paper diferent. Avui, pero, el
poder económic i el suport que es pugui donar al poder polític
estableix la capacitat de ser capdavanter en el camp de la recerca. I el
poder de fer grans inversions en recerca el teñen les grans companyies
o els estats mes poderosos.
!

Les multinacional neixen sovint en paisos capdavanters. S estableixen
també en paisos periferics i hi venen els seus productes. I provoquen
la dependencia deis paisos subdesenvolupats, deis quals acostumen a
aprontar recursos i má d'obra. Aqüestes frases poden ser una breu
pinzellada i, per tant, una afirmado discutible. Amb tot, no és la meva
intenció oferir una rápida i exacta visió de la situado, sino apuntar on
1
és el poder en ciencia i tecnología i incidir sobre l existencia de grans
diferencies entre la capacitat deis diversos paisos, diferencies que
f
s accentuen o que, en tot cas, es mantenen, perqué el món
desenvolupat no efectúa els canvis necessaris en el sistema económic
per tal de permetre un repartiment mes just deis beneficis del progrés.
Mentre en alguns paisos es Heneen satél.lits a l'espai o busquen els
!
ordinadors mes poten ts, a d al tres llocs hi ha milions de persones que
han de caminar molts quilómetres a la cerca d'aigua o que viuen sense
rebre prou assisténcia médica.
Conseqüentment, podem dir que la ciencia, en el seu nivell mes básic
i aséptic, és universal, pero seria absurd pretendre que, amb aqüestes
diferencies planetáries, puguem referir-nos-hi com una activitat per
damunt de plantejaments polítics o culturáis -entre els quals hi ha les
discussions sobre la sobirania deis Estats i les nacions.
Les xifres d'inversions en R+D marquen unes diferencies notables. Ais
paisos mes avan$ats, aquesta sol estar per sobre del 2% del PIB.
!
Diversos paisos subdesenvolupats es troben al voltant de 1 1%. Pero
aqüestes xifres poden enganyar: en primer lloc, perqué segons els
experts R+D no és sempre una bona mesura del potencial tecnológic
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d un país; en segon lloc, perqué cal buscar la distribució dintre deis
Estats i altres xifres de referencia per establir uns judiéis complets.
Cree que és interessant comparar unes xifres referides a Dinamarca,
Badén-Wurtenberg i Catalunya. Es tracta d'un país petit independent,
desenvolupat, on es dedica aproximadament un 1,5% del PIB a recerca;
d'un "land" pertanyent a un país capdavanter en la recerca; i d'un país
desenvolupat, situat dintre d'un Estat no federal que dedica a la recerca
menysdel'1% del PIB.
Peí que fa a centres de servéis i de recerca aplicada privats, Catalunya
en té 14 amb mes de deu laborants i cap amb mes de 100. BadénWurtenberg en té 22 i 7 i Dinamarca 12 i 4. En centres públics,
Badén-Wurtenberg també supera Catalunya i Dinamarca. La mitjana de
científics i enginyers és molt mes elevada a Dinamarca i a BadenWurtenberg que a Catalunya. A mes, peí que fa ais centres privats a
Catalunya s' autofinancen mentre que a Dinamarca i a BadenWurtenberg teñen finangament públie, si mes no parcial ment. I quant
f
al nombre d enginyers i llicenciats en ciéncies experimentáis, a
Catalunya n'hi ha 0,31 per habitant, a Dinamarca 0,50 i a BadenWurtenberg 0,36.
Hi ha unes altres xifres que ens poden servir de suport. Tot i que és
difícil extreure dades exactes, el percentatge de PIB dedicat a R+D a
Catalunya es troba entre el 0,4% i el 0,7%. Desglossant les despeses
d'empreses -publiques i privades- i d'inversions purament publiques,
trobem que, en el primer cas, la comunitat de Madrid inverteix mes
d'un 50% mes que Catalunya i en el segon 8 vegades mes. En
1
definitiva, l estat espanyol inverteix poc a Catalunya i el capital privat
intenta suplir aquesta mancanga.
D'altra banda, per estudiar el rendiment trobem que Catalunya té major
percentatge de patents i de models d'utilitat. A mes, la relació autors
d'articles científics/investigadors totals és superior, com també ho és
la relació publicacions/subvencions. En definitiva, Testat inverteix molt
menys en recerca a Catalunya, pero el rendiment de la recerca aquí
sembla superior.
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Comparar aqüestes xifres ens permet afirmar que Catalunya es troba
!
discriminada o perjudicada peí fet de no disposar d una política
científica i un sistema de finangament propis. No es tracta aquí de
discutir estructures polítiques, pero sí que voldria destacar que en
aquests moments el potencial cátala en recerca no es veu afavorit per
les inversions que es reben de l'Estat espanyol, mentre que en un estat
federal i desenvolupat com Alemanya, Baden-Wurtenberg té unes xifres
que revelen un alt potencial científic i en un país semblant a
Catalunya, pero independent, com Dinamarca, les xifres d'inversió en
!
R+D i d invéstigadors son superiors.
¿Es pot reclamar mes sobirania científica? La sobirania científica está
lligada a la sobirania económica i política. Fer recerca, avui, és
disposar de molts diners. No serveix de res poder decidir una política
de recerca si no és possible dur-la a terme per manca de finangament.
I tampoc no serveix de res teñir potencial en recerca si no es poden
adaptar les realitzacions a les necessitats de cada país.
En ciencia ja fa temps que anem cap a una col.laborado intensa en el
camp internacional. Abans de la unitat económica europea va arribar
la creació del CERN -Laboratori Europeu de Física de Partícules-,
que supera els límits de la CE i que ha permés que el nostre continent
se situl per davant deis Estats Units en aquest camp.
Seria absurd pretendre que algún país, ni tan sois molt desenvolupat,
pugui beneficiar-se d'actuar al marge del CERN o de TESA -Agencia
Espacial Europea. Malgrat aixó, trobo igualment absurd que un país
amb potencial científic estigui supeditat a alió que decideixin al tres,
perqué només els Estats formen part deis órgans directius del CERN
o de TESA. D'aquesta forma, quan s'ha intentat mirat de la candidatura
!
f
per a instal.lacions d aquestes dues institucions, Catalunya s ha trobat
!
amb que la decisió no depenia d ella, sino del que volgués defensar
l'Estat espanyol, que en tots dos casos es decantava per altres zones.
El model de recerca i el paper que hi exerceixin els Estats o les
!
nacions no pot estar deslligat de 1 estructura política i económica. Per
f
tant, no podem parlar d una activitat autónoma sino que cal discutir
restructura del progrés tecnológic en el marc general.

226

El que sí voldria destacar és que hi ha territoris que es beneficiarien
d'una col.laboració mes intensa en aquest camp i que no coincideixen
amb les fronteres estatals. Així, Tolosa de Llenguadoc és un gran
centre de tecnología punta. Una col.laboració mes intensa entre
Catalunya i la regió de Tolosa podría donar una gran empenta a la
investigació i a la innovació tecnológica en el nostre ámbit. Com que
!
f
el progrés d una part d un Estat beneficia tot l'Estat, un poder central
que impedeixi aquesta relació está actuant en contra deis seus propis
interessos.
Pensó, dones, que anar cap a la unitat europea no significa deixar sense
capacitat de maniobra les nacions o les regions. De la mateixa manera
que cap Estat ha signat en blanc el procés d'unitat europea, cada nació
o "land" -o qualsevol altre territori que no siguí un estat independent!
pot reclamar una manera propia de fer recerca, d establir les seves
prioritats i els seus acords.
Recentment -a la darreria de setembre del 1992- el govern belga ha
presentat una proposta per augmentar la federalització de l'Estat. Les
tres regions -Flandes, Valónia i Brussel.les- tindran competencia en
política científica i podran signar acords internacionals. Com que son
paísos amb característiques socioeconómiques diferents, no sembla
lógic que la seva política de recerca i desenvolupament tecnológic
sigui la mateixa. A mes, les friccions entre les dues comunitats
provocaven que els científics flámenes no volguessin votar a favor de
projectes deis investigadors valons i a l'inrevés. Mantenir un estat
!
unitari no sembla útil quan s arriba a aqüestes situacions. Aqüestes
noves competéncies beneficiaran probablement Flandes i Valónia i, per
tant, Europa en general. Fins i tot en medi ambient s'ha de buscar una
actuació conjunta, pero sense oblidar que cada territori té uns
condicionants. L'efecte hivernacle és planetari, pero la protecció de
certes zones on les liéis que permeten imposar uns reglaments a les
industries o ais agricultors depenen del sistema económic de cada lloc.
Els estats no son divisions naturals i, per tant, seria absurd voler, en
nom de la unitat, dictar la mateixa política en tot 1'estat espanyol o el
francés.
!

Hi ha moltes liéis que han de ser universals. Si s eliminen els CFC o
es limiten les emissions de dióxid de carboni no serveix de res fer-ho
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només en alguns paísos. Si es limiten les practiques d enginyeria
f
genética s ha de fer arreu del món, perqué els possibles danys causats
no s'aturaran davant de cap frontera administrativa. Hi ha, a mes,
objectius que només poden assolir-se amb la cooperado internacional,
com ara viatjar a Mart o establir colónies espaciáis.
Tot i així, no cree que els estats o unes agrupacions suprastatals deixin
pas a una ciencia mundial. Pot haver-hi alguns blocs -els Estats Units,
el Japó, Europa i d'altres-, pero existeixen massa interessos económics
i polítics perqué tots cedeixin una bona part de la seva sobirania per
establir uns comportaments generáis. Les recents discussions -que duren
des de fa anys- sobre la paternitat del descobnment del virus de la sida
entre francesos i nord-americans deixen veure que, quan hi ha beneficis
de les patents, s'obliga Tinternacionalisme de la ciencia.
Seria desitjable que, servant la capacitat de maniobra deis paisos,
s'arribés a uns objectius comuns. Ho veig possible per a Europa i
potser els Estats Units i el Japó promouran altres associacions. Pero no
cree que aviat tinguem unes directrius mundials. I potser fins i tot les
directrius europees trigaran una mica.
Una ciencia mundial implicaría que ens replantegéssim els objectius i
!
la manera d'actuar. ¿Quins serien els objectius d una ciencia mundial?
¿Mantenir el ritme de creixement deis paísos desenvolupats o bé
intentar que el 80% de la població mundial millori la seva qualitat de
vida i surti de les condicions de miseria o quasi-miséria en qué es
troba? La segona opció seria la desitjable, pero aixó, probablement,
queda molt lluny. Els Estats que podrien canviar-ho voldran mantenir
la seva hegemonia, encara que continuín predicant que la ciencia és
universal.
Setembre de 1992
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PERE ESCORSA

LA JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ESTATAL
Históricament es demostra que l'Estat no ha tingut sempre les mateixes
funcions. Al llarg deis anys el seu paper ha estat canviant, flexible,
adaptable. En el terreny económic, elsgoverns han intentat, amb
f
desigual fortuna, resoldre les tensions que s han anat manifestant en el
transcurs del temps.
!

En els darrers anys s ha generalitzat el reconeixement del paper clau de
la ciencia i la tecnología en la competitivitat i el creixement económic
!
deis paísos. S ha constatat que l'increment del producte per cápita
!
depen d un procés continuat de canvi técnic. La innovació tecnológica
actúa com a motor del desenvolupament. No té res d'estrany, dones,
que els governs s'interessin cada cop mes per les qüestions científiques
i tecnológiques, i intentin formular polítiques que accelerin aquest
procés. Gradualment s'han consolidat conceptes tais com polítiques de
R+D, polítiques d'innovació o polítiques tecnológiques. Pero, ¿com
es justifica aquesta intervenció de 1'administrado? Amb certa facilitat
poden trobar-se una serie de raons, teóriques i practiques:
a) La recerca básica és molt costosa i comporta sempre risc i incertesa.
Els seus resultáis no poden protegir-se per patents i queden, per tant,
!
a rabast de tothom. Es a dir, manifesta les característiques d un "bé
públie": proporciona beneficis a tothom, independentment de qui ho
hagi pagat. Per aquest motiu es faria molt poca recerca básica si
!
aquesta no rebésfinangamentpúblie. D altra banda, tant en la R+D
pública com en la privada (generalment recerca aplicada o
!
desenvolupament) poden produir-se duplicacions d esfor$os, cosa que
podría justificar una coordinado pública.
b) Els exemples d'intervención s que han tingut molt d'éxit (el Japó,
Corea del Sud...).

4
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c) El fet que fins i tot els paísos que s'autoproclamen mes liberáis
(EUA, Regne Unit) teñen polítiques tecnológiques mes o menys
evidents (per mitjá de programes de Defensa, compres publiques...).
d) La constatado que encara que l'Estat no intervingués directament
també estaría influint indirectament sobre les activitats tecnológiques
mitjangant les altres polítiques (educativa, fiscal...).
Cree que el problema no consisteix a saber si FEstat ha d'intervenir o
no, sino a saber com fer-ho perqué aquesta intervenció resulti eficag.
És evident que l'Estat pot equivocar-se: destinataris inadequats deis
ajuts, técniques insatisfactóries d'avaluació de les mesures,
intervencions esbiaixades cap a determinats grups de pressió,
aprofitament deis ajuts per part de les multinacionals en comptes de les
empreses del propi país...
L'EVOLUCIÓ DE
TECNOLÓGIQUES

LES

POLÍTIQUES

CIENTTFIQUES

I

Ais anys cinquanta i seixanta existien les polítiques científiques (o de
R+D) dissenyades pels ministeris d'educació i les polítiques industriáis
1
pels ministeris d industria, no sempre coordinades degudament. Les
estructures destinades a la recerca van experimentar una gran expansió.
4

Pero durant el decenni deis setanta va imposar-se la idea que els
esforgos de recerca havien de posar-se al servei del desenvolupament
económic i industrial. No es tractava de "fer descobriments" o "produir
ciencia" sino que la recerca havia de menar a productes o processos
que fossin realment venuts o aplicats. El model americá era elogiat
sobretot per la capacitat de les seves estructures universitáries per
adaptar-se rápidament a les noves necessitats sorgides de la ciencia i,
alhora, per la capacitat del teixit industrial per explotar mes eficagment
els resultáis de la recerca.
El model americá, el substituí -ais anys vuitanta- el model japonés. És
a dir: un conjunt de mesures a llarg termini i convergents que
abracessin educació, recerca, industria i comerg exterior per tal de
man teñir i reforgar el dinamisme de les empreses a nivell mundial. En
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aquesta época comenga a parlar-se de polítiques tecnológiques. Segons
Rothwell i Dogson (1990) les polítiques tecnológiques van sorgir com
a resposta al projecte japonés de desenvolupament d'un ordinador de
cinquena generació, i s'articulen en programes importants, generalment
en l'ámbit de les noves tecnologies, que impliquen relacions estretes
entre els diversos participants (empreses, universitats, ministeris.;.).
!

f

El canvi al llarg d aqüestes décades ha estat significatiu: s ha passat
d' unes polítiques marcadament "científiques" a unes polítiques
!
d'innovado 1 interés de les quals rau a integrar les activitats
científiques i técniques en el conjunt de 1'economía. Una política
científica posa en joc uns actors i unes institucions que impliquen
sobretot a la formació científica, l'ensenyament superior i la recerca
f
pública. En canvi una política d innovació abraca un ventall d'actors
molt mes ampli que compren des de la industria fins al sistema bancari
o a la formació professional. No és suficient concentrar-se en la R+D
sino que cal preocupar-se de tot el procés innovador, incloent-hi, fins
i tot, la formació de xarxes de distribució a l'estranger.
m

*

Per fi, ja a la década deis noranta, comencen a observar-se símptomes
de canvi. Per un costat s'insisteix que fins ara les polítiques han
fomentat sobretot l'oferta de coneixements nous: descobriments,
invenís... en detriment de la demanda, és a dir, l'aplicació i difusió
d'aquests coneixements. En comparació amb les despeses deis
programes de R+D, les despeses en difusió han estat insignificants.
Caldrá posar émfasi en aqüestes polítiques de difusió, encaminades a
garantir a les empreses, i especialment a les PIMES, Taccés al
coneixement cien tifie i técnic. És hora d'integrar les polítiques
d'innovació i les polítiques de difusió, que han estat formulades per
separat, com si fossin independents.
!

D altra banda, es detecta una pressió creixent per reorientar les
polítiques científiques i tecnológiques cap a la solució deis grans
problemes que afecten la societat, tais com la salut o la protecció del
medi ambient.
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LES GRANS TENDENCIES
CIENTÍFIC I TECNOLÓGIC

DEL

DESENVOLUPAMENT

Fa pocs mesos l'OCDE ha publicat un interessant informe titulat
"Politique scientifíque et technologique. Bilan et perspectives, 1991"
que, com el seu nom indica, passa revista a les relacions entre l'Estat,
!
la ciencia i la tecnología. A partir d aquest informe, podem destacar les
tendéncies següents:
a) Estabilització de les despeses en R+D. Des de fa alguns anys es
manifesta en molts paísos un estancament de les despeses en R+D,
!
expressades en percentatge del PIB, cosa que s observa també en les
despeses de les empreses, mesurades en percentatge de la despesa total.
L'esforg continua concentrant-se molt: els set grans paísos de l'OCDE
realitzen el 90% de la recerca d'aquest grup de paísos.
b) Augment de la complexitat de larecerca.Tendencia a la integrado
deis tres tipus de recerca "clássics": básica; aplicada; i
desenvolupament tecnológic. Tendencia ais esforgos pluridisciplinaris:
"opto-electrónica", "meca-trónica"... Proliferació de centres diversos:
de transferencia de tecnología entre les universitats i les empreses, de
demostració de noves tecnologies, d'ajut a la innovació, de capital de
risc, de creació d'empreses...
c) Dispersió del poder tecnológic. Paral.lelament a la concentració de
les despeses en R+D s'observa que els set paísos mes importants de
rOCDE perden quota de mercat en les exportacions de productes d'alta
tecnología, en favor de noves nacions (Corea del Sud, Taiwan...)Sembla que alguns paísos saben assimilar i aprontar els esforgos que
altres han fet.
d) Creixent internacionalització i increment de la cooperació
internacional. Augment del nombre d'empreses multinacionals, del
nombre de programes de recerca internacionals (CEE, EUREKA,
CYTED-D...), de les aliances entre empreses de diferents paísos...
e) Importancia de la dimensió regional i local. Les iniciatives regionals
i locáis s'inscriuen en una tendencia a la descentralització. Amb una
autonomía mes gran les regions i les ciutats proven de complementar
r
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les polítiques nacionals a partir de la creació d'un entorn que faciliti
la innoyació: centres de recerca, pares tecnológics...
f) Penuria de recursos humans. Ais paísos capdavanters comenga a
!
preocupar la possible manca d enginyers i investigadors al futur,
provocada sobretot per l'evolució demográfica.
g) Preocupació creixent peí medi ambient. Els pressupostos de recerca
sobre la protecció del medi comencen a augmentar en la segons meitat
deis anys vuitanta, reflectint 1' interés de la societat. Es probable que
aquesta tendencia s'acceleri després de la cimera de Rio, que ha
contribuit notablement a fer prendre consciéncia de la gravetat deis
problemes ambientáis.
^

h) Reconeixement de la necessitat de 1'avaluado social de la tecnología.
La societat s'inquieta cada cop mes pels perills de la tecnología (fuites
radioactives, manipulacions genétiques...), la qual es mostra vulnerable
(Txérnobil, virus informátics...). Es reclama una avaluació social de
la tecnología (Technology Assessment) mes eficag que la feta fins ara.
CONSEQÜENCIES
PERIFERICS

PELS

PAISOS/REGIONS

PETTTS

I/O

r

A la década actual va adquirint forga la idea que ens trobem davant de
patrons de creixement divergents (Soete, 1992):
f

- A nivell internacional s está eixamplant Tabisme entre el món
desenvolupat i el subdesenvolupat;
- a nivell regional els factors de producció tendeixen a localitzar-se en
els llocs mes favorables. Després d'una época de convergencia,
sembla que augmenten de nou les disparitats regionals. Estudis fets ais
f
Estats Units mo'stren que al passat decenni les diferencies s han
f
incrementat en favor de les regions mes ben dotades d infrastructures
(costa est i costa oest);
- a nivell social la posició deis treballadors menys qualificats esta
empitjorant;
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- a nivell d empresa les companyies líders imposen un ritme
d'expansió que les distancia de les competidores. Recorden l'immens
poder de les grans multinacional. La globalització deis mercats anuí.la
les mesures nacionals per impedir posicions dominants.
És evident que els paísos/regions petits i/o periférics tindran problemes
en el procés d'integració en mercats mes grans. Hauran d'evitar la
pérdua de les seves identitats en aquest procés. Com assenyalen els
informes deis Programes FAST de la CEE, els principáis reptes que
hauran d'afrontar son:
a) Evitar de quedar despenjades en un procés en qué els centres de
decisió polítics i financers tendeixen a concentrar-se a les regions
centráis. Poden no ser admesos en les xarxes decisóries.
!

b) Dominar les noves tecnologies. Cal potenciar l esfor§ en R+D i
establir cañáis d'informació per conéixer amb rapidesa les tecnologies
desenvolupades a 1'exterior.
!

c) Realitzar una política d infrastructures científiques i tecnológiques.
Aquesta última es considera la variable crucial per a la continuació de
les activitats de recerca de les empreses nacionals i per l'atracció
d'empreses estrangeres.
f

d) Situar-se en un context d economia global. Aquests paísos/regions
1
no disposen d empreses amb forta intensitat tecnológica que siguin
competitives a escala internacional.
w

D'aquests reptes, se'n dedueixen línies d'actuació clares. ¿Qué han de
fer aquests paísos/regions per atrapar els mes avangats? Ningú els
regalará res. La resposta passa peí desenvolupament endogen, per
millorar el "sistema d'innovació" i per apostar amb decisió per
determináis sectors o nínxols en qué es tingui avantatge comparatiu.
Han d*examinar-se els punts forts i animar les millors empreses amb
mesures del tipus picking the winners. Molts autors (Pérez, 1988,
Suris, 1989) insisteixen que és fonamental efectuar determinades
opcions en el moment oportú (com Corea del Sud respecte de la
1
informática i l electrónica). Si la incorporado d'una nova tecnología
s'intenta massa tard, l'espai ja estará ocupat.
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CONSIDERACIONS FINALS
Com a aportado a la reflexió i al debat sobre aquests temes, em sembla
oportú reproduir aquí els principis i els objectius de política
tecnológica tal com els formula Castells (1987), amb els quals em sentó
identificat. Aquests principis son:
- La intervenció de l'Estat en termes de planificació estratégica és
absolutament necessária, pero només dona els fruits esperats en la
mesura que garanteix laflexibilitatempresarial i no degenera en rutina
burocrática. Iniciativa estatal sense ideología estatista és, peí que
sembla, la combinació guanyadora.
- Per a la major part deis paísos, la política tecnológica ha de partir
del principi que les fonts essencials de generació tecnológica es troben
fora del país, amb la qual cosa el procés de transferencia de
tecnologia esdevé un component central de la política tecnológica.
+

- La qualitat i la quantitat deis treballadors científics i técnics és el
recurs fonamental que determina la factibilitat de tot projecte
tecnológic.
- El producte d' una política tecnológica no son realitzacions
individuáis o productes industriáis específics sino la constitució d'un
teixit tecnológic industrial.
!

f

Sobre la base d aquests principis d'acció poden escometre s els
objectius prioritaris d'una política tecnológica:
!

a) L'organització d un Sistema Ciéncia-Tecnologia-Indústria en el qual
f
institucions, empreses, organitzacions i individus s articulin eficagment
al voltant de programes específics.
b) La formació d'una base industrial de productors de noves
tecnologies.
!

c) L organització de 1'assimilació i Tus de les noves tecnologies per
part de les empreses i les institucions.
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d) La gestió de processos de canvi social i cultural que han
d'acompanyar necessáriament la introducció de les noves tecnologies
en el teixit social.
1

En definitiva, s aspira a un equilibri dinámic: acció de l'Estat amb
iniciativa empresarial, recerca fonamental amb aplicacions
tecnológiques, desenvolupament industrial amb respecte envers medi
ambient, integració de les dimensions regional i internacional, atracció
de multinacionals pero també implantació d'empreses própies a
1'exterior...
Una reflexió final referida al nostre ámbit: l'éxit en els Jocs Olímpics
de Barcelona, en la doble vessant organitzativa i esportiva, demostra
que disposem de prou capacitat per reeixir davant qualsevol repte
sempre que ens ho proposem fermament.
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DAVID JOU

INDIVIDUALISME: TRES INTENTS DE JUSTTFICACIÓ
!

En parlar d Estat sentó un seguit de reticéncies própies d'un
individualista. Comentaré, dones, per tractar de donar algunes
justificacions al meu indiyidualisme peí que fa a l'activitat científica.
Naturalment, si aquest individualisme fos exclusivament meu tindria ben
poc interés: tinc la sospita, pero, que és un estat d'ánim mes estés del
que es creu entre els investigadors.
Potser peí fet de viure en un país que, fins fa poc, ha tingut una
tradició científica molt escassa, i tenint en compte, encara, que aquesta
ha consistit, precisament, en les aportacions extraordináries i ocasionáis
f
d algunes individualitats singulars, he cregut i cree en la tenacitat
individual a ultranga i en la imponderable i imprevisible presencia de
la inspirado mes que no pas en l'organització col.lectiva. En efecte,
el model de personalitat capa? de vencer peí treball i per la imaginació
f
les dificultáis de l'entorn es presenta com una possibilitat d esperanza
per al jove científic que se sent en un ambient relativament advers.
Naturalment, si la mateixa persona es troba en unes condicions mes
favorables, el seu rendiment será mes gran: per aquest motiu,
1* individualisme que esmento no és pas una reticencia envers
1' organització social de la ciencia, sino com una reserva davant de
situacions difícils.
La tendencia a Tindividualisme se m'ha reforgat, encara, en 1'etapa
!
actual, en qué, afortunadament, el nombre d investigadors del nostre
país i el nombre de les seves publicacions especialitzades en revistes
de difusió internacional ha crescut enormement. El progrés científic
del país en els darrers quinze anys ha estat molt gran: molts indicadors
sobre ciencia i desenvolupament han augmentat significativament
(percentatge del PIB, nombre d'investigadors, relacions universitatindústria, nombre d'articles, índexs d'impacte...) tot i que en
Factualitat semblem correr un cert perill d'estagnació sense haver
arribat ais nivells a qué hauria convingut arribar en comparado amb
!
les mitjanes europees. Alguna pregunta ocasional sobre 1 estat de la
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ciencia en el meu entorn m'ha enfrontat a una vasta quantitat de
!
literatura, de la qual havia d extreure unes poques referéncies prou
representatives i rellevants. Aquest exercici, gens simple, produeix una
incómoda sensació de vertigen: 1'abundancia de publicacions
acceptables, correctes, dignes, de nivell mitjá perfectament
homologable, fa sentir la necessitat indispensable de trobar algunes fites
concretes, especialment importants, de les que marquen un camp durant
un període o una época. Aqüestes fites teñen un element incontrolable,
impredictible, que és el toe de la inspirado, la idea feliq o, fins i tot,
en algunes rares ocasions, el buf del geni.
Un tercer factor amb qué intento explicar-me aquest individualisme és,
probablement, el fet de dedicar-me a la recerca teórica -recerca que es
pot tirar endavant amb pressupostos forga inferiors ais de la
investigació experimental-i el fet de sentir en robra científica propia
uns elements de "creativitat" personal tan intensos com els que es
!
puguin sentir en 1'elaborado d una obra literaria. Convé remarcar que
el suposat carácter "impersonal" de la ciencia és una idealització ben
llunyana de la realitat: al contrari, aquesta empremta profundament i
íntimament personal és un deis principáis motors de la ciencia, el que
fa que el vostre tema de recerca us acompanyi obsessivament dies i nits,
jornades feineres o festives.
No podia comentar la meva reflexió sobre el paper de l'Estat en la
ciencia sense aqüestes con sideración s, que anticipen, en part, el meu
punt de vista.
AMBIENT I TRADICIÓ
Pero no em puc pas limitar, és ciar, a aquesta confessió de
personalismo Haig de reconéixer que sóc un entusiasta de la tradició
i d'un cert grau d'intercanvi. De la tradició: vull dir, és ciar, Oxford
i Cambridge, Berlín i París, per exemple. Tradició vol dir laboratoris
i biblioteques ámplies i consolidades, vol dir iniciar-se en la recerca en
un tema atractiu i substancies i no en un problema marginal i
irrellevant, vol dir un cert prejudici positiu que fará que les vostres
publicacions siguin llegides amb una predisposició mes atenta i
respectuosa que no pas si provenen d'un centre sense tradició; vol dir,
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també, no haver de patir l'escepticisme i la incertesa sobre si en el
vostre lloc es pot produir algún treball de primera magnitud.
!

També sóc favorable a un cert grau d intercanvi, sempre que aquest no
sigui tan dispers i tan aclaparador que impedeixi la indispensable
concentrado que tota aportado original exigeix. Entre les
característiques d'aquest intercanvi, hi figura també el de les relacions
entre la ciencia i la cultura humanística i el de la divulgado de la
ciencia, que poden ajudar a dinamitzar l'ambient cultural del país.
Aqüestes consideracions de caire col.lectiu ens van atansant a l'Estat,
i encara hi sóc refractan. És cert que l'Estat ha de subvenir prou
generosament i de forma directa un bon conjunt d'universitats. Una
bona formacio universitaria i una bona recerca son indispensables per
al país, i l'Estat, que n'és un deis beneficiaris, ha de pagar per aquest
servei. Pero preferiría, en lloc d'una dependencia directa i exclusiva
de l'Estat, que aquest crees un ambient prou propici al mecenatge i a
la interacció entre 1'empresa i les universitats. Cree que en forga paisos
el paper de l'Estat en l'organització de la ciencia es va incrementant.
En al tres, pero, com a la Gran Bretanya, l'Estat mira de disminuir el
seu paper en el suport de la recerca, cosa que li ha valgut nombrases
critiques i que, segons alguns observadors, esta produint una davallada
de la ciencia británica.

TRES QÜESTIONS SOBRE CIENCIA I ESTAT
Admeto que l'Estat ha de teñir un pressupost important de suport a la
recerca. L'administració d'aquest pressupost plantejará, pero, tres
problemes: a) ¿quines prioritats cal establir dintre de la multitud de
camps de recerca? b) ¿quin coneixement cal teñir de la qualitat i els
interessos de la comunitat científica? c) ¿com s'ha de distribuir el
suport a la recerca en els nivells suprastatal, estatal i substatal? Una
quarta qüestió que no consideraré ací es refereix a com cal organitzar
el suport a la recerca, és a dir, especificar ja no tan sois les línies mes
generáis, sino els órgans de decisió i els cañáis de distribució concrets
per dur a terme la política científica.
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La primera i la tercera qüestions constitueixen punts definitoris de la
política científica. La segona qüestió és habitualment ignorada (o no
prou tinguda en considerado, en la meva opinió) pels qui planifiquen
la política científica. Aquests, en efecte, acostumen a parlar deis
cabals repartits mes que no pas deis resultats concrets de la recerca.
Una política científica consisteix, en síntesi, a poder disposar d'uns
certs pressupostos i poder decidir a quins camps de la ciencia cal
aplicar-los prioritáriament. Pressupost i establiment de prioritats son els
f
dos elements clau d una política científica.
a) Les prioritats
És difícilment qüestionable que calgui definir prioritats. Cal, pero, que
el marge atorgat a camps no-prioritaris sigui prou gran, i que els camps
f
prioritaris s'estableixin amb molt bon coneixement de l estat de la
ciencia en el país -les seves excel. léncies tant com les seves
mancances- tot evitant el simple mimetisme. Hi ha maneres molt
diverses de competir, i cal saber en quins camps convé i es pot
!
competir i en quins, per contra, cal estar a l'expectativa. No n hi ha
f
prou a fer un catáleg d alguns mots mágics, la utilització deis quals no
!
1
comporta gran risc d error i crea la sensació d estar en plena
modernitat: microelectrónica o enginyeria genética, per exemple.
Aquests camps son vastos, i cal un bon coneixement de la recerca en
el país per poder definir prou bé objectius concrets i factibles. La
!
decisió és complexa: és necessari que s hi tingui prou en compte
l'entorn económic i social.
Deixar un marge de maniobra prou ampli per a línies no- prioritáries
em sembla indispensable: la diversitat investigadora -com la diversitat
biológica o la cultural- és una font de canvis i d'innovacions en
profunditat. Molts deis camps prioritaris d'avui van ser, en els seus
comen^aments, desenvolupaments completament innovadors en camps
sense cap mena de protecció especial, sino que gaudiren tan sois d'un
f
respecte i un suport a la ciencia en general. D altra banda, cal
reconéixer que sense el suport de V Estat és aquesta ciencia básica,
aqüestes línies no prioritáries, les que es veurien en mes perill: en el
cas británic, per exemple, s'al.ludeix a la necessitat que cada
universitat o laboratori s'apliqui a aconseguir i rendibilitzar patents o
242

contractes per tal de subvenir a la seva supervivencia. Un deis
f
principáis riscs d'aquesta posició -que, d altra banda, té alhora
elements estimulants- és de convertir els laboratoris universitaris en uns
tallers d'assaigs al servei de les necessitats a curt termini de les
empreses.
b) El seguiment i l'avaluació
El seguiment de la investigado és imprescindible. La complexitat
d'avaluar la ciencia és extraordinaria. Trobo a faltar el "crític
científic", amb un paper similar al del "crític literari". Démanar aixó
en un país en qué la critica literaria és encara tan escassa en
proporció a la literatura de creació, pot semblar demanar massa. Ara
com ara, encara s'atribueix un pes excessiu al nombre de publicacions,
mentre que Timpacte d'aqüestes és poc considerat, potser perqué és
f
mes difícil d obtenir, o perqué els mateixos autors no es preñen la
molestia a esbrinar-lo -es pot obtenir fkcilment mitjangant les relacions
del Citation Index- i a incloure'l en el curriculum per a cada publicado
-amb els comentaris que calgui en cada cas. Tot i que, tal com s'esdevé
!
1
amb la literatura, ni tan sois 1 índex d impacte no és suficient sí que
dona una visió interessant i mes detallada que la del simple nombre
d'arricies.
!

1

L estudi de l impacte de la ciencia que es produeix en el nostre país
és encara molt insuficient. És en aquest sentit que afirmava, abans, que
el coneixement de la ciencia és una qüestió relativament ignorada peí
polític científic, sense que vulgui menystenir l'esforg de les diverses
agencies o instáncies d'avaluado (que no cal, per cert, que depenguin
de l'Estat). Potser 1'Instituí d'Estudis Catalans podría assumir la tasca
de crear un banc de dades sobre la ciencia ais Paisos Catalans i un
grup d'estudi que explores, interpretes i sintetitzés les informacions
f
generáis extretes d aquest banc de dades.
c) La política científica a diverses escales
Finalment, uns mots referents a la tercera qüestió: quin grau de
política científica (és a dir, de disponibilitat de pressupostos i de
!
!
llibertat en les prioritzacions) s ha d establir a escala suprastatal, estatal
i substatal. Aquesta és una qüestió candent en el nostre país, en qué
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tantes competéncies ens son regatejades, una d'elles, per cert, la
competencia en el camp de la recerca, reconeguda en l'Estatut pero
retallada en la práctica.
En la línia, prou manifesta en aquest article, d'un cert recel envers
!
?
l'Estat, m inclinaría per un grau notable de subsidiarietat. La idea d una
administració europea d'investigado té diversos atractius: afavoreix la
cooperado internacional, estimula la competí ti vitat Europea enfront deis
Estats Units i el Japó i, en principi, permet a qualsevol grup científic
valuós aspirar a pressupostos relativament elevats, en competició, és
ciar, amb molts altres grups. De moment, no considero completament
satisfactoria l'experiéncia europea. És cert que ha tingut la virtut de
forjar Espanya a augmentar els seus tradicionalment migrats
pressupostos de recerca per atansar-los a les mitjanes europees
(aproximació en qué hem avangat pero en qué sembla que ens estem
aturant a mig camí) i a estimular la formació de personal capa? de
rendibílitzar les inversions fetes en els grans laboratoris europeus. Cree,
pero, que 1'administrado europea fa prevaler excessivament elements
polítics per sobre deis científics: per exemple, es considera important
que en els projectes sol.licitats hi intervinguin investigadors d'un
nombre elevat de laboratoris i de paisos. Aquest criteri, que a la
práctica resulta gairebé excloent ates 1'elevat nombre de sol.licituds,
no respon a cap necessitat objectivament científica: col.laboracions
mes puntuáis entre dos o tres grups concrets han donat en moltes
ocasions bons resultats.
Les administracions grans accentuen, segons el meu parer, el pes de les
línies prioritáries i minven les possibilitats de les no prioritáries (és
a dir, de la capacitat de mutació, de sorpresa, d'imprevist), que troben
en la diversitat de fonts definangamentuna garantía a la seva llibertat.
No em resulta gens atractiva la idea d'un desenvolupament científic i
tecnológic a escala europea ni mundial que s'imposi a les polítiques
1
d investigado i desenvolupament estatals o "regionals". La marxa de
la ciencia és impredictible, i la idea de dirigisme sobre la ciencia (un
dirigisme que funciona sobre idees ja consolidades i que tarda a
adaptar-se a les novetats) em resulta desagradable. És per aixó que
cree, també, que a Espanya seria beneficios un marge mes ampli
d'autonomia en la política científica. Les possibilitats d'acció de
política científica de Catalunya son pressupostariament minses, tot i
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que en els darrers dos anys s ha donat un impuls ais fons destinats a
promoció de la recerca. Aixó no vol dir que els nostres investigadors
no puguin aconseguir i aconsegueixin de fet de l'Estat subvencions
forga considerables, ni que la política científica estatal no sigui en
molts punts forga plausible.
Una qüestió decisiva peí que fa a la distribució en ámbits de recerca
és la que ateny la magnitud deis projectes: els grans acceleradors de
partícules o els estudis sobre fusió nuclear a escala industrial son
projectes que exigeixen la col.laborado estreta entre diversos paísos:
el CERN o el JET europeus son bons models de grans projectes
!
conjunts que ajuden, d altra banda, al desenvolupament de la ciencia
básica en els paísos que els integren. No tota ciencia és, pero,
megaciéncia (la polémica big science versus small science és ben
actual): una bona part de projectes poden teñir unes dimensions
económiques molt inferiors i es poden dur a terme en paísos concrets,
amb els intercanvis concrets que calgui en cada cas.
No cal dir, pero, que en un ambient científic reduít els compromisos
i els lligams entre col.legues poden ser massa intensos i poden actuar,
dones, com un fre a la novetat o com una consolidado de la rutina. Un
servei d'avaluació prou eficag, els resultáis del qual fossin públics,
podría conjurar parcialment aquest perill, que també podría ser
disminuit tot acudint a avaluadors externs internacional.
CONCLUSIONS
En definitiva, he expressat ací una opinió favorable a una disminució
de la intervenció de l'Estat en la recerca. Aquesta opinió no representa
!
que s hagi de disminuir la quantitat global de diners destinats a la
recerca. En particular, he defensat: a) un ambient favorable al
mecenatge i a la relació entre empresa i universitat; b) un marge prou
ampli d'acció per a línies no prioritáries; c) un increment de Tatenció
dispensada al seguiment de la ciencia produída al nostre país i del seu
impacte internacional; d) una subsidiarietat a tres escales: Generalitat,
Estat, Europa.
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Aquests suggeriments no pretenen ser generáis. En concret, la seva
perspectiva en paísos capdavanters, periferics o subdesenvolupats seria
forga diferent. Cree que en un país subdesenvolupat el paper de l'Estat
en la recerca hauria de ser especial ment actiu (potser aquesta atenció
1
a la recerca podría distreure l atenció d'altres camps com el militar que
semblen teñir les preferéncies de molts d' aquests paísos). En un país
subdesenvolupat, en efecte, el punt a) de les meves conclusions no
tindria cap sentit, ja que la migradesa deis recursos industriáis no
permetria ni mecenatges ni relacions universitat-empresa. D'altra banda,
les preocupacions de subsidiarietat expressades en el punt d) no serien
pas prioritáries; mes aviat al contrari: la participado en organismes
suprastatals seria probablement molt beneficiosa per a la recerca, tot
forgant a destinar a recerca uns determináis pressupostos, o a
incrementar els existents, al marge de les fluctuacions polítiques
circumstancials del país.
Octubre de 1992
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RESUM DEL DEBAT
SANTIAGO RIERA I TUÉBOLS

Precisions
Parlar de ciencia i de tecnologia implica distingir entre recerca
científica i recerca tecnológica, que és la terminologia emprada
majoritáriament pels ponents i assistents a les Jornades sobre "El Paper
de l'Estat al segle XXI", malgrat que aquests dos tipus de recerca son
cada dia mes difícils de separar i, dones, possiblement fóra mes adient
parlar de tecnociéncia i de recerca tecnocientífica. Cal remarcar,
f
tanmateix, que a moltes de les intervencions hom s ha referit a una sola
recerca encara que fos de manera implícita. En resum, el que volem
1
dir és que l interés de les polítiques d'innovació consisteix a integrar
les activitats científiques i técniques (tecnocientífiques) en 1'economía.
h

I

Sobre la intervenció de l'Estat en la recerca tecnocientíñea
f

D antuvi cal acceptar el carácter inevitable de la intervenció de l'Estat
en els afers referents a la tecnociéncia com ara les polítiques de R+D
o les d'innovació per divérses raons, la principal de les quals és que
la recerca és cara; altres raons adduldes fins avui son el seu carácter
pluridisciplinar i la necessitat de coordinado per tal de no repetir
recerques costoses. Pero avui aquest raonament és combatut perqué
també des de paisos petits, nacions sense Estat o regions, o bé, en el
cas oposat, des d'organismes transestatals, es poden assolir en un grau
alt ambdós carácters. Tanmateix, sembla ser que, segons el parer de
!
tothom, fóra bo de limitar aquesta intervenció de 1 Estat básicament
per dos motius: a) per tal de deixar lloc que 1' empresa privada hi
intervingui (no solament les multinacionals, ja que ho fan per sobre deis
Estats); b) perqué en un marc europeu els projectes de recerca i
innovació tecnológica han de posar en joc forces no solament estatals
sino nacionals i regionals. Cal fer émfasi especial en la necessitat
1
d aprontar aquesta segona via perqué tant les nacions sense Estat com
les regions potencialment riques i desenvolupades poden sofrir les
f
conseqüéncies d un finangament estatal desigual -de fet és així en
molts casos (cas de Catalunya)- i, a mes o com a conseqüéncia, veure
perjudicat llur procés de desenvolupament económic i industrial. En tot
h
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cas cal considerar sempre que la sobirania científica está Iligada a
T económica, a la política i al grau de poder de decisió autónom, i que
son conscients que "qui paga mana", és a dir, que la qüestió és
complexa i difícil de resoldre. En realitat, no es tracta tant de discutir
la intervenció de l'Estat en si mateixa -recordem que a la Gran
Bretanya l'Estat ha minvat el seu paper en el suport de la recerca la
qual cosa ha produit, segons el parer d'alguns, una davallada
important- com de limitar-la i precisar-ne la manera de dur-la a terme.
Qn dur a terme la recerca
És important determinar on s'ha de fer la recerca. Sembla indiscutible
que en la seva vessant pública la resposta és immediata: a les
Universitats i ais centres especialitzats (CSIC a Espanya, IEC a
Catalunya, per exemple). Ara bé, atesa la necessitat de donar entrada
1
a l empresa privada, tal com hem assenyalat a l'apartat anterior, és
obligat potenciar els acords i convenis multilaterals entre les institucions
publiques que representen l'Estat o els Governs de les Comunitats
Autónomes (siguin lands, nacions sense Estat, regions, etc.), els susdits
centres especialitzats, les Universitats i 1'empresa privada, sense oblidar
ens europeus o transeuropeus.
Quina recerca?
L'augment de la varietat i de la complexitat de la recerca
tecnocientífica fa que calgui triar aquells sectors punta en qué es pot
desenvolupar una tasca positiva i efectiva, no sois en el procés
d'assimilació i recepció de les grans línies científico-tecnológiques,
sino també contribuint a la recerca punta en les aplicacions adaptades.
Caldria remarcar que si bé no tothom pot construir una máquina
sofisticada, sí que és possible construir-ne alguns components. Arribats
a aquest punt és important remarcar alguns trets: cal evitar en el
possible qualsevol mimetisme puix cada país té característiques
própies que si bé poden no ser determinants sí que poden inclinar la
balanza en el cas de tria; en segon lloc, cal estar a l'expectativa deis
sectors no prioritaris, puix al cap i a la fi la diversitat és una riquesa
(en el cas que ens ocupa limitada tanmateix pels pressupostos). També,
com facilment es compren, en el marc que dibuixem és imprescindible
impedir la concentrado massiva deis centres de decisió. D'acord amb
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el que hem dit anteriorment, caldrá comptar amb l empresa privada,
pero no solament amb les delegacions de les grans multinacional, el
poder de les quals és esfereídor i preocupant, sino que caldrá comptar
així mateix amb les PIMEs integrades en la política d'innovació a
través de la política de difusió, dues polítiques fins ara independents
pero a partir d'aquest moment fusionades. Taiwan i Corea del Sud, per
posar dos exemple, demostren que paisos petits poden aprofitar-se deis
esforgos d'altri.
f

f

D altra banda, hi ha un nou tema que s ha de considerar: l'ética que ha
de regir qualsevol tipus de recerca. Qui n'ha de fixar els criteris? És
obvi que no es poden deixar a cura de l'Estat exclusivament. ¿Cal,
dones, crear comissions mixtes de científics, teenólegs, ciutadans i
polítics que s'ocupin d'aquesta qüestió (que ens sembla fonamental)?
Sense cap mena de dubte, caldria aprofundir qué entenem per
democracia participativa i trobar-ne els camins d'actuado.
En darrer terme, peí que fa a aquest apartat, és indiscutible la
necessitat d'aplegar esforgos (evitant repeticions i duplicacions) per tal
de confegir un inventan de grups de recerca, així com deis temes que
desenvolupen actualment amb lafinalitatd'evitar solapaments costosos.
Avaluado
!
No n hi ha prou en establir una política de R+D apropiada a les
característiques del país, sino que també cal avaluar periódicament els
resultáis obtinguts per tal de redistribuir si cal el finangament. Som
!
conscients de la dificultat de qualsevol tipus d avaluació; ara bé, de
reconéixer aquesta dificultat a no posar en práctica cap seguiment de
recerca -sembla com si només interessessin els projectes en el moment
en qué aspiren al finangament- hi ha un espai que admet moltes
possibilitats. D'altra banda, tal com ja hem dit mes amunt, el fet de
f
primar sectors i línies determináis no ha d implicar excloure totalment
els altres, sino que és necessari vigilar i mantenir les potencialitats
d'aquests sectors i línies "secundaris" que poden teñir un cert
protagonisme en un futur immediat o a mig termini, fent tot el possible
perqué els grans ens finangadors no anul.lin del tot aqüestes
possibilitats alternatives.
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No cal dir que en un ambient científic massa reduít els lligams poden
ser molt intensos i afavorir amistats i interessos en el moment de
ravaluació; del que es tracta és de trobar un sistema eficag de
comissions prou ampies, amb avaluadors externs a la comunitat en
qüestió, és a dir, amb avaluadors estrangers de reconegut prestigi en
el camp que es tracti, i on tinguessin cabuda també els possibles
afectats, i que els resultáis de les quals fossin públics.
Qualsevol que siguin els sectors i línies triats i les recerques empreses,
cal considerar com a directriu el respecte que és obligat teñir vers el
medi ambient; així com el reconeixement, dins de 1'avaluado global,
de Tavaluació social.
Ensenyament
Dins de les responsabilitats de qualsevol país (amb les limitacions
indiscutibles que comporta el seu status: Estat, nació sense Estat,
Comunitat Autónoma, regió, etc.) es troba l'ensenyament científicotécnic, puix hom no pot oblidar que per tal de dur a terme qualsevulla
política de R+D cal comptar amb els professionals adients, tant en
nombre com en formació. Aixó exigeix un ensenyament de qualitat a
tots els graus, que contempli una formació amplia i interdisciplinária
al costat de l'especialitzada. (La historia ens pot alligonar: recordem la
ingent obra de la Mancomunitat de Catalunya en el camp de
rensenyament técnic.)
!

Cal acceptar i potenciar 1 europeítzació deis estudis per l'enriquiment,
no tan sois professional, que comporta.
Europa: enfortiment deis lligams entre regions
Europa és, per a les nacions sense Estat, Tesperanga. Empero, cal anar
1
amb molta cautela perqué l esperanza es pot convertir en
constrenyiment. L'Europa desitjada pot representar l'alliberament
d'alguns jous, pero fácilment pot convertir-se en 1'Europa deis Estats
!
i en aquest cas la situació actual pot agreujar-se en lloc d alleugerir-se
i, conseqüentment, el nombre de jous augmentar en lloc de disminuir.
D'altra banda, peí que fa a les nacions o regions, no es pot oblidar que
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les mes dotades en infraestructures i recursos es distancien
inevitablement de la resta.
Per tal d'evitar en el possible els perills besllumats, és imprescindible
mantenir i reforjar els lligams de Catalunya amb altres nacions, lands
!
o regions, especialment amb altres estats: la creació d entitats regionals
transestatals pot aturar, o almenys esmorteir, l'acció de fre deis estats
!
i, en canvi, gaudir del finangament i/o de 1 aprofitament de la
infraestructura de diversos estats.
Qué han de fer els paísos petits?
És obvi que en referir-nos ais paísos petits ens referim també a les
!
nacions sense Estat i a les regions. D antuvi hom pot estar segur que
ningú no els regalará res. És el seu esforg cercant un lloc en el
panorama internacional el que comptará. Sens dubte, cal aportar peí
sistema d'innovació/sistema de difusió de qué parlávem mes amunt i
apostar, així mateix, amb decisió per determináis sectors efectuant
determinades opcions en moments concrets (la qual cosa vol dir no
adormir-se mai: si passa el moment adient, una decisió endarrerida ja
trobará l'espai cobejat ocupat); impulsar les millors empreses, és a dir,
les mes preparades, tenint sempre opcions de recanvi; aprontar sense
recanga el diner públic procurant eliminar la ideología estratista (si és
possible, és ciar); afavorir els processos de transferencia tecnológica;
millorar la qualitat deis científics i tecnólegs; crear lligams efectius
entre Universitats-Centres de Recerca-Industria, procurant cercar
programes específics; potenciar Tus de noves tecnologies per part de
les empreses i les institucions. En definitiva, buscar un equilibri
dinámic entre els organismes supraestatals, 1* Estat, el govern autónom
(o regional), els centres especialitzats, les universitats i Tempresa
privada, practicant una recerca que no sigui aliena al desenvolupament
industrial i amb un respecte total al medi ambient; atraure les
multinacional s pero també potenciar les empreses própies al'exterior.
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ESTAT I CULTURA

QÜESTIONS ORIENTATIVES

1.

Quins son els elements essencials que arreu, pero especialment
a Europa, configuren en l'actualitat les identitats culturáis
nacionals?
!

2.

Quina pot ser l'evolució d aquests elements a mig i Uarg termini
!
en una societat com 1 europea, que es troba en un procés
f
relativament accelerat d integrado económica i que rep una
!
afluencia important de persones provinents d altres ámbits
culturáis?

3.

Es poden detectar fenomens que permeten pensar en una
tendencia global de la societat europea a Tuniformisme cultural,
amb la conseqüent pérdua de les identitats culturáis nacionals?

4.

En el supósit d'una resposta positiva a la pregunta anterior, quin
és el paper que en la consolidació d'aquest fenomen hi jugaría
1
la interrelació creixent entre l economía -Ueis del mercattecnologia i cultura?

5.

Partint de 1* existencia de polítiques culturáis realitzades des del
poder polític, considereu que cal un proteccionisme cultural
com un sistema de legítima defensa de les cultures nacionals
enfront de les liéis del mercat?

6.

Continúen essent válids, efectius o necessaris, ates els
processos descrits, els instruments de defensa de la identitat
cultural que tradicional ment ha utilitzat í'estat per protegir la
seva cultura nacional, en els casos deis estats-nació, o per
defensar, en els casos d'estats plurinacionals, la cultura nacional
que controla el poder d'aquest estat?
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NORBERT BILBENY

LA RELACIÓ ESTAT-CULTURA: BREU RETROSPECTIVA
Burgesia i mecenatge
Amb el Renaixement i l'ascens de la burgesia, la protecció de la cultura
passa, a Europa, del poder eclesiástic al poder civil. Amb tot, la
circulació deis béns culturáis es restringeix al domini prívate bé de la
cort, bé deis súbdits enriquits amb el comer?.
!

V interés d uns i altres, cortesans i mercaders, en l'incentiu i la
possessió d'obres de cultura, combina el plaer amb l'afany de
magnificencia individual. Així, el príncep i el burgés estableixen amb
els homes de la cultura una relació mercantil directa que donará lloc
a l'anomenat "mecenatge". En aquest, pero, no hi ha cap intervenció
!
directa de 1 administrado de 1'Estat ("Segle d'or" espanyol, Grand
siécle), ni TEstat mateix no disposará encara deis servéis de la cultura
com a instrument de dominació i projecció.
El fet mes revelador d'aquesta inicial marginalitat de Vestat en relació
amb la cultura el trobem en el temps que tardará el nou estat burgés
a servir-se d'un patrimoni i d'un discurs cultural propi que el legitimin
(Revolucions anglesa, francesa i americana).
De r Estat subsidian a 1'Estat dirígista
Durant gairebé tot el segle XIX TEstat burgés exerceix un paper de
subsidiarietat o de simple acompanyament peí que fa a la cultura.
L'interés que mena aquest Estat és essencialment utilitari. Administra
el patrimoni historie i Tensenyament públie per raons, respectivament,
!
de representado institucional i d integrado i reproducció de la forga
de treball en la nova era industrial.
Amb tot, els ressorgiments nacionals i democrátics de mitjan segle
porten un sector de la burgesia a descobrir en la cultura un baluard
legitimador de les seves aspiracions i, alhora, un instrument mes de la
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seva estrategia, per exemple, mitjangant la premsa. L'Estat resultant
d'aixó passa a mostrar, ara, un interés moralitzador sobre la cultura.
!
Fa d'aquesta 1 escenografía, primer, deis seus propis orígens (vegeu
l'encárrec d'óperes i la construcció de teatres nacionals) i el dispositiu
ideológic mes eficag de la seva consolidado com a classe (Anglaterra
1
victoriana, Kulturkampf alemanya i "regeneracionismes" a l Europa
meridional).
Amb la caiguda deis últims bastions de l'Antic Régim, a 1'entrada del
segle XX, i el decisiu paper deis partits de masses, l'Estat comenta a
exercir una funció d'intervenció doctrinal directa sobre els diversos
camps de la producció cultural com a órgans extensius del nou ordre
polític insurgent. Els comissariats de censura i propaganda implicáis
(Estat soviétic, /// Reich), ajudats per nous mitjans de difusió, com la
premsa gráfica, el cinema i la radio, acabaran superant, de lluny -ho
descriu molt bé Orwell a 1984-, la for?a del control i la penetració de
l'antic poder religiós sobre el poblé.
Amb els totalitarismes d'aquest segle es consuma, dones, el dirigisme
f
cultural directe practicat des de l Estat amb un interés darament
polític. Mal que fos, com encara creurá Gramsci, en la convicció que
el nou Estat de masses és el millor procurador de la cultura universal.
L'Estat gerencial actual
La intervenció estatal sobre la cultura en els actuáis paisos capitalistes
f
es deixa notar d una manera mes velada i aparentment rnenys doctrinal
que aquella que hem vist que acompanya els primers anys del
capitalisme monopolista i de la revolució científico-tecnológica.
Avui, al costat de les seves essencials funcions governativa (ordre
públie, administració de justicia, defensa) i productiva (creació i
distribució de capitals, educació i ciencia, tecnologia), l'Estat
capitalista té assignat un igualment essencial paper d'ordre reproductiu
de si mateix, mitjangant la cultura, el control deis espais de
!
comunicació i les polítiques d integrado i prestado social. Aquesta
!
funció estatal serveix un doble interés institucional. D una banda, el
reforgament intern de la cohesió comunitaria, D'una altra,
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autoprestigiament de l'Estat mateix, un fet que s afegeix -quan
a- a la legitimitat institucional obtinguda abans per via democrái
Amb el pretext cert que la cultura és un dret que cal satisfer, 1'excusa no sempre certa- que és un "servei" que cal oferir, l'Estat intervé en
els camps de la cultura per fer veure, tot "fent coses" aquí {Quinto
centenario, Bicentenari de la revolució francesa), que és l'Estat, no tant
!
la cultura, alió que existeix. Les formes d aquesta gestió no son
obertament ideológiques, sino, en una paraula, gerencials. És a dir,
!
onentades d acord amb criteris de fixació previa de prioritats, de
selecció per nivells de competencia deis ofertants i de facilitado del
suport a través únicament de mitjans.
Pero és evident que tots aquests requisits de la política cultural
subvencionista no es poden resoldre sense assenyalar també, i ja des del
primer moment de l'establiment de prioritats, la carrega ideológica
inherent a tota política. Ara bé, en un cas extrem, el sectarisme de
partit s'acaba tornant en contra de la política cultural que l'ha servit,
fent que aquesta no tingui mes que una cultura mediocre per
administrar.
L'Estat gerencial disposa, malgrat tot, del signe ideológic de la seva
política de cultura com l'únic terreny, prácticament, on es dirimeixen
avui les diferencies entre 1'esquerra i la dreta en el món capitalista.
ELEMENTS DE CRISII TRANSFORMACIÓ
El conflicte entre integrado i segregado
1

Les polítiques europees d integrado global teñen avui com a principal
obstacle els moviments de segregado cultural que elles mateixes han
contribuí! a crear i que finalment no han pogut evitar en la seva
expansió.
Paradoxalment, allí on es vol obrir avui una frontera es vol posar
també una barrera; allí on es vol trobar una norma comuna es vol
negar també la viabilitat de cap estándard. Per aixó Europa es veu en
la necessitat urgent de desfer Yaparía de la incompatibilitat: la
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presumpta incompatibilitat entre l afirmado de la diferencia entre les
f
cultures i la raonable aspiració a un horitzó d enteniment cultural.
Aquesta contradicció es viu, de fet, com un antagonisme cada cop mes
fort i davant del qual els governs reaccionen tard i sense una resposta
prou madurada.
Mentre, la interdependencia comunitaria está amenazada sobretot per
aquesta situado irresolta d'arrel básicament cultural. La mateixa que
fa identificar, ara per ara, i fins i tot entre els joves, els llenguatges de
la unitat amb el codi nefast de la uniformitat.
La cultura com a agent transformador
Pero al costat deis indicadors de crisi hi ha també els de transformado.
El principal d'aquests és que la cultura, ella com ella, ha guanyat un
corisentiment social -i en aixó al mateix temps que la consciéncia deis
drets humans- com a forga essencial en qualsevol pía de convivencia.
La política pot fomentar el coneixement i la tolerancia entre els grups
humans. Pero només la cultura és capas d'afegir-hi la mutua curiositat
i la veritable solidaritat. ¿Qué pot portar-nos enllá del passiu "respecte"
a la diferencia, i fer que li tinguem una "estimado" positiva, si no és
la cultura mateixa? Europa no és una nació; és per aixó que si es vol
la unitat d'Europa caldrá abans que res teñir cura deis lligams culturáis
que supleixen la falta o la feblesa de tots els altres vineles. Aixó no
obstant, és precisament la cultura alió que els governs partidaris de la
unió europea han estat ajornant sense data. Ara es veuen els resultáis:
la unitat no avanga.
La unió europea exigeix en el fons una justificado cultural -i el suport
cultural que li escau- tant del nou Estat supranacional europeu com, en
contrapartida, deis estats integrants. Aquests, si han volgut esborrar
fronteres, hauran d'estar disposats igualment a renunciar a algunes de
f
les coses que es guardaven gelosament a dins d aquestes fronteres, i em
refereixo sobretot ais prejudicis de la cultura deis "mil anys" o del
f
"només nosaltres". És per aixó que un projecte d unió com l'europeu
demana al mateix temps una conversió cultural que no es fa ni en un
any ni en deu: demana resistir almenys fins a la tercera generació.
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La interdependencia no condueix per si mateixa a la comunitat en tota
la resta de relacions si no es va treballant alhora aquest canvi de
1
mentalitat cultural on airela l entesa veritable.
Resisténcies provinents de l'Estat
Estat i societat generen avui a Europa una serie de resisténcies a la
coexistencia i al diáleg de les cultures, deis quals depén, pero, un
!
projecte d unitat d'Europa.
1

Tot just he acabat d al.ludir a la primera d'aquestes resisténcies: la
marginado delfet cultural com a catalitzador decisiu de tot procés de
convergencia. La cultura, per contra, és observada pels Estats com un
bé inert a protegir (i amb el qual protegir-se quan convé), no pas com
1
una llavor de conducta a la qual s'ha d estar amatent.
Al costat de la marginació del fet cultural, l'altre element de resistencia
prové de la indefinició deis governs respecte del concepte de sobirania
nacional, que afecta tard o d'hora la política cultural. Cada vegada
mes, en un procés d'unitat, els Estats de la CE tindran menys
competéncies. S'ha perdut ja un grau considerable d'aquestes en
materia económica, civil i de defensa, i ningú no ho identifica amb una
pérdua de sobirania nacional. Ara bé: ¿qué succeirá quan la
transferencia siguí d'ordre laboral, educatiu, cultural, en suma? Es
tracta del canvi mes difícil d'acceptar, perqué demana canviar sobretot
d'hábits i creences personáis, i no sois col.lectius. Será en aquesta
ocasió quan es parli, segurament, de la pérdua de la "sobirania".
Caldrá fer-ne cas, perqué la sobirania és una idea imprecisa, pero un
sentiment real.
!

Mentrestant, no es té gaire consciéncia del problema, que s hauria
d'haver comen^at a tractar. La sobirania, és una qüestió de territori o
de patrimoni? I encara: de patrimoni inventariable o de patrimoni
sentimental? ¿Com hi esta implicada la identitat nacional i, per tant,
com li pertoca respondre a una política de cultura? Desconeixem amb
quines competéncies identificarien els governs europeus les seves
corresponents sobiranies nacionals i, per consegüent, fins a quin sostre
están disposats a negociar, tanmateix, en les competéncies de cultura,
com és el nostre cas.
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Aquest desconeixement provoca una comprensible reserva davant de
tota gran iniciativa de canvi comunitari immediat.
EL FUTUR PAPER DE L'ESTAT EN LA CULTURA
Els valors culturáis essencials
Els valors culturáis preexisteixen la política cultural, que ha de
contribuir a protegir-los i fomentar-los sense coartar la llibertat deis
seus portadors.
Els valors -i els béns, per consegüent- susceptibles d' intervenció estatal
f
en un futur immediat son classificables d acord amb la següent
tipología.
a) Valors de la identitat cultural universal. Sense aquests no teñen
possibilitat ni sentit tots els altres. Son els essencials per a apreciar la
cultura autóctona i la forana, la tradicional i la moderna, la material i
1'espiritual.
b) Valors de la identitat cultural nacional. De fet, pertanyen ais
primers, pero per mitjá d'una assimilació social particular. Cal
destacar aquí els valors associats amb la llengua, els codis de
1 entercan vi económic, la consciéncia de pertinenga social, la memoria
del passat historie, les tradicions i la religió.
c) Valors del patrimoni cultural nacional. Son els relacionáis amb obres
inventariabas de la cultura i de les quals ens interessa remarcar els
signes de pertinen?a nacional.
d) Valors del patrimoni cultural universal. Els valors anteriors també
hi formen part, pero aquests es refereixen en general a les obres
igualment catalogables de la cultura universal.
e) Valors de la creado cultural. En els valors de la creativitat no hi ha,
a diferencia deis grups anteriors, uns de caire universal i uns altres de
signe nacional: seria un menyspreu per aquests i un absurd per a
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aquells. Una política de cultura que els discrimines entraría en
contradicció, dones, amb la propia cultura.
Cadascun d'aquests grups de valors pressuposa els altres grups. Una
política de cultura que no vulgui incórrer en l'arbitrarietat, ni en un
defecte de cultura, els haurá de contemplar i afavorir tots alhora.
L'elecció d'una política de cultura
Una política de cultura suposa, ara i en un futur, un doble compromís
polític: amb el fet de decidir intervenir sobre la cultura i amb el de
Yelecció d'una particular política de cultura entre diverses possibilitats.
!

Aquesta elecció es fa d acord amb una concepció previa de la política
en general. És evident que no es fa una política cultural igual si els
governs que la defensen son liberáis o socials, uniformistes o
pluralistes, tradicionals o modernitzadors,
!

A partir d aqüestes premisses els governants assignen una o altra/u/irid
a la política de cultura, i sobre aquesta funció creen Vdrgan o els
instruments adequats per a executar-la.
!

Si la funció és d una intervenció mínima (governs liberáisconservador s), l'órgan corresponent és YEstat custodi de la cultura,
entesa aquesta solament com un "patrimoni" a protegir.
•

%

Si la funció és á intervenció global i directa (governs totalitaris),
l'órgan apropiat és un Estat comissari de la cultura, de la qual
s'identifica amb una "producció ideológica" que cal orientar des del
comen$ament.
Quan la funció és d'una intervenció global, pero indirecta (governs
liberal-socials), l'órgan que li períoca és un estat gerent de la cultura,
que sense comandar-la obertament -es reconeix r"autonomia" del fet
!
cultural-, de fet 1 ordena mitjangant la priorització de servéis i de
l'assignació de recursos.
En qualsevol d'aquestes opcions, la política de cultura és, peí sol fet
1
d'existir, una política intervencionista, i peí sol fet d intervenir
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representa una forma o altra de tutela sobre la cultura. La pura
"administració" o "gestió" de la cultura és una enteléquia, i una
contradicció, a mes, amb els termes mateixos de "política cultural".
Príoritats de la política cultural
!

L estat europeu del canvi de segle haurá de fer front, en l'ámbit de la
cultura, a dues forces antagóniques entre si: Yuniformisme i el
segregacionisme que amenacen greument la cultura deis individus i deis
pobles del continent.
Ambdós perills son l'efecte acompanyant, respectivament, de la
interdependencia i la incomunicació, les quals, d' una manera
paradoxal, pero manifesta, conviuen en societats -encara o fins fa pocsuposadament civilitzades.
Cal reconéixer en aqüestes societats la causa d'aquells dos fenómens
!
simultanis. Per un cantó, 1 hegemonía social de les liéis del mercal
genera comportaments d'intercanvi, certament, pero alhora una
uniformitat de comportament que la tecnología -nova for?a de
producció capitalista- accelera poderosament. Per un altre cantó,
V esfondrament del món soviétic, la reactivado migratoria i la crisi de
les ideologies de sentit comunitari, amb qué Europa ha vingut a
comentar la fí de segle, han generat reaccions socials marcadament
segregacionistes (racisme, integrisme religiós, ultranacionalisme), no
aptes per a la discussió en comú.
Hi ha motius sufícients per pensar que aqüestes dues situacions creuades
-uniformisme i segregacionisme- perduraran encara uns quants anys:
fins al llindar del nou segle, ben segur. Per consegüent, la intervenció
de l'estat sobre la cultura s'hauria d'orientar, básicament, contra els
fenómens de la uniformitat i del segregacionisme cultural i per
prevenir-los, realitats que acaben desmentint ¡'existencia de la cultura
mateixa.
Aixó vol dir, probablement, donar prioritat d'ara endavant a la
intervenció simultánia en dos particulars grups de valors culturáis,
f
sense que s'hagin d excloure necessáriament els altres.
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a) Actuacions sobre els valors (i els béns correlatius) de la identitat
cultural universal.
En un primer sentit, com a contrarestació del poder d' aculturació i
alienado de les liéis del mercat omnipresent. En un sentit paral.leí,
com difoment de la coexistencia i del diáleg intra i intercultural.
b) Actuacions sobre els valors i els béns de la identitat cultural
nacional, o de les diverses identitats com aquesta, si l'Estat és
plurinacional.
En una primera instancia, com a contrapés i réplica, si cal, de la
uniformitat cultural, mitjangant la preservado i el foment del
coneixement i de 1'interés sobre els elements de la cultura autóctona.
Pero, alhora, com a reequilibri intern d'aquesta afirmado del
particular, per tal que cada cultura conservi els estándards comuns i no
sigui ella mateixa víctima de la fragmentado particularista al seu si
(cas, si mes no, de les polítiques lingüístiques ni prou flexibles ni
prou normalitzadores).
!

En qualsevol cas, la realització d una política cultural democrática
está obligada a justificar amb criteris públics totes les seves
intervencions, les quals teñen en últim terme la sanció del parlament i
de Topinió pública. És Túnica manera que el seu dirigisme ineludible
no sigui, almenys, ni abusiu ni arbitran. ¿Qui ha dit que aquest no és
un deis reptes, encara, de la política cultural democrática?
Setembre de 1992
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LLUÍS BONET I AGUSTÍ

PRESENTACIÓ
El conjunt d'idees que es presenten a continuació no son mes que uns
apunts o notes sobre els fets que a mi em semblen mes rellevants de la
relació estat-cultura en la perspectiva del segle XXI. Fer prospectiva en
un món que evoluciona tan rápidament i trencant tants esquemes
preconcebuts és altament arriscat i difícil. Espero que les idees que
aquí se suggereixen puguin ser útils per a un debat desapassionat i
!
fructífer sobre alió que l'Estat modera, o alio que s entén per Estat
modern, pugui esdevenir al nostre país.
LES RELACIONS ESTAT-CULTURA
TRANSFORMACIÓ A LA FI DEL SEGLE XX

I

LA

SEVA

!

La concepció del que és o hauria de ser 1 Estat en la majoria de
societats depen de la cultura política, i per tant del bagatge cultural de
cada col.lectivitat. És ciar que mes enllá de la sempre problemática
definido del que entenem per cultura, la relació entre ambdós
conceptes está estretament Hígada.
Sense voler entrar a fons en T origen de les relacions entre Estat i
cultura, tanmateix caldria -en el marc de les societats occidentals!
alguns deis principáis aspectes i fases de l'evolució d aquesta relació.
a) La classe dominant ha mirat al llarg de la historia de dominar i
!
d utilitzar la cultura, en les seves múltiples manifestacions -tradicions,
folklore, concepció cien tífico-tecnológica, iconografía, etc. -, per
influir en la societat i mantenir la seva posició de privilegi. Alguns cops
!
per demostrar la seva superioritat o el seu poder, d altres per perpetuar
determinades formes de producció i d'apropiació de l'excedent.
b) L' artista romántic malda per trencar la dependencia entre art i
f
senyors, proclama la seva llibertat i el rebuig de l academicismo El
segle XX amb l'art modern i les seves avantguardes, és la culminado
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d'aquest procés, tot i el creixent mercantilisme deis béns i els servéis
culturáis, en especial pero no únicament, deis de consum de massa.
c) En les societats on triomfa la revolució liberal, la idea de nació
rápidament es consolida, ja que sobre ella es basteix la sobirania
nacional que legitima democráticament el nou sistema polític. Per
aixó, no és estrany que un deis objectius de la major part d'Estats
liberáis occidentals durant els darrers dos segles, hagi estat l'intent de
creació d'una identitat nacional, assentada en una identitat cultural mes
o menys homogénia (historia, tradicions, dret, valors comuns, etc.). En
els paísos amb miñones nacionals arrelades en un territori específic,
com també en els estats de nova formació, com ara els americans que
f
es nodreixen d onades migratóries successives, la pressió deis grups
dominants per homogeneítzar la societat i consolidar una identitat
nacional única esdevé un objectiu de primer ordre i un inevitable
element de tensió. Els mecanismes utilitzats per homogeneítzar i
assimilar les minories acostumen a ser -a mes de la repressió mes o
!
menys directa i brutal- 1'escola, per mitjá d una determinada
ensenyanga de la geografía i de la historia; els mecanismes d'ascensió
social, que beneficien aquells que dominen les regles del joc -idioma,
relacions socials; etc.-; el control directe, o mes o menys subtil, sobre
els mitjans de comunicació de massa (prepotencia deis mitjans
governamentals, control de continguts, legislado sobre llicéncies i
propietat, abast de cobertura...); Tus propagandístic de determináis
fenómens col.lectius (militars, esportius...); la creació d'institucions de
nom i ámbit nacional (museus, empreses, universitats, académies...);
etc.
1

d) Després de la Segona Guerra Mundial, molts paísos de l Europa
occidental endeguen polítiques culturáis explícites d'acord amb els
principis de 1'estat del benestar, amb la vocació de fomentar la
creativitat, una major participació de la poblado en les practiques
culturáis i una oferta de qualitat; és a dir, es concep la cultura com a
bé que cal salvaguardar i fer arribar a tothom. Aqüestes polítiques
pretenen superar les antigües polítiques d'instrucció pública o de
f
protecció del patrimoni que s havien donat amb anterioritat.
L'encariment gradual de les arts en viu, ates que son sectors de treball
intensius, planteja al seu temps la necessitat d'una presencia cada cop
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mes important de l'estat per garantir la continuítat de teatres, auditoris
!
o espais d exposició, fins llavors a les mans privades.
!

e) La crisi económica del sector públic condueix a la majoria d Estats
europeus a congelar els recursos destináis a cultura. Molts paísos
estableixen mecanismes per a la captació de fons privats (mesures
fiscals de foment del patrocini i el mecenatge) que deixen el sector a les
mans de la conjuntura económica i afavoreixen les manifestacions de
major impacte mediátic.
f) La cultura de massa, reproduída industnalment i difosa mitjangant
els grans mitjans de comunicació representa la part mes important de
T oferta i el consum cultural en les societats occidentals. Aquest és un
mercat oligopólic dominat de forma creixent per companyies
estrangeres que actúen seguint lógiques productives i de mercat d'ámbit
mundial. S'hi observa, en aquest sector, una pérdua de continguts
autóctons, i un afebliment de la relació creador-públic-entorn cultural.
EL FUTÜR DE LES RELACIONS ESTAT-CULTÜRA
És difícil preveure qué passará en el futur amb la forma
d' organització política de les societats desenvolupades. Si ens cenyim
a un futur relativament proper, uns vint-i-cinc anys, i a 1'Europa sudoccidental, no sembla que alió que els ciutadans entenen per Estat i les
expectatives que se n*esperen es modifiquin d'una manera radical. Una
!
herencia histórica, plena a mes d interessos grupals molt importants
com és aquesta -el pes productiu i laboral de 1' Estat és enorme-, no es
modifica en deu o quinze anys per molta crisi financera, o per la
!
perpetuado d una mala gestió deis béns i els interessos col.lectius.
Probablement l'escepticisme sobre les possibilitats que T Estat resolgui
tots els problemes col.lectius creixerá en la mesura que el nivell
!
cultural i educatiu de la poblado sigui mes gran, i que 1 avene;
tecnológic eixampli la distancia entre eficiencia técnica i capacitat per
resoldre els afers socials i col.lectius. En canvi, cal preveure que
s'enforteixi una concepció de l'estat com a regulador de la confrontado
entre interessos individuáis i, per tant, com a defensor deis interessos
col.lectius actuáis i de les properes generacions.
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Les pors cícliques a la desestabilització que una deficient distribució
de la riquesa entre paísos rics i pobres comporta, poden enfortir
!
posicions autodefensives i/o bel.ligerants de defensa d interessos
f
classistes i antisolidaris a escala internacional. L Estat esdevé en
aquests casos un instrument especialment útil per la seva capacitat
reguladora, coercitiva i económica, alhora que posseeix la legitimitat
necessária -la defensa del bé comú- per actuar sense excessius
escnípols polítics i socials quan l'agent pertorbador és foraster.
El futur de les relacions Estat-cultura no es poden deslligar del futur de
l'Estat mateix, tot i que alhora la cultura política depén en gran
manera del bagatge cultural de cada societat. Aixó fa especialment
difícil preveure qué pot passar.
No obstant aixó, a mitjá termini, hom pot esperar un enfortiment de les
tendéncies observades ais darrers anys. Si l'individualisme i la crisi de
l'estat del benestar persisteixen i avancen, la cultura será un deis
sectors que mes se'n ressentirá, atesa la dificultat per justificar en
época de vaques magres el seu carácter de bé de mérit, i en
conseqüéncia de bé protegit pels poders públics. En aquest cas, l'estat
probablement centrará la seva intervenció en la protecció del
patrimoni, tant de tipus natural com cultural, com a herencia col.lectiva
que és. Al mateix temps, cal preveure una menor implicació de l'Estat
en el món de la creativitat artística; les ajudes que es donin miraran de
ser el mes neutres possibles o es passará la responsabilitat de decisió
a organismes autónoms o, si és possible, a instruments automátics de
distribució (el mercat mateix, en molts casos). En les societats
democrátiques ambdós fets vindran impulsáis per una creixent
sensibilitat ecológica i de defensa deis drets i les llibertats individuáis
per part de la poblado. La por a l'intervencionisme estatal en els afers
privats, cada cop mes fácil grácies ais avenaos tecnológics, i la
dificultat per gestionar eficientment des del sector públic reduirá
possiblement la presencia directa de l'Estat en el món artístic i
cultural.
Tanmateix, els governants no podran deixar de teñir en compte, i
d'utilitzar al seu favor si es dona el cas, el gran valor simbólic de les
manifestacions culturáis, així en termes d'imatge com de suport a la
seva propia identitat nacional. En el primer sentit el perill és la
270

utilització de la cultura com a arma, no de consens sino com a defensa
de clientelismes o corporativismes. En el segon sentit, la cultura és
vista com a arma estratégica, que convé preservar. Exemples clars
f
d aquesta segona dimensió es troben darrere de les intervencions de
governs de caire conservador com el británic, el nord-americá, o la
Comunitat Europea mateixa, que protegeixen la seva industria audiovisual amb tota mena de mesures, tot i defensar programes nointervencionistes en la resta de sectors económics.
Enfront d'una hipótesi de triomf de la concepció liberal de l'espai,
!
propia d una época de crisi económica i política, i contraria al
!
desenvolupament de l'Estat del benestar d inspiració social-demócrata,
existeixen elements que fan pensar en l'establiment d'un altre tipus de
relació Estat-cultura.
En un món cada cop mes interdependent, el diáleg intercultural és
inevitable, i l'estat no en pot quedar al marge. Les multinacional i els
antics Estats colonials l'utilitzen des de fa molt de temps per mantenir
la seva situació de domini. Pero a 1'alba del segle XXI, quan les
migracions provinents d'ámbits culturáis molt allunyats s'estén per
Europa, quan la mobilitat de la població (per turisme, negocis, estudis,
necessitat económica, etc.) és rapidíssima i enorme, quan la
informació sobre el que passa a T altre cantó del planeta, si interessa ais
mitjans de comunicació, es distribueix en qüestió de minuts per tot el
món, fan pensar en Taveng d'una cultura mestissa. Les influencies
provinents de manifestacions culturáis foranes creixerá afavorint la
creació d'híbrids. Les cultures que rebin el suport de potents mitjans
(económics i tecnológics) de producció i difusió, com ara les
anglosaxones, serán les que mes influirán les altres i les que acapararan
l'oferta global. Amb tot, en certa manera, la globalització transforma
i revalora el paper de la cultura local al si de cada societat, en crear una
consciéncia creixent del seu valor com a substrat identificatiu de la
comunitat.
La concentració a les mans de grans grups internacionals de moltes de
les empreses que operen en el camp de la cultura i les comunicación s
no implica automáticament una estandardizado o internacionalització
deis continguts deis productes distribults per aqüestes empreses en
relació amb les que conserven la propietat a les mans nacionals, sino
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que aixó dependrá mes aviat de les especificitats de cada sector i
mercat. En termes generáis és cert que tot grup mira de vendré i
difondre els seus productes arreu del món per tal d'amortitzar la
inversió realitzada. Pero la variable fonamental no és la dependencia
o propietat sino el comportament autónom de cada mercat. Si la
demanda accepta o exigeix, a causa deis bons resultáis de les
campanyes de promoció, un producte d'estil internacional, tant les
empreses nacionals com les intemacionals provaran de produir i
difondre aquest producte; al mateix temps, pero, si un públic
determinat exigeix una oferta específica, els primers que voldran ser-hi
presents serán els grups intemacionals, sempre i quan el mercat
potencial sigui prou fort per mantenir-la.
La resposta del sector públic, com també del conjunt d'agents que
intervenen en 1'arena cultural (sindicáis d'artistes, societats d'autors,
associacions i organitzacions de consumidors, institucions sense afany
de lucre, empreses lucratives, intermediaris i agents, públic, etc.), será
en general de preservado deis seus legítims interessos, cultura
autóctona i status quo. Pero, en els paísos mes dinámics culturalment,
amb una major capacitat exportadora, empreses transnacionals i una
bona participado de la poblado en la vida artística i cultural del país,
la reacció de l'Estat en vista de la invasió de productes foranis pot ser
menys bel.ligerant.
La instaurado de polítiques proteccionistes en l'ámbit cultural han
demostrat una relativa eficacia i utilitat, tot i el perill de fomentar la
mediocritat. El Canadá en va fer cavall de batalla en la negociado per
a la signatura de l'Acord de Lliure Comer? amb els Estats Units, i en
f
molts paísos europeus permet el manteniment d una parcel.la reservada
a la producció nacional.
Setembre de 1992
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PERE LLUÍS FONT

Tan necessána com el tractament directe deis tres punts suggents per
la FJB em sembla l'explicitació deis pressupósits de partenga. Així,
dones, la meva aportado té dues parts: la primera tracta d'explicitar
aquests pressupósits (aquí, naturalment, els meus), i la segona, de
donar elements de resposta ais tres punts al.ludits.
PRESSUPÓSITS PER AL TRACTAMENT DEL TEMA "ESTAT I
CULTURA"
!

a) Parlem d estat i cultura, pensant especialment en Europa (i en el cas,
des de molts punts de vista assimilable, del Canadá).
b) Catalunya -els Paísos Catalans- és una nació. Un deis elements
determinants de tota nació és la cultura, I Telement determinant de la
cultura, en el nostre cas i en molts altres, és la llengua.
c) Una nació necessita -i té el dret de teñir- institucions polítiques
própies, almenys en grau suficient per a garantir la seva supervivencia
com a nació. Si un estat plurinacional no les hi garanteix (a judici
propi, no de 1'estat), cal reivindicar-ne un de propi. Pero un ciutadá
d'una nació subjugada no ha de renunciar a cap deis drets que té un
!
ciutadá d'una nació amb estat propi o d una nació hegemónica en un
estat plurinacional. També pot succeir que una nació estigui dividida
en diversos estats sobirans, si així ho decideixen o ho accepten
majoritáriament els interessats (és el cas, per exemple, de la nació
alemanya). I no s'hi val a dir que reclamar un estat propi és aixecar
fronteres en un moment en qué el que toca és abaixar-ne: del que es
tracta és del reconeixement efectiu deis drets deis pobles, sense
pretendre que les possibles noves fronteres siguin ni mes ni menys altes
que les que quedin entre els estats europeus.
d) Aquí es parla d'estat en el sentit de formació social organitzada com
a eos polític dotat de sobirania, és a dir, dotat de poder polític al
máxim nivell requerit per a ser reconegut com a subjecte de dret
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!

!

internacional, i no d estat en el sentit d entitats polítiques de nivell
inferior, associades de manera federal o confederal.
e) L'estat actual ja no és l'estat anterior a la Segona Guerra Mundial.
Seria anacrónic pensar -o, eventualment, reivindicar- ara el model
vuitcentista d'estat. hi ha processos de transformado en virtut deis
quals l'estat tradicional queda desbordat per dalt (processos
!
!
d interdependencia i d integració, que comporten, de fet, una limitació
de sobirania) i per baix (processos de descentralització i de
regionalització, que son, també de fet, un traspás de competéncies).
Pero seria ingenu confiar en la desaparició de l'estat: es pot
transformar la cosa i fins i tot canviar-li el nom, pero és obvi que hi
ha determinades funcions "polítiques" de les quals la societat no es pot
passar.
f) L'estat, fins i tot (o, potser, sobretot) l'estat actual, té aspectes
negatius que necessiten correctius enérgics. Pero aquests aspectes
negatius, ceteris paribus, li son mes fácils de contrarestar, a una nació
amb estat propi que a una nació no hegemónica integrada en un estat
plurinacional.
g) Cultura i llengua no es corresponen estrictament, perqué la llengua
no és l'únic element determinant de la cultura i, d'altra banda, hi pot
haver un important substrat cultural comú a diverses comunitats
lingüístiques. Pero, ais efectes que aquí ens interessen, es pot parlar
de la práctica coincidencia, a Europa, entre ámbits lingüístics i
cultures nacionals. N'hi ha prou, per a adonar-se'n, de comparar els
dos mapes del CIEMEN: "Aproximado a l'Europa de les nacions" i
"Aproximado a l'Europa de les llengües" (les diferencies principáis es
donen a les Ules Britániques, on les llengües céltiques d'Irlanda,
d'Escocia i del País de Gal.les, son residuals o en procés poc efica?
de recuperado). D'altra banda, aixó no és casual: la filosofía, la
psicologia i la lingüística actuáis confirmen la relació estreta entre
llengua i pensament. La llengua possibilita, limita i expressa el
pensament. Tots pensem en una llengua determinada, i la llengua no és
un simple instrument expressiu d'un pensament no condicionat per ella.
És la part de la veritat que hi ha en la visió romántica de la llengua
com una manera de veure el món. En tot cas, els ideólegs del
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nacionalisme espanyol, francés o alemany ho teñen molt ciar (i, en
aquest punt, cal donar-los la rao).
h) Els drets lingüístics i culturáis -part essencial deis drets nacionals,
és a dir, deis drets deis pobles- han de ser consideráis com a "drets
humans" (és la tercera generado de drets humans, després deis drets
individuáis i deis drets socials) i constitueixen en bona part la gran
f
"revolució" pendent. L'anomalia, a Europa, és d una amplitud
impressionant: abans de Tensulsiada de l'URSS, es calculava que el
f
40% deis habitants d Europa (de r Atlantic ais Urals) pertanyien a
!
Uengües i cultures minoritzades. D altra banda, seria hipócrita pensar
que, a diferencia de les dues revolucions anteriors (la democrática i la
social), aquesta tercera es fará sempre de manera suau i sen se
conflictes: perqué els drets nacionals siguin efica$ment reconeguts, els
actuáis estats plurinacionals, que son en bona part funció deis interessos
de la nació hegemónica, no cediran de manera desinteressada.
i) El concepte de cultura no és fácil de definir. Ais nostres efectes,
sembla que cal pensar-la en el sentit objecüu (no subjectiu), i en tota la
seva amplitud (sentit antropológic), sense oblidar la utilitat de la
contraposició (a la manera alemanya i francesa) entre cultura i
civilització, amb el benentés que aquesta serveix per a designar-ne els
aspectes mes materials i técnics, que son en el món actual els menys
específics. Aquest concepte modern de cultura -contraposat al de
civilització- va néixer a 1'Alemanya de la segona part del segle XVIII,
que volia autoafirmar-se enfront de les altres potencies culturáis -i
polítiques- d'Europa. Només sobre aquest concepte básic de cultura
pren sentit la distinció, també útil, entre cultura "académica" (que
inclou, com a capa superior, Taita cultura) i cultura "popular" (feta ara
per una mésela sovint ben curiosa de costums, tradicions, música,
dites... -folklore-, i de coneixements i actituds difosos pels mitjans de
comunicació de massa). Si Maragaíl podia escriure l'any 1895 que "el
pa i el vi intel. lectual de la gent d'avui son els diaris i el teatre" (O. C.,
I 740), avui hauríem de dir que son els mitjans de comunicació social,
!
especialment la televisió. D altra banda, a l'hora de parlar de cultura
europea, és útil de referir-se a un estrat infrastructural de la cultura,
!
que es podría definir com aquell conjunt d esquemes interpretatius de
la realitat que possibilita la comunicació en una época i en un ámbit
geográfic (és un concepte emparentat amb alió que Ortega anomenava
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"creencias", Foucault "episteme", Kuhn "paradigma", o Habermas
"condició de possibilitat de l'acció comunicativa").
j) Es pot parlar de cultura europea i de cultures nacionals. La cultura
europea está feta d'unitat i diversitat. Parlem sense dificultat de cultura
europea per referir-nos a la creada en aquest continent a partir de les
arrels greco-romanes i judeo-cristianes i que, peí que fa a Taita cultura,
llevat deis aspectes mes directament lligats a les Uengües, sempre ha
estat internacional: arquitectura, arts plástiques, música, filosofía,
ciencia. Fins i tot en literatura, hi ha estils i corrents supranacionals,
i tots els europeus considerem nostres una serie d' escriptors
perceptibles a escala internacional, sobretot en aquells generes mes
traduíbles (no tant en poesía, llevat deis supergrans, en qué la
traducció encara deixa percebre la grandesa de la idea o la forga de les
imatges i del sentiment). Formen part de la cultura europea la Biblia
i Plato, Séneca i Sant Agustí, les catedrals i el gregoriá, el Dant i
Leonardo, Goethe i Mozart, Llull i Gaudí, Cervantes i Goya,
Montaigne i Van Gogh, Dostoievski i Chagall, Shakespeare i
Kierkegaard... Europa és una simfonia de cultures nacionals, amb aires
mes de familia segons que es tracti de TOrient o de l'Occident de
T Europa mediterránia o de la nórdica, amb aquell estat infrastructural
comú abans esmentat. Pero la diferenciado está lligada
fonamentalment a les Uengües i, fins a Tactual explosió deis media
moderns, també a la cultura popular (sense desconéixer que hi ha
!
elements populars mes o menys comuns). S ha dit, amb rao, que teñen
la mateixa cultura els que saben parlar la mateixa llengua, recitar els
mateixos versos, cantar les mateixes cangons. Pero, fins i tot en aquests
camps mes específics, hi ha aculturació, préstecs, intercanvis: els
infants catalans no saben que Jules Verne era francés.
k) Hi ha a Europa una gran diversitat de situacions. En rigor, molt o
poc, gairebé tots els estats son plurinacionals, pluriculturals o
plurilingüístics (potser les úniques excepcions serien Portugal i
Islándia). Pero, de fet, hi ha grans estats (com Alemanya) o altres de
mes petits (com els escandinaus) que s'acosten bastant al model
monocultural (alguns formen part d'árees culturáis mes ámplies, com
Austria), mentre que altres son clarament pluriculturals, ja sigui amb
una nació i una cultura hegemónica (com Franga i Espanya), ja sigui
1
amb diverses Uengües i cultures en peu d igualtat (com Suissa). D'altra
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banda, hi ha nacions i cultures d ámbit reduít amb estat propi (com les
nórdiques) o sense estat propi i, en aquest cas, unes integrades en un
estat plurinacional (com la corsa), i altres trossejades entre diversos
estats, sia que una part tingui estat propi (com la neerlandesa), sia que
cap no en tingui (com la catalana).
1) El cas cátala és potser únic entre les nacions sense estat, per la seva
continuitat histórica i la seva vitalitat lingüistica i cultural. Potser
només se li assembla el Quebec, pero amb la diferencia que el Quebec
1
no té mil anys d historia i, d'altra banda, la seva Uengua compta amb
una metrópoli poderosa.
m) Tot comptat i debatut, sembla que els nostres principáis referents a
teñir en compte en aqüestes jornades han de ser, realísticament, els
estats pluriculturals amb una cultura hegemónica (com Franga o
Espanya o, amb mes optimisme, el Canadá), i, utópicament, ja sia els
estats pluriculturals amb tráete igualitari per a les diverses cultures (com
Suíssa o Bélgica), ja sia les cultures d'ámbit reduít amb estat propi
(com les deis paísos escandinaus).
n) És una forma de provincianisme pensar que no hi pot haver
!
realitzacions culturáis de validesa universal si no és en 1 órbita de
cossos mes grans i pretesament mes universals. Només en el singular
s'ateny l'universal. Montaigne ho va dir millor que ningú: "Tot home
porta la forma sencera de la condició humana". I mes a prop de
nosaltres, podem recorrer novament a Maragall, que escrivia el 1906:
"Fixem-nos que Ibsen i la seva gent son ben noruecs, i que, justament
per ésser-ho amb tanta forga, son tan europeus, tan humans" (O.C., I
763). La desprovincianització cultural del nostre país passa per la
catalanització.

NOTES PER AL TRACTAMENT DIRECTE DEL TENÍA "ESTAT
I CULTURA"
Relacions dialéctiques clássiques entre estat i cultura
L'estat modern sorgit a Franca i Anglaterra després de la Guerra deis
Cent Anys i generalitzat a Europa a partir del Renaixement i fins a la
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Segona Guerra Mundial és l'estat-nació, es a dir, l'estat que, o bé
correspon substancialment a una nació (o a una part d'una nació), o bé
aspira a transformar en una nació totes les nacions o parts de nacions
compreses en el seu ámbit territorial de poder, mitjangant l'exércit,
1
Tadministrado i l'esfor? d unificado lingüística i cultural.
Sobretot en aquest darrer cas, es pot parlar de relacións dialéctiques
entre estat i cultura, perqué Tesforg ¿'unificado cultural genera un
feedback de reforgament de l'estat i deis seus límits geografics, creant
una falsa consciéncia de nació que fa veure com a natural alió que és
el resultat de mesures coercitives.
L'exemple mes característic és el de Franca, que va proporcionar el
model deis estats centralistes i deis nacionalismes d'estat, model
potinerament imitat per Espanya després de l'adveniment deis Borbons.
1
L'Estat francés ha resultat molt eficient -afortunadament, l Estat
espanyol ho ha resultat menys- en la seva voluntat d'unificado cultural
a partir de la cultura de la nació hegemónica. Pero Tinstrument de la
unificado cultural va ser la unificado lingüística. Ja ho deia Nebrija,
que "la lengua es compañera del imperio", i mes de mil anys abans ho
havia constatat sant Agustí. El 1539, Francesc I, amb r ordenanza de
Villiers-Cotteréts, va declarar l'obligatorietat del francés en tots els
actes públics administratius, judicials i notaríais, en substitució del llatí
i de les altres Uengües vernacles (és la data simbólica de la voluntat
d'afrancesament de tot l'exágon). I el mecenatge de la monarquia ais
escriptors francesos del Grand Siecle será la continuado de la mateixa
política. La unificado cultural i lingüística ja molt avanzada facilitará
el concepte de república "una i indivisible", eixit de la Revolució
Francesa. El pas següent, i el mes decisiu, el donará la Tercera
República amb les liéis de Mes Ferry de 1881-1882 sobre
l'ensenyament gratuít i obligatori, naturalment només del francés i en
francés. Les diverses nacions subjugades, primer van ser desposseides
de tot dret polític, i després la seva llengua va ser substituida peí
francés i la seva cultura diluida en la francesa.
Amb un criteri semblant, Hegel considera que Luter és el gran
alliberador de la nació alemanya amb la seva contribució a la creació
de l'alemany modern, i especialment traduint la Biblia a l'alemany i
ensenyant a pregar en alemany. Encara que el model germánic, quan
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rimperi s'estendrá cap a Test, no fará una política de germanització
tan efica<¿.
Pero, amb graus diversos d'intensitat i d'eficiéncia, els processos son
semblants en els diversos estats. Les llengües i les cultures europees
f
només van estar en peu d igualtat a l'edat mitjana, és a dir, mentre el
llatí va ser Túnica llengua de cultura i d'intercanvi. A Tépoca
f
moderna, la pérdua de la personalitat política d una nació va anar
generalment seguida de la reculada lingüística i cultural. Només les
nacions que van poder preservar la seva sobirania van poder salvar-se
plenament com a nacions amb la seva llengua i la seva cultura.
Elemente actuáis de crisi o de transformado de les relacions
estat/cultura
Ja he fet referencia a les transformacions actuáis de l'estat, que cedeix
competéncies a instáncies polítiques supraestatals o infraestatals.
L'Europa de Maastricht s'organitza, de manera poc coherent, segons un
model federal en el camp económic i monetari i segons un model
confederal en el camp polític (coordinado en política exterior i
defensa, col.laboració en materia policial i judicial). Pero qui té
1
realment la paella peí manee son els estats i només els estats (l ARE
és purament consultiva i la seva incidencia és escassa i, peí que
sembla, molt dependent de la personalitat del seu president). És
1
!
I Europa deis estats la que s imposa, per damunt de 1'Europa de les
nacions.
!

D'altra banda, a 1 interior deis estats, els processos de descentralització
i regionalització teñen tot Taire de ser la concessió necessária per al
manteniment de les esséncies de la sagrada unitat "nacional" (és a dir,
estatal). No sé veure cap indici significatiu de la disminució real de
Tagressivitat deis nacionalismes hegemónics en els estats plurinacionals.
Hi ha simplement una suavització de les formes. Pero, per exemple, la
constitució espanyola, una de les mes generases, continua discriminant
les llengües perifériques, i el "gobierno de la nación" continua posant
país a les rodes en el procés de normalització lingüística i afavorint
(per acció o per omissió) successius intents de trossejament del cátala,
que ha passat de ser una llengua perseguida a ser diverses variants
diversament tolerades. O bé -un altre exemple- continúen vigents tan
r
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com mai els cuerpos estatals d'ensenyants, que son un poderos
instrument de colonització lingüística, cultural i ideológica. El
nacionalisme de la nació hegemónica está instal.lat al nivell de
creencias i no simplement de ideas. Les cultures nacionals sense estat,
en Tactual projecte d* Europa, tindran les mateixes dificultáis que tenien.
!

La resistencia d aquest tipus d'estats a reconéixer lleialment els drets
de les nacions s'ha manifestat internacionalment una vegada mes
aquests darrers anys en la interpretado restrictiva del dret
d'autodeterminació (suposadament aplicable només a les colónies
extraeuropees) i en el reconeixement tarda i a contracor deis nous estats
1
de l Europa central i de Test. Amb tot, els esdeveniments polítics de
!
l'antic bloc comunista han afavorit a 1 Europa occidental una certa presa
de consciéncia deis drets deis pobles, en perjudici de la concepció
patrimonial de 1'estat, heretada de les velles monarquies. Perqué,
finalment, potser l'oposició decisiva és entre una concepció patrimonial
!
i una concepció funcional de 1 estat.
Cal afegir-hi que, actualment, en els estats plurinacionals amb una
nació hegemónica, la voluntat política de manteniment de la situació
es troba objectivament reforjada per les Ueis del mercat: la "unidad de
destino en lo universal" es troba entre refermada i substituida (pero el
resultat és el mateix) per la "unidad (relativa, és ciar) de mercado en
lo universal". La cultura va al darrera no sois deis fets polítics, sino
també deis económics, tecnológics i de comunicació. La industria de
la cultura imposa les seves liéis a tots els processos de creació i de
difusió cultural, en perjudici de les cultures d'ámbit redui't,
especialment si aqüestes no teñen un estat al darrera. Aquest factor és
especialment decisiu en aquella dimensió de la cultura popular -la
cultura de masses- vehiculada pels mitjans de comunicació social i, en
general, per la industria deis audio-visuals.
Pero les liéis del mercat amenacen no solament les cultures i llengües
f
d ámbit reduit -especialment les cultures sense estat propi-, sino també
les de les nacions hegemóniques en els estats plurinacionals europeus,
les quals, a una escala diferent, han d'adoptar en relació a una cultura
!
mes potent que actualment domina el mercat -1 americana- les mateixes
estratégies que les cultures minoritáries, i en particular les subjugades,
en relació a elles.
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Hi ha encara un nou element a teñir en compte, que afecta tant les
!
cultures subjugades com les hegemóniques, tant les d ámbit reduít com
les d'ámbit mes ampli: és la nova immigració procedent del tercer
món. I el fet que aixó vingui a pertorbar 1'egoísta tranquil.litat europea
no justifica de cap manera les actituds de rebuig i de xenofobia. Europa
f
ha d acceptar que les seves societats serán, cada vegada mes,
pluriétniques, pluriculturals i plurilingüístiques. Les cultures nacionals
es veuran afectades, i no em sembla que tinguin altra "defensa"
raonable que la multiplicado deis mitjans per a facilitar la integració
lingüística, que és, finalment, l'aspecte decisiu.
Hipótesis sobre el paper que fará l'estat a termini mitjá o llarg en
1'estructurado de la societat en materia cultural
La nova Europa es fa sobre la base deis estats. Maastricht reforja el
paper deis estats dins de la comunitat, ja que no preveu instancies
europees que no estiguin regides peí vot deis estats. I una eventual
política cultural europea haurá de ser votada -i haurá de ser aplicadapels estats. Tot i que no s'ha de renunciar a l'europa de les nacions
com a objectiu final, no sembla pas que sigui aquesta la idea directriu
de Tactual procés de construcció europea. Instaurar 1'Europa de les
nacions voldria dir remuntar-se al moment previ a la constitució deis
estats moderns, amb una important reestructurado del mapa d'Europa.
Aixo només seria concebible en la mesura que els estats plurinacionals
deixessin de ser maquines interessades a autoperpetuar-se, és a dir, en
la mesura que deixessin de ser la disfressa deis interessos de la nació
!
hegemónica. La potenciado de 1 Europa de les regions hi podría
contribuir.
Peí que fa al paper previsible deis estats plurinacionals, caldria
considerar, segurament, dos tipus de situació:
r

a) D'una banda, els estats amb tradició política de lleialtat i d'igualtat
de tráete envers totes les cultures nacionals existents en el seu territori.
De fet, coincideixen amb els estats pluriculturals en qué totes les
cultures teñen el seu centre principal en un altre estat. És el cas de
Suíssa o de Bélgica. No havent-hi cultura hegemónica identificada amb
l'estat, els recursos poden ser equitablement repartits i les competéncies
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culturáis poden ser exercides per instáncies polítiques de cada una de
les nación s.
b) D'altra banda, els estats plurinacionals amb una cultura hégemónica,
que es resisteixen a tractar totes les cultures amb la mateixa lleialtat i
f
en peu d igualtat. En aquest cas, les cultures subjugades semblen
condemnades a una agonía permanent, en el doble sentit de la paraula
agonía: lluita i perill de mort. Mentre aquest segon tipus d'estat no
evolucioni cap a un model semblant al primer, les cultures minoritzades
hauran de reivindicar un estat propi.
Hi ha polítiques culturáis exercides per instáncies diverses, estatals o
infraestatals. Sol haver-hi acord a afirmar que els seus capftols
principáis son els següents: conservado del patrimoni arquitectónic,
artístic i documental, foment de la creativitat cultural, foment de la
difusió i del consum cultural, manteniment d'insitucions d'ensenyament
(de tots els nivells) i política lingüística (especialment en els estats
pluriculturals, pero cada vegada mes en tots, en vista de 1'amenaza de
1' anglés).
!

A 1 Europa del segle XXI es poden imaginar tres nivells de
competéncies, corresponents a institucions europees, ais estats i, en els
estats plurinacionals, a les institucions polítiques de cada una de les
nación s.
•

fe

a) La política cultural europea sembla que hauria de teñir dos grans
capftols. D'una banda el foment de criteris que haurien de guiar les
polítiques deis estats membres; en aquest sentit, la política cultural
europea hauria de ser fonamentalment una política de defensa deis
drets culturáis i lingüístics, inspirada en un model cultural de respecte
a la diferencia, i de promoció de liéis d'ámbit estatal (coordinades, si
cal, entre diversos estats) que protegeixin igualment totes les llengües
i cultures de 1'estat, perqué desapareguin les cultures "de peatge" i la
!
necessitat de funcions de suplencia. I d altra banda, una política
orientada a evitar la invasió del mercat cultural europeu, especialment
en el camp deis audio-visuals (televisió, disc, cinema...) per la
industria cultural americana.
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b) La política cultural deis estats pluriculturals sembla que s'hauria de
reduir a garantir les condicions d'igualtat entre les diverses cultures.
Primer, la igualtat de dret, reconeguda constitucionalment i promoguda
amb una Uei d'ámbit estatal. Pero la igualtat de dret no basta per a
garantir la igualtat de fet. L'estat no pot abandonar les regions, o les
!
"autonomies", a la seva sort, sino que ha d ajudar positivament a la
normalització de les Uengües i de les cultures minoritzades i ha
!
!
d afavorir, en lloc d entorpir, les relacions entre les diverses
demarcacións de llengua i cultura comunes. I per a aixó no sembla pas
necessari cap Ministeri de Cultura. Óbviament, aixó seria un canvi
espectacular en relació a la situado actual.
c) La política cultural concreta, amb els capítols indicáis mes amunt,
ha de ser, per tant, substancialment competencia de cada una de les
nacions incloses en l'estat. Cal destacar-ne com a punts cabdals la
normalització lingüística -les cultures nacionals aguantaran mentre
aguantin les Uengües-, la creació d'un espai de comunicació d'ámbit
nacional -una nació sense mitjans de comunicació social normalitzats
no pot pretendre continuar essent una nació- i la coordinado de les
diverses demarcacions administratives amb una mateixa cultura, sense
oblidar mai la primada de la societat civil, tractada sense paternalisme.
Aixó mateix val per ais estats uniculturals, sempre amb aplicado,
naturalment, del principi de subsidiarietat.
En tots els casos es pot pensar en un doble model: el lliurecanvista i el
proteccionista. El lliurecanvisme és una garantía de llibertat i de
qualitat, pero representa, en gradado decreixent, un rise per a les
cultures minoritáries en els estats pluriculturals, per a les cultures
d'ámbit reduít amb estat propi i, fins i tot, per a les cultures
hegemóniques en els estats pluriculturals europeus: les liéis del mercat
no teñen miraments. El proteccionisme, necessari en un grau o altre
com a legítima defensa enfront de les liéis del mercat cultural,
comporta sempre un cert perill de provincianisme i de davallada de
qualitat. Les diverses polítiques culturáis de les nacions i deis estats
hauran de buscar el punt dolg i navegar hábilment, com Ulisses, entre
Escil.la i Caribdis.
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RESUM DEL DEBAT
FÉLIX MARTÍ AMBEL
1

Els participants constaten l enorme influencia de la política en la vida
cultural i, en general, voldrien que fossin les nacions les que, en el
futur, exercissin una serie de servéis a favor de la cultura. Aquest
escenari esdevé complicat en els casos d'estats plurinacionals.
S'observa que sovint hi ha una cultura hegemónica i que les altres
cultures de l'estat son considerades de menor dignitat. Els estats
!
plurinacionals només teñen sentit quan existeixen condicions d igualtat
entre totes les cultures existents. Aqüestes reflexions son el punt de
partida per a expressar la conveniencia d'evolucions cap a la sobirania
de tots els pobles. No es tracta tant de reconéixer una evolució efectiva
cap a la sobirania deis pobles que no en teñen, com d'una avaluado
positiva de les dinámiques que es podrien produir per la decisió deis
mateixos pobles. Per altra part és difícil precisar, en el context polític
deis estats contemporanis, quins son els grups humans que s'han de
f
considerar pobles. S ha de fer notar que en el diáleg sobre el futur de
l'estat i la cultura es constata una gran dificultat a l'hora de descriure
les tendéncies i les evolucions previsibles, i que els participants
expressen preferentment aspiracions mes o menys compartides i
éticament millors. El fet de proposar unes relacions mes adequades
entre estats i cultures no garanteix que en el futur la rea 11 tat
correspongui al desig expressat.
Tenint en compte el context europeu es manifesta la urgencia de tractar
el tema de la cultura europea. Es diu que no hi podría haver procés
polític de construcció europea si no existís una cultura europea. Es
parla de tres nivells de relació entre estructures polítiques i vida
!
cultural i s expliquen les funcions que corresponen a cada nivell. En el
!
marc europeu s'haurien d establir funcions molt limitades. Potser
només l'establiment de criteris de política cultural per ais estats
membres i algunes mesures proteccionistes per a evitar la dependencia
cultural europea respecte de les industries culturáis no europees. En el
f
marc estatal, si es tracta d estats supranacionals, l'establiment de
normes que garanteixin la igualtat de dret i de fet de cada una de les
cultures existents a l'estat. En el marc de la nació és on s'haurien de
concentrar les competéncies al servei de la cultura. En aquest marc
285

teñen justificado la protecció de la llengua propia, la regulado deis
mitjans de comunicado i la coordinado de les diverses demarcacions
administratives que pertanyin a la mateixa cultura. S'insisteix en la
dificultat de parlar de cultura estatal en els casos d'estats plurinacionals
sense excloure'n la possibilitat i es menciona la cultura política viscuda
a la Confederado Helvética. En general s'expressa la desconfianza en
l'atribució de competóncies culturáis mes enllá de l'ámbit nacional. És
evident, per altra part, que els estats tendeixen a convertir els estats en
nacions i que el criteri mes raonable seria convertir les nacions en
estats, sobretot en els aspectes culturáis.
Com a complement de l'atribució de funcions culturáis a les estructures
polítiques nacionals s'insisteix en el desitjat protagonisme deis
ciutadans en el camp cultural. Enfront d'una cultura que visques de la
subvenció es recorda la conveniencia de construir societats civils fortes
i capaces de protagonitzar la creativitat cultural i de dedicar-hi els
mitjans económics necessaris. Es critica la tendencia de les
administracions a privilegiar els aspectes espectaculars de la cultura en
detriment de les seves dimensions menys quantíficables. Es diu que la
política d'aparador está al servei deis interessos electorals. Per
aqüestes raons sembla que precisament en el camp cultural s'hauria de
limitar el protagonisme de les institucions. Potser s'hauria d'atribuir ais
poders públics la fundó de reequilibrar els sectors culturáis mes febles
i coordinar les accións de projecció exterior de cada cultura. El
problema de l'acció cultural de 1'administrado fa aparéixer la qüestió
de 1'avaluado en materia cultural. No és gens fácil establir el valor
deis productes o de l'activitat cultural. Es poden considerar els costos,
el seu ús o el seu valor de canvi, pero cap criteri no és prou
satisfactori. Les administracions no haurien de decidir unilateralment
sobre el valor deis fets culturáis.
Aquests temes teñen relació amb els condicionaments que imposa una
societat regida per les liéis del mercat. El criteri general és favorable
a una intervenció deis estats per a introduir correccions a les
implacables liéis de l'economia de mercat. És una fundó que
previsiblement continuaran fent els estats en el futur. S'enumeren les
. funcions que s'inclouen en l'expressió política cultural. En primer lloc
el deure de conservar el patrimoni arquitectónic, artístic, documental,
industrial (tan sovint ignorat) i natural. En segon lloc, el foment de la
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creativitat. En tercer lloc, l'extensió de la difusió i consum cultural. En
f
quart lloc, el manteniment de les institucions d ensenyament. En cinqué
lloc, el desenvolupament de la llengua propia. En sisé lloc,
f
1' establiment d una política cultural que afecti els mitjans de
comunicado. Es diu que a les nostres societats la cultura popular és
creada principalment pels grans mitjans áudio-visuals i que ignorar la
seva importancia cultural és ser molt irresponsable. S'ha de fer notar
f
que les referéncies ais sistemes d ensenyament i ais mitjans de
!
comunicado s obliden sovint quan es parla de política cultural. La rao
deu ser que, a la majoria deis estats i nacions, els ministeris de cultura
son diferents deis ministeris encarregats de Tensenyament i deis mitjans
de comunicado.
!

Es comenta la conveniencia d integrar la cultura científica en les
reflexions generáis sobre la cultura. La formado científica i
tecnológica encara está massa separada de les altres branques de
Teducació. La desintegrado deis sabers no afavoreix la cultura. Es
planteja el problema de la qualitat de l'ensenyament. De vegades es
presta massa atenció ais aspectes metodológics de T educado i no hi ha
prou debat sobre els continguts de. l'ensenyament. Els resultáis deis
!
nostres sistemes d ensenyament no son satisfactoris. Es posa com a
!
exemple la desproporció que hi ha entre el gran nombre d estudiants
universitaris i el poc consum de Uibres. Precisament en el camp
editorial es manifesta la feblesa cultural de les nostres societats i
s'observa la dependencia creixent respecte de les administracions
publiques. Per altra part, els estats semblen mes interessats en la
formado professional i en la regulació del mercat de treball que no pas
en el nivell cultural de la poblado. No es pot esperar, per tant, que els
!
estats siguin els principáis animadors culturáis. L excessiu protagonisme
cultural deis estats afebleix la vida democrática. El desenvolupament de
la democracia només es pot fer sobre la base d'iniciatives culturáis no
dependents deis estats.
El procés d'unitat política europea i la unificado internacional deis
mercats planteja la qüestió del valor de les cultures particulars. Hi ha
1
unanimitat en 1" afirmado que la bona manera d esdevenir universals és
desenvolupar sense complexos la singularitat de cada cultura. Son
perfectament compatibles universalitat i particularitat. Per altra part,
cada cultura concreta es justifica perqué ofereix valors universals. En
287

el marc europeu es menciona la creado del repertori deis drets humans
i el seu posterior reconeixement universal. Per aquesta rao el model
futur de relacions culturáis internacionals no hauria de conduir a una
uniformitat cultural sobre la base del saber científic, i la comuna
utilització de la tecnología, sino que hauria de fomentar
l'aprofundiment de les cultures particulars i el diáleg entre totes elles.
A Europa és un fet positiu que hi hagi moltes Uengües i cultures i el
millor model de futur és el que permeti a cada ciutadá europeu viure
1
a l interior de la seva cultura i poder enriquir-se amb un bon
f
coneixement d altres Uengües i cultures properes. En aquest aspecte
l'aprenentatge de les Uengües s'hauria de millorar substancialment. Es
menciona la iniciativa deis experts de la UNESCO, reunits recentment
a Manresa, de promoure una carta cultural europea que estableixi el
model de relacions entre les cultures grans des del punt de vista
demográfic, polític o económic i les cultures petites, en el context
europeu.
Es dedica especial atenció al concepte de sobirania. No es pot imaginar
una democracia real si no es viu en el marc de la sobirania de cada
poblé. Els drets polítics individuáis son només aparents si no
s'inscriuen en un efectiu reconeixement deis drets deis pobles. La
cultura no es produeix al marge de les estructures de poder. El poder
condiciona la cultura de moltes maneres. Es recorda 1'apropiado
indeguda de 1'obra d'artistes catalans per part deis poders espanyols.
Considerada T experiencia de la construcció artificial de les cultures
nacionals per part deis poders, semblaría raonable que cada cultura
estigués dotada d' estructures polítiques que li permetessin
desenvolupar-se com a cultura nacional. Per altra part, potser es pot
pensar en una sobirania compartida. No tots els atribuís deis estats son
igualment desitjables en un context polític com 1'europeu que tendeix
a unificar espais polítics i a crear una sola moneda i un sol mercat.
L'objectiu polític deis moviments nacionals no s'ha de reduir a
l'obtenció d'un estat propi. Els nacionalismes que aspiren a construir
un estat convencional no son els únics possibles. Es poden imaginar
altres formes d'exercir la sobirania. L'element decisiu per a avanzar en
la sobirania consisteix en la necessária actitud psicológica
d'autoafirmació per part deis membres de cada cultura. La sobirania és
inicialment una posició o una decisió psíquica.
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En el camp cultural no es preveu una disminució del rol deis estats en
un futur proper ni tan sois a Europa. Els estats, com a míhim,
continuaran protegint les seves cultures amb polítiques que evitin la
colonització cultural que es podría derivar de les liéis del mercat
aplicades a la dinámica cultural. En el context económic liberal, sembla
que és desitjable la presencia de poders proteccionistes i que els estats
en son ben conscients. En aquesta perspectiva no es discuteixen els
servéis evidents que hauran de fer els estats, sino els problemes que
hauran de solucionar els pobles sense estructures estatals suficients. Per
f
altra part, creix la consciéncia que s ha d'equilibrar el conjunt de
competéncies deis estats amb una salut mes alta de la societat civil, és
a dir, de les organitzacions no governamentals. La dificultat principal
consisteix en la marginalitat deis valors culturáis que caracteritza les
societats com la nostra on només teñen valor les realitats susceptibles
de teñir preu económic. Si no es produeix un canvi de sensibilitat, que
podría venir peí camí de la nova consciéncia ecológica, será difícil
que les societats deis paísos tecnológicament avan^ats mostrin una
vitalitat cultural suficient.
La cultura dominant té poca dimensió crítica. La cultura pagada o
protegida pels estats i per les administracions sembla una activitat mes
aviat ornamental. La cultura en el sentit fort de la paraula esdevé
sempre subversiva respecte deis poders establerts. Potser la cultura és
la reivindicado de les llibertats enfront deis poders antics o nous,
visibles o invisibles. Potser és el trencament deis codis que tendeixen
a la domesticado i a l'ensopiment. En aquesta perspectiva la millor
relació entre estat i cultura seria el conflicte. Es ciar que cultura també
és l'art de la convivencia, de les harmonies interpersonals i de la pau
universal. Pero en Tactualitat alió que sembla mes present és la lluita
d'interessos, el guany a curt termini, la competitivitat, el poc interés
pels altres. Els estats es mouen en aquest context de poca sensibilitat
cultural. Els estats teñen molta consistencia i la cultura poca forga. Es
f
parla de crisi de l estat, pero seria mes pertinent parlar de crisi de la
cultura. El procés cap a la unió europea pot resoldre certs aspectes de
la crisi deis estats europeus. En l'aspecte cultural la solució de la crisi
no pot venir de les estructures sino de la base. Esperem que els estats
evolucionin de manera que hi hagi condicions cada vegada mes
favorables per a una vida cultural a la base de les nostres societats.
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REFLEXIONS FINALS

f

Tal com s afirmava en la seva presentado, l'objectiu essencial de les
Jornades era dibuixar, tot fent un cert esforg de prospectiva, quin
podría ser en els propers anys el perfil i les característiques básiques
de l'estat com a model d'organització de les societats contemporánies,
ateses les profundes transformacions d'índole molt diversa que en els
!
darrers anys s han produit en el panorama mundial, les quals han
conduit a qüestionar la validesa i fins i tot a considerar la possibilitat
de la desaparició de l'esmentat model.
En un segon ordre definalitats,pero ja al marge del desenvolupament
estrictament previst de les Jornades, estava en Tánim deis organitzadors
procurar avaluar, un cop vistos els resultats que es desprenguessin de
les consideracions anteriors, quines podrien ser les repercussions del
!
nou model d estat que les dites transformacions prefiguren per ais
pobles o nacions, com ara Catalunya, que en no disposar d'aquest
model poden interrogar-se sobre la utilitat, la conveniencia o la
f
necessitat de disposar d un estat propi per tal d'assegurar el seu pie
desenvolupament económic, polític, social i cultural.
Sobre aquests dos aspectes presentem unes reflexions amb la pretensió
de mantenir obert el debat en vista a aclariments i progressos ulteriors,
i d'evitar la impressió que els pobles i nacions sense estat no teñen cap
altre remei que recorrer a actes estrepitosos de violencia, si volen
aconseguir ser objecte d'atenció en les instáncies del dret i de la
política.
A. Perfil del futur model de l'estat
1.

2.

En un futur a mig i llarg termini, l'estat continuará essent el
model essencial d'organització de les societats contemporánies
!
i la pe?a determinant al voltant de la qual s estructuraran les
relacions internacionals en el pía mundial.
f

El motiu d aixó és que l'estat constitueix, ara per ara, la forma
mes acabada d'expressió de la identitat col.lectiva d'un poblé,
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alhora que garanteix de manera mes efectiva la seva existencia
dintre de la comunitat internacional.
Sobre aquests pressupósits, i almenys a curt i mig termini, cal
pensar que el desenvolupament de la noció de comunitat
f
internacional o els processos d integrado supra-estatals, entesos
com a superadors de la tradicional divisió del planeta en estats
és, ara per ara, una aspirado llunyana fins i tot dintre del marc
d*integrado mes elaborat fins l'actualitat com és el de la
Comunitat Europea.
Per aixó es pot dir, de forma mes precisa, que alió que es troba
en crisi son determinades formes que al Uarg deis anys ha anat
adquirint el model estatal, -en l'actualitat podem parlar de crisi
del model d'estat del benestar, o del model d'estat centralitzat-,
pero no pas la seva mateixa existencia com a forma d'expressió
d' una identitat nacional.
Sense qüestionar, per tant, una de les funcions tradicionals que
compleixen els estats, de constituir i assegurar el
desenvolupament de les identitats nacionals, és pot afirmar, no
obstant aixó, que efectívament, existeix una notable falta
1
d adaptado de l'estat a les grans transformacions o can vis que
s'estan produint en el conjunt de les relacions internacionals.
Les transformacions essencials que han provocat la crisi deis
estats contemporanis, almenys en la seva forma d'estat sobirá
i jerárquic tal com és conegut d'engá de la revolució industrial,
!
son básicament el procés accelerat d integrado i
1
interdependencia económica mundials, i l aven? extraordinari
de les noves tecnologies aplicades ais sistemes i mitjans de
comunicado. Ambdós fets han obtingut un resultat fonamental:
han fet permeables les fronteros de l'estat de tal manera que un
ventall molt ampli de decisions que fins époques recents es
podia considerar que eren preses per l'estat amb carácter sobirá
han perdut en l'actualitat aquest carácter.
La gran heterogeneítat deis estats contemporanis peí que fa a la
seva dimensió territorial i demográfica, a la seva importancia
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f

i pes económic i cultural, a les formes d estructurado deis seus
régims polítics, etc. fa, pero, que les causes i manifestacions
de la crisi no afectin tots els estats de la mateixa manera i en el
mateix grau, i que, al seu torn, provoquin reaccions d'adaptació
molt diverses en cadascun d'ells. En aquest sentit només será,
tot analitzant cadascun deis estats en concret, com es podrá
veure la incidencia real de la crisi i les respostes que ocasiona.
Les manifestacions d'aquesta crisi deis estats, tot i que presentí,
com s'ha dit, característiques ben diferents en cada cas, poden
englobar-se en el concepte de crisi de sobirania, la qual apareix
limitada de forma decisiva peí nou sistema de relacions
económiques, polítiques, socials i culturáis internacionals.
En certa manera pot afirmar-se també que alió que es troba en
crisi no és, o no seria solament l'estat sobirá, sino qualsevol
forma d'organització política de la societat que pretengués
estructurar-se de manera impermeable ais corrents i a la
1
dinámica d interdependencia mundials.
!

Els estats actuáis es debaten a hores d ara en la contradicció
d'haver de reconéixer la necessitat de formular models de
col.laboració i cooperació a escala continental o mundial com
a resposta al nou sistema global de relacions internacionals que
está sorgint, per una banda, i per altra de voler mantenir espais
de sobirania que preservin la identitat nacional representada per
ells; identitat que perceben amenazada com a conseqüéncia de
les transformacións de l'esmentat sistema.
El procés d'integrado que porta a terme la Comunitat Europea
apareix com Texemple mes ciar de la progressiva limitado de
sobirania a la qual es veuen abocats els estats, tot i que aixó no
es produeixi sense reticéncies ni retrocessos per part seva, la
qual cosa els condueix, sobretot en determináis períodes de
recessió económica com Tactual, a donar prioritat ais interessos
nacionals.
!

L actual estancament d'aquest procés té dues manifestacions
essencials. Primera, l'erosió constant per part deis governs deis
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estats membres de la Comunitat Europea deis poders de la
Comissió, que és la institució clau del sistema, i que fins
aquests darrers anys ha estat, alhora, l'element regulador de
l'equilibri d'interessos entre els estats membres i 1'impulsor i
defensor de 1'existencia d'un interés comunitari que integres i
superes els interessos deis dits estats. Segona, el replegament
del sistema comunitari cap a simples formes de col. laborado
intergovernamental.
Malgrat tot, els processos cap a formes de col.laboració i
integrado supra-estatals, en una primera época, i mundials a
llarg termini, semblen irreversibles, tot i les resisténcies que
presenten els estats.
Tot i aixó, pero, la crisi deis estats no és de tal magnitud o no
presenta les característiques que puguin fer pensar, ni a mig ni
a llarg termini, en la seva desaparició ni en la seva substitució
1
per formes organitzatives d abast continental o mundial que no
tinguin els propis estats com a últims centres de legitimado i
decisió.
El gran repte que té plantejada la comunitat internacional en el
seu conjunt és trobar les formules que permetin avanzar en
aqüestes vies d'integrado i col.laboració en el pie respecte de
les garandes democrátiques i a les llibertats individuáis i
col.lectives, la qual cosa presenta una extraordinaria complexitat
atesa la gran diversitat d'interessos en joc.
Per totes aqüestes consideracions, el model d'estat que es
configurará en el futur -i que malgrat les seves transformacions,
algunes d'elles radicáis, no perdrá aquesta denominado- será
el resultat de la progressiva pérdua de certs atribuís básics
inherents a la noció tradicional de sobirania que el sustentava,
combinat amb la voluntat de preservar els elements que
constitueixen la identitat col.lectiva de la qual 1'estat és la
manifestado mes evident, els quals elements serán básicament
culturáis, entesos en el seu sentit mes ampli.
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17.

Algunes de les facultáis sobiranes clássiques deis estats, com
ara la regulado de les grans variables macroeconómiques o les
polítiques de defensa hauran de ser assumides per autoritats de
1
tipus federatiu en el marc de processos d integrado supraestatal.

B. Prospectiva sobre revoluaó deis pobles que es troben integráis en
un estat plurinadonal
!

18.

D acord amb les conclusions anteriors, i peí fet que a mig i
Uarg termini Testal complirá essencialment la fundó de
preservar i assegurar la identitat cultural del poblé del qual és
Texpressió, pot considerar-se indispensable per ais pobles que
es troben formant part d'un estat plurinadonal la necessitat de
dotar-se d'un estat propi, sobretot en el cas que Torganització
estatal de qué formen part no hagi assumit formules molt
!
flexibles d organització política que facin possible el pie
desenvolupament cultural de cadascun deis pobles que el
componen. Aquest nou estat cal imaginar-lo establert segons les
!
noves característiques que s han indicat, configuradores de
Testal del futur, i no pas, és ciar, segons el model d'estat
decimonónic ja superat.

19.

La rao d'aixó, és que els processos d'integració supra-estatal,
consideráis com s'ha indicat anteriorment com a irreversibles,
aboquen a solucions organitzatives que, encara que sigui a molt
Uarg termini, poden acabar modificant les estructures
tradicionals deis estats, pero no pas superant, ara per ara, ni la
forma "estat" com a vehiculadora principal d'una identitat
nacional ni, naturalment, les própies identitats deis pobles o
nacions que integren la societat internacional. Aquelles identitats
son, en definitiva, les que han de constituir la base de la
f
comunitat internacional sobre la qual s assenti un sistema
democrátic a escala continental o mundial. En tot cas, la
voluntat de constituir aquella comunitat sobre la base deis
individus i no de les nacions, no passa de ser una posició poc
realista encara que promoguda per consideracions ideológiques,
filosófiques o religioses ben intencionades.
297

20.

Per aquest motiu, un poblé o nació que no estigui representat
convenientment en aqüestes noves organitzacions, que hauran
d'assumir competéncies sobiranes anteriorment ostentades pels
estats, no disposará de mitjans suñcients per assegurar la seva
supervivencia i desenvolupament, i aixó per dues raons
fonamentals:
a)

b)

Per la pressió del propi estat al qual el poblé o nació
pertany en el cas que aquest estat expressi només la
!
identitat cultural d un deis pobles que engloba i a la
defensa de la qual presumiblement dedicará la major
part deis seus recursos de tota mena: ideológics,
económics i tecnológics. Ja hem dit que una de les
!
caracterfstiques definitóries del model d estat previsible
és la preservado de les caracterfstiques distintives de la
identitat nacional.
1

Per la inexistencia de suport d aqüestes organitzacions,
les quals continuaran basades únicament en pobles o
nacions reconeguts com a estats. En el cas deis estats
plurinacionals, aquests podrien utilitzar les dites
1
organitzacions, i sobretot el procés d integrado que
vehiculen, com a argument per obstaculitzar la
reivindicado de majors ámbits de decisió d'algún o
alguns deis pobles que el componen.

21.

També caldrá no oblidar que la propia dinámica económica i
tecnológica mundials genera processos d' uniformització cultural
evidents respecte deis quals els pobles o nacions que disposen
d'estat propi teñen mitjans mes adequats per fer-hi front per tal
de preservar la seva identitat.

22.

Finalment es pot afirmar que la reivindicado d'un estat propi
per part d' un poblé incorporat a un o diversos estats no se sitúa
!
en primer terme en el camp de la necessitat, 1 oportunitat o la
conveniencia, sino en el del dret, una aproximació del qual el
constitueix el dret a 1' autodeterminació. La comunitat
internacional ha mantingut un tradicional plantejament
!
reduccionista sobre l'abast d aquest dret, en limitar-lo ais pobles
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en procés de descolonització. Tanmateix, els casos deis nous
estats nascuts després de rensorrament de les democrácies
!
populars de l'Est d Europa, constitueixen una evident excepció
f
que posa en qüestió el contingut d aquesta doctrina. En aquest
sentit, la negació del dret a Tautodeterminació, o la seva
interpretado en funció d'una determinada lógica geoestratétiga, suposa una greu alteració deis drets deis pobles a la
plena expressió de la seva identitat política.

f
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