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I. Introducció

El debat sobre el nou Estatut de Catalunya és un dels elements centrals entorn del
qual s’articula la discussió política actual no només a Catalunya, sinó a la resta d’Espanya.
Una discussió que molts cops es caracteritza no tant per la seva seriositat i per l’esperit
d’arribar a un acord satisfactori per a totes les parts, sinó per discursos construïts sobre la
base del temor a la desmembració d’Espanya i alarmes entorn a una possible
“balcanització” del país. Estem davant d’un debat dramatitzat. I això és així perquè la
proposta de reforma de l’Estatut de Catalunya, en formular la pregunta de l’encaix de
Catalunya a Espanya, toca un element clau d’una qüestió no resolta i que precisament pel
fet de no estar resolta és susceptible de produir temors no sempre racionals. Parlo, és clar,
de l’organització territorial de l’Estat. Aquesta pregunta seguirà candent després de què
la reforma de l’Estatut d’Autonomia hagi estat acabada. No només perquè és d’esperar
que l’encaix de Catalunya a Espanya segueixi sent un tema important dins de la discussió
política, com deixen clar algunes declaracions de polítics catalans, sinó també perquè
resten pendents de discussió altres qüestions obertes dins d’aquest complex. Parlo, per
exemple, de la discussió entorn de l’article 2on de la Constitució Espanyola i de la
pregunta de si s’han de formular els noms de les Comunitats Autònomes (CC.AA.) a la
Carta Magna; dels debats entorn d’una reforma del Senat; i, per últim i en el pla més
general, de la discussió sobre una possible federalització de l’organització territorial de
l’Estat com a via de solució als problemes plantejats. La discussió política entorn
d’aquests temes pot guanyar qualitat i perdre elements que tendeixen a dramatitzar-la si
hom s’esforça en aclarir els conceptes de federalisme en el que es basen les discussions i
en analitzar de forma racional i pausada els perills i els avantatges d’aquest sistema. 

La discussió política a Espanya sobre l’organització territorial i el federalisme com a
possible model d’Estat viable no és, però, un cas aïllat. De fet, la pregunta central d’aquest
treball de si el federalisme és un sistema adequat per a gestionar la plurinacionalitat
d’alguns Estats i oferir un organització territorial capaç de reflectir aquesta pluralitat
d’una forma que aconsegueixi harmonitzar la necessitat d’unitat (1) i la varietat de
comunitats i de valors és també un element central dins de la discussió política d’altres
països, sobretot d’aquells que en els últims anys han passat, com Espanya, per un procés
de descentralització. Bèlgica, Canadà o el Regne Unit en són els exemples mes notoris. I,
per descomptat, el federalisme i la reforma dels sistemes federals són temes discutits a
països a on aquest sistema és ja part de l’organització política de l’Estat, com per exemple
a Alemanya, on la reforma del federalisme és tema de discussió política des de fa anys. Si
ens allunyem d’Europa i mirem alguns països en vies de democratització, veurem encara
més clara la rellevància de la discussió entorn del federalisme com a sistema
d’organització territorial per a Estats amb una diversitat ètnica considerable i com a mitjà
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per a establir una democràcia jove. Penso, en primer terme, en les discussions viscudes fa
alguns mesos en el marc de la redacció d’una Constitució per a l’Iraq i en l’actual situació
d’aquell país. I finalment, aquesta discussió pot influir en el desenvolupament de models
que serveixin de marc de referència per a una possible evolució futura de la Unió Europea
i d’altres organitzacions internacionals que prenen cada cop un caràcter supranacional
més marcat. Així doncs, en l’època de la postguerra freda, a finals del segle XX i principis
del XXI, el problema de la convivència entre grups heterogenis dins d’una mateixa
organització estatal és ben actual i la formulació de respostes un repte urgent. Signe
d’això és el conflicte que es va viure precisament a l’inici d’aquesta època a l’antiga
Iugoslàvia, que plana sobre les actuals discussions en forma d’amenaça abstracta sota el
mot “balcanització”, és a dir procés de fragmentació d’un Estat que semblava ben
establert. Aquest conflicte va ser l’inici d’una fase de redescoberta de les identitats
nacionals i/o ètniques.

Aquests fets van units, a més a més, a l’aparició en el pla teòric de corrents
postmodernistes i multiculturalistes que valoren de forma positiva la pluralitat i la varietat
de formes de vida, posen en qüestió la validesa del concepte jacobí d’Estat-nació sorgit de
la Revolució Francesa i obren així la porta a organitzacions estatals que busquen
reconèixer i reflectir en la seva organització territorial l’existència de comunitats
heterogènies. (2)  Una pregunta, doncs, ben candent.

D’aquesta pregunta candent se n’ha ocupat la Ciència Política. La recerca entorn del
federalisme com a concepte i sistema polític capaç de reflectir i, més important encara,
conciliar la unitat i la pluralitat dins d’un Estat plurinacional s’ha vist potenciada en els
últims temps. El intents més coneguts de formular un sistema capaç de tractar la
pluralitat en societats heterogènies són el d’una democràcia orientada cap al consens i la
negociació que té com a principi bàsic la necessitat de compartir el poder (power sharing)
dissenyada pel politòleg Arendt Lijphardt (3) i l’alternativa formulada per l’investigador
de conflictes ètnics Donald Horowitz. (4) Grans congressos d’investigadors de processos
de democratització, (5) l’interès d’organismes centrals de les Nacions Unides com és el
PNUD, que va dedicar un dels seus “Índex sobre el Desenvolupament Humà” a aquest
tema, (6) i fins i tot “Cartes federalistes” sobre la gestió de conflictes ètnics formulades
seguint l‘exemple de resolucions de les Nacions Unides (7) són altres exemples de la (re-
)naixença d’aquest camp de recerca dins de la Ciència Política, que han dut a algú a
afirmar que “es veu, doncs, que investigar el federalisme està de moda”. (8)

Malgrat la força d’aquesta moda es pot percebre, també, un moviment contrari a ella.
Els dubtes sobre l’eficiència del federalisme com a concepte de recerca dins de la Ciència
Política no són poc freqüents i els resultats que aquesta recerca ha aportat fins ara no són
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sempre valorats gaire positivament. (9) També es posa en dubte la capacitat del
federalisme a l’hora d’assegurar la convivència en societats heterogènies (anomenades
divided societies). Justament l’autor que introduí el concepte de federalisme asimètric,
Charles T. Tarlton, ha estat una de les personalitats que ha exposat els seus dubtes sobre
la viabilitat del federalisme com a sistema polític per a Estats plurinacionals afirmant:
“The elements of similarity among component units of a federal system must, if that
system is to function at an optimum level of harmony, predominate over existing
elements of diversity”.  (10) Així doncs, som davant d’una polèmica oberta. És el
federalisme una forma adient per a resoldre els reptes que planteja l’organització
territorial en un Estat plurinacional, i, en especial, la tensió existent entre unitat i
pluralitat, solidaritat i autonomia?

Aquest treball intentarà oferir una resposta positiva a aquesta pregunta esbossant les
línies generals d’un tipus concret de federalisme capaç d’adaptar-se a les peculiaritats de
diferents països que es troben davant d’aquest repte. Es tracta de formular una proposta
que intenta treure conclusions del debat que té lloc en l’àmbit de la Ciència Política amb
la intenció de servir d’orientació en el debat pendent a l’Estat espanyol entorn de
l’organització territorial del país, alhora que procura mantenir la seva validesa per a
d’altres països (penso aquí, sobretot, en els països que presenten una realitat plurinacional
i/o multiètnica i es troben en vies de democratització).

Abans d’esbossar l’estratègia que seguirem per a desenvolupar la nostra resposta a la
pregunta de la que partim, cal indicar que, quan afirmem que un Estat presenta una
realitat plurinacional, no ho fem amb esperit normatiu. No afirmem en cap moment que
un Estat hagi de ser així, tan sols ens limitem a descriure el fet de què alguns Estats,
efectivament, són així. Aquestes realitats plurinacionals, més o menys accentuades en les
diferents situacions tractades, es donen quan una part de la població en una o més regions
s’identifica en primer terme no (només) amb la comunitat estatal, sinó amb una de
regional i/o de nacional amb caràcter sub- o interestatal, independentment del fet que en
d’altres parts de l’Estat no s’hi donin aquest tipus d’identitats múltiples. No entrem a
valorar si aquest fet és desitjable o no, el que és clar és que representa un estat de les coses
que ha de ser analitzat i gestionat. Un cop aclarit aquest punt, podem passar a esbossar
l’estructura que seguirà aquest treball.

Per a poder respondre a la pregunta formulada, cal en primer lloc aclarir què es vol
dir quan es parla de “federalisme”. Molts dels intents d’extreure conclusions del debat
entorn a aquest sistema polític fracassen precisament per deixar oberta aquesta qüestió.
(11) En conseqüència, aquesta serà la primera pregunta a resoldre en aquest text. Per a
poder respondre a la pregunta, parteixo de la diferència conceptual entre federalisme com
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a idea normativa pertanyent al nivell teòric i sistema polític federal com a sistema concret
pertanyent al nivell pràctico-institucional. Aquí segueixo les precisions que formulà Ron
Watts, que referint-se a la paraula federalisme diu: “I propose that the term ‚federalism’
be used among scholars to refer to the normative concept (...)”, i diferencia aquesta
paraula del terme sistema polític federal enunciant: “I propose that the term‚ federal
political systems’, rather than ‚federalism’ or ‚federalisms’, be used among scholars as a
descriptive term to refer to the genus of political organization which provides for the
combination of shared rule and self-rule”. (12)

En primer lloc aclarirem, doncs, el concepte teòric de federalisme del que partirem
comparant-lo amb d’altres conceptes i diferenciant-lo d’ells. Aquí avanço que ens
basarem en un concepte comunitarista obert de cara a la plurinacionalitat i a l’existència
de cert tipus d’asimetries dins d’un Estat que es distancia clarament del concepte de
federalisme clàssic i del basat en mecanismes economicistes de competència. L’element
característic del nostre model federal és la seva creença de què, més enllà de l’autonomia
de cada individu com a Homo Oeconomicus, les identitats i els sentiments de pertinença a
un grup són importants. Aquestes identitats, però, són plurals, variables i poden
evolucionar. Sobre aquesta base, el nostre concepte de federalisme obre la porta a la
creació d’espais autònoms a on pugui tenir lloc una discussió radicalment democràtica
sobre els valors comuns d’una societat.

Un cop haguem desenvolupat més clarament aquest concepte, presentarem els
problemes pràctics que sorgeixen a partir d’aquesta fórmula realitzada el pla teòric, per
a procedir en un tercer pas a resoldre aquests problemes desenvolupant una proposta
concreta d’un sistema polític federal a partir del concepte abstracte presentat. En aquesta
tercera part la nostra anàlisi se centrarà en el pla institucional. Un cop realitzada aquesta
anàlisi, podrem oferir una resposta a la pregunta central de la que parteix aquest text. Al
llarg de tota l’anàlisi utilitzarem els exemples empírics que ens ofereixen diferents països,
en especial els sistemes federals de Suïssa i Alemanya i els països que han passat per un
procés de descentralització com Espanya i Bèlgica, per a reflectir més clarament els
aspectes problemàtics, els perills i les possibles respostes que formularem.

Així doncs, podem començar l’anàlisi passant a aclarir el concepte teòric de
federalisme del que partim.
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(1) En aquest treball es parteix de la premissa de què la preservació de la unitat d’Estats ja existents
és habitualment desitjable. La recerca entorn del federalisme parteix d’aquesta premissa, que és
estudiada per alguns autors. D’entre ells, els que defensen el manteniment de la unitat de divided
societies observen que una independització de les diferents regions pot no conduir a una solució, sinó
a una escalada dels conflictes existents dins de l’antic Estat. Això és així perquè una separació crea
noves minories dins del nou Estat que poden reclamar una nova autonomia. Estaríem, doncs,
davant del mateix problema, tan sols haurien canviat les majories i les minories. Aquest risc podria
ser augmentat pel fet de què s’ha establert un precedent de disgregació amb la independització
d’una regió i pel fet de què la nova majoria pot tendir a iniciar accions venjatives cap als membres
de la majoria de l’antic Estat que encara viuen en la regió independitzada. A més a més, la creació
de nous Estats pot provocar problemes a l’hora de reestructurar el sistema internacional (per a tot
això vegeu Donald L. Horowitz: The Cracked Foundations of the Right to Secede, a: Journal of
Democracy 14:2 (2003), pp.5-17, aquí sobretot pp.8-11). També Juan J. Linz indica les
conseqüències negatives que podria tenir una disgregació i afirma: “Federalism, rather than self-
determination and independence, is a more constructive, democratic and less conflictual solution,
although it will never eliminate fully the tensions in multinational societies”. (Juan J. Linz:
Democracy, Multinationalism and Federalism, a: Wolfgang Merkel/Adreas Busch (Eds.):
Demokratie in Ost und West. Für Klaus von Beyme, Frankfurt am Main 1999, pp.382-401, aquí
p.384). Potser el fet de què l’intent de conviure amb la diferència enlloc d’intentar crear Estats
perfectament homogenis – el que només pot ser una il·lusió – sigui, en efecte, l’argument més fort
a favor de la unitat d’un Estat. Sigui com sigui, en aquest treball partim d’aquesta premissa.

(2)   Els politòlegs alemanys Klaus von Beyme i Rainer-Olaf Schultze, per exemple, han recalcat la
rellevància de teories postmodernistes en el desenvolupament de diferents conceptes de federalisme
asimètric (vegeu Klaus von Beyme: Die Asymmetrierung des postmodernen Föderalismus, a:
Renate Mayntz/Wolfgang Streech (Eds.): Die Reformierbarkeit der Demokratie. Innovationen
und Blockaden, Frankfurt am Main 2003, pp.239-258, aquí p.240 i Rainer-Olaf Schultze: Wieviel
Asymmetrie verträgt der Föderalismus, a: Dirk Berg-Schlösser/Gisela Riescher/Arno Waschkuhn
(Eds.): Politikwissenschaftliche Widerspiegelungen. Ideendiskurs – Institutionelle Fragen –
Politische Kultur und Sprache, Opladen 1998, pp.199-216, aquí p.207). En la mateixa direcció,
Lijphard ha subratllat que el distanciament de les clàssiques teories de modernització ha estat una
revolució paradigmàtica necessària per a fer possible la recerca actual sobre “divided societies”
(vegeu Arendt Lijphardt: Multiethnic Democracy, a: Lipset, Seymour Martin: The Enciclopedia of
Democracy, Washington 1995, pp.853-864, aquí p.855-856).

(3)  Vegeu sobretot Arendt Lijphard: Patterns of Democracy. Government Forms and Performance
in Thirty-Six Countries, Yale 1999, i Arendt Lijphardt.: Constitutional Design for Divided
Societies, a: Journal of Democracy 15:2 (2004), p.96-109.

(4) Una petita i concisa presentació de les diferents propostes que intenten regular la pluralitat dins
de democràcies multiètniques es pot trobar a l’article de Lijhardt sobre “Multiethnic Democracy”
a la “Enciclopedia of Democracy” de Lipset (Lijphardt: Multiethnic Democracy, aquí sobretot
p.856-864).

(5) Un exemple clar d’un congrés d’aquest tipus és l’organitzat per Andrew Reynolds a on varen
participar, entre d’altres, Lijphardt, Horotwitz i Juan J. Linz.  A la introducció del volum  on es
presenten les intervencions aportades a la conferència s’enuncia de forma ben significativa: “During
the 1990s, macro institutional rules, the clay for constitutional designers, have become key in the
efforts to expand democracy and reduce violent conflicts in divided societies, that is, societies with
sharp ethnic, religious, national and/or linguistic cleavages” i que “(...) it is probably in divided
societies that institutional arrangements have the greatest impact.” (Andrew Reynolds/Katharine
Belmont/Scott Mainwaring: Institutional Design, Conflict Management, and Democracy, a:
Andrew Reynolds (Eds.): The Architecture of Democracy, Oxford 2002, pp.1-11, aquí p.1 i 3).

(6) PNUD (Ed.): Human Development Report 2004, a: hdr.undp.org/reports/global/2004/pdf/hdr04_
chapter_3.pdf, data de baixada: 10 de marc de 2005. 
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(7) Günther Bächler: Non-Violent Resolution of Minority Conflicts Through Federalism? The
“Charter of Basel”, a: Günther Bächler (Ed.): Federalism against Ethnicity. Institutional, Legal and
Democratic Instruments to Prevent Violent Minority Conflicts, Zúric 1997, pp.313-321.

(8) Original: “Man sieht also, über den Föderalismus zu forschen ist‚ in (…)” (la traducció és meva)
(Dietmar Braun: Hat die vergleichende Föderalismusforschung noch eine Zukunft?, a:
Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung (Ed.): Jahrbuch des Föderalismus 2002,
Baden-Baden 2002, pp.97-116, aquí p.98).

(9) Vegeu per exemple Braun: Hat die vergleichende Föderalismusforschung noch eine Zukunft?,
pp.98-104 (la traducció del títol és: Té futur la recerca sobre el federalisme?) i Roland Sturm:
Aktuelle Entwicklungen und Schwerpunkte in der internationalen Föderalismus- und
Regionalismusforschung, a: Europäisches Zentrum für Föderalismusforschung (Ed.): Jahrbuch des
Föderalismus 2000, Baden-Baden 2000, pp.29-41, especialment pp.30-33.

(10) Charles T. Tarlton: Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism. A Theoretical
Speculation, a: Journal of Politics 27:4 (1965), pp.861-874, aquí p.873.

(11) Arthur Benz ens parla per això de “Begriffsverwirrung”, “confusió de conceptes” (Arthur Benz:
Themen, Probleme und Perspektiven der vergleichenden Föderalismusforschung, a: Politische
Vierteljahresschrift 12 (2001) (quadern especial nr. 32: Föderalismus), pp.9-50, aquí p.13.

(12) Ambdues cites provenen de Ron Watts: Contemporary Views on Federalism, a: Bertus de
Villiers (Ed.): Evaluating Federal Systems, Cape Town/Dordrecht 1994, pp.1-29, aquí p.8.
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II. Precisions conceptuals: el federalisme plurinacional

Que la resposta a la pregunta sobre la viabilitat del federalisme com a forma
d’organització territorial en un Estat plurinacional depèn en gran mesura, com ja he
enunciat, del concepte teòric i normatiu de federalisme del que partim quedarà més clar
un cop haguem realitzat l’anàlisi crítica dels diferents conceptes presentats en aquest
capítol. Començarem presentant la teoria clàssica del federalisme de tall lliberal
desenvolupat per alguns pensadors de la Il·lustració, en el que es basen sistemes federals
com el dels EE.UU., per a passar després a presentar el federalisme que anomenaré
“plurinacional” com a variant del primer model i que està marcat per corrents de
pensament polític de finals del Segle XX, sobretot per pensadors comunitaristes. Per
últim, compararem aquest model amb un concepte de federalisme economicista basat en
el principi de competència entre les diferents jurisdiccions que està en boga en algunes
discussions i reflexa la influència del pensament neoliberal en certes anàlisis polítiques.
(13) El criteri d’anàlisi serà en tot moment la pregunta sobre el paper que juguen la
pluralitat, l’asimetria i la plurinacionalitat dins dels diferents models teòrics.

II.1. El federalisme clàssic

El sistema federal més antic, el dels EE.UU., es basa en un federalisme que
anomenarem “clàssic”, inspirat pels principis lliberals desenvolupats i defensats per
Charles de Montesquieu i recollits als EE.UU. durant la discussió entorn de la
Constitució a finals del Segle XVIII pels autors dels Federalists Papers, Alexander
Hamilton, James Madison i John Jay. Aquest model identifica en el federalisme un
instrument capaç d’assegurar el respecte de l’individu i la seva llibertat enfront
d’intervencions incontrolades del poder estatal. La funció del federalisme com a
protector de l’autonomia d’una comunitat subestatal de membres d’una societat que
formulen uns valors i uns objectius comuns i com a mètode per a integrar aquesta
comunitat en l’arquitectura de l’Estat no juga cap paper en aquest model.

En el clàssic capítol 11è del seu llibre De l’esprit des Lois, Montesquieu parteix de la
premissa que la llibertat individual tan sols existeix sota governs moderats, que només
existeixen quan hom no abusa del poder (14).  Per tal d’evitar aquest abús del poder, el

11

(13)   La divisió dels conceptes de federalisme en aquestes tres grans corrents segueix la proposta
dels autors que han intentat estructurar el camp de recerca identificant i diferenciant les línies
generals seguides actualment. Vegeu Benz: Themen, Probleme und Perspektiven der
vergliechenden Föderalismusforschung, pp.13-16 i Braun: Hat die vergleichende
Föderalismusforschung noch eine Zukunft?, p.97.
(14)   Charles de Montesquieu: De l’esperit de les lleis, Barcelona 1983. La part en la que ens basem
aquí és el capítol quart, llibre 11è de l’obra.
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teòric francès es basa en la diferenciació aristotèlica dels sistemes de govern en
monarquies, oligarquies i polis (la forma positiva de democràcia en Aristòtil) per a
argumentar a favor d’una mescla dels tres sistemes inspirada pel model de l’Anglaterra de
la seva època. En aquest sistema, els diferents centres del poder es limiten de forma
recíproca. És, doncs, la divisió de poders estatals introduïda per Montesquieu. Prenent
aquest principi de la limitació del poder estatal gràcies a la seva divisió, els federalistes
americans desenvolupen l’ordenament federal de l’Estat per a assegurar i potenciar
aquesta divisió de poders, ara no de forma horitzontal entre els diferents òrgans estatals,
sinó de forma vertical entre el centre i les corporacions subestatals. Així doncs, un sistema
federal té la funció, segons el concepte de federalisme clàssic, de reforçar la divisió de
poders, i aquesta té al seu torn com a objectiu suprem el respecte per part de l’Estat de
la llibertat individual. La protecció de comunitats o “nacions” subestatals amb valors i
objectius comuns no és rellevant en aquest model. És més, l’oposició a la possible
existència d’aquestes comunitats pel temor a què el reconeixement d’aquestes comunitats
condueixi a una amenaça del principi central de llibertat individual per part de defensors
del liberalisme clàssics és ben coneguda i Alfred C. Stepan, per exemple, ho deixa clar
quan afirma en un article, en el que es planteja la rellevància del model federal nord-
americà per països en vies de democratització: “The U.S. Constitution (...) establishes a
form of symmetrical federalism, which is bolstered by a certain normative disinclination
on the part of Americans to accept the concept of collective rights”.(15)

D’aquesta manera, el federalisme clàssic de tall lliberal és un concepte irrellevant a
l’hora de desenvolupar un sistema polític federal capaç de reflectir una situació
plurinacional dins d’un Estat i capaç d’organitzar possibles asimetries entre les diferents
comunitats d’aquest Estat. Un exemple d’això es troba en el treball de Charles T. Tarlton,
un dels pioners de la recerca moderna entorn del federalisme. En un article publicat al
1965, Tarlton criticava les premisses centrades en les institucions polítiques, desatenent
factors socioeconòmics, dominants en la recerca de la seva època, que al seu parer eren
incapaces de reflectir les diferents realitats de les unitats subestatals, i en conseqüència
introdueix un nou factor en l’anàlisi: L’existència de possibles asimetries pre-
institucionals entre aquestes unitats, indicant que “the quality and levels of federalism in
the relationship between the central government and each component government
considered separately may vary in significant ways throughout the system”. (16) Tot i la
introducció d’aquest nou factor en el nivell preinstitucional, Tarlton es manté dins dels
paradigmes del federalisme clàssic de caire lliberal (que ell anomena jeffersonià) en el
nivell institucional i no desenvolupa un altre concepte de federalisme capaç de fer front

(15) Alfred Stepan: Federalism and Democracy. Beyond the U.S. Model, a: Journal of Democracy
10:4 (1999), pp.19-35, aquí pp.29-31.
(16) Tarlton: Symmetry and Asymmetry, p.867.
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a les asimetries socioeconòmiques que ell identifica. I en no desenvolupar un concepte
alternatiu per a fer front a aquestes asimetries, només pot arribar a la conclusió que ja
hem citat més amunt: (17) En una societat heterogènia i/o un Estat plurinacional cal
decantar-se per una organització territorial centralitzada i no per una de federalista com
a solució òptima.

Aquest concepte de federalisme no està, doncs, capacitat per a concebre un sistema
federal plurinacional i amb elements asimètrics. Davant d’Estats amb comunitats
subestatals diferenciades, aquest model condueix a aconsellar un sistema centralitzat
esperant d’aquest centralisme conseqüències homogeneïtzants. Això és així perquè
reconèixer aquestes comunitats diferenciades i reflectir la plurinacionalitat en la
organització territorial només pot conduir, segons aquest model, a amenaçar la llibertat
individual i la igualtat dels ciutadans utilitzant l’autonomia de les diferents comunitats
com a pretext legitimador. Aquest recel per part dels defensors de l’Estat-nació
democràtic clàssic es pot observar en l’exemple del cas espanyol, a on alguns polítics que
defensen posicions properes a aquest tipus d’ideals han mostrat en alguna ocasió la por
a què una federalització de l’Estat condueixi a l’aparició i legitimació de diferències no
acceptables des del seu punt de vista. Aquest model no és, però, tan sols irrellevant quan
es tracta de resoldre la pregunta de l’organització territorial en Estats que presenten una
realitat plurinacional, sinó que pot ser fins i tot contraproduent, ja que pot tendir a fer
més plausibles propostes que promouen el foment de l’homogeneïtat com a via de
solució. I aquesta política pot conduir, per la seva part, a reaccions contràries per part
d’alguns grups que s’identifiquen amb les comunitats subestatals, produint així una
escalada dels processos que tendeixen a disgregar enlloc d’un procés d’unificació.  (18)

(17) A la pàgina 6.
(18)   Lijphardt, per exemple, fa notar les conseqüències no desitjades provocades per l’aplicació de
teories de modernització clàssiques que partien d’aquest model de federalisme i intentaven
fomentar processos unificadors a través de polítiques centralitzadores i recorda alguns conflictes
produïts per l’aplicació d’aquestes polítiques, en especial en Estats postcolonials de creació recent
que intentaven solucionar el problema de l’organització territorial (Lijphardt: Multiethnic
Democracy, p.854-856). 
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II.2. El federalisme plurinacional

Hem vist, doncs, com el concepte de federalisme clàssic va ser dissenyat per a protegir
l’autonomia de l’individu mitjançant la divisió de poders. Això és, sens dubte, una tasca
important. (19) Però quan es tracta de gestionar l’existència de comunitats plurals,
diferents formes de vida i valors diversificats dins d’un Estat i trobar una organització
adequada a aquestes divided societies, el federalisme clàssic esdevé irrellevant en el millor
dels casos i danyós en el pitjor. Es tracta de cercar, doncs, un altre concepte de
federalisme que reconegui i sigui capaç de gestionar l’existència d’aquesta pluralitat.

En efecte, s’han formulat conceptes alternatius. Alguns autors (20) ens indiquen que
ja a principis del segle XVII el jurista i teòric d’origen germànic Johannes Althusius
formulà un principi federatiu destinat a preservar la unitat dins de territoris amb una gran
diversitat. Aquesta proposta estava destinada a servir d’orientació dins del procés
centralitzador que vivien diferents països europeus en el marc de l’Edat Moderna que fou
font de conflictes entre els poders reial i feudals, que al Sacre Imperi Romà Germànic (a
on visqué Althusius) fou especialment controvertit, i cal que sigui situada en un context
pre-democràtic i feudal. Vist dins d'aquest context no és, doncs, un concepte adient per
a ser usat en l’època contemporània. Avui en dia, però, s’han formulat d’altres alternatives
que, seguint els mateixos objectius de fons que Althusius (identificar i reconèixer les
comunitats diferenciades), estan a l’alçada de l’Estat de Dret i Democràtic contemporani.

Partirem de les teories polítiques del comunitarisme, que van aparèixer a partir dels
anys setanta i vuitanta arrel de la publicació del llibre de Rawls A Theory of Justice i
critiquen aquest llibre i altres posicions de tall lliberal perquè, al seu parer, es concentren
massa en l’individu i la seva autonomia, perdent de vista el paper que juga la societat en
la formació d’aquest individu i oblidant així la importància dels problemes socials, la
identitat de grup i la participació democràtica en una comunitat. Aquestes teories
permeten desenvolupar un concepte de federalisme capaç de gestionar la diversitat. Per
veure com ho fan, partirem de la proposta del quebequès Charles Taylor, un dels
principals autors anomenats comunitaristes, que s’ha ocupat intensament del problema

(19) Val a dir, però, que també s’han formulat dubtes sobre la capacitat real del federalisme de
millorar la qualitat de la democràcia. Juan J. Linz, per exemple, afirma: „To choose either the
unitary or federal state therefore, is not a choice between democracy and nondemocracy.
Although there are writers who suggest so, federal states are not necessarily more democratic.”
Linz creu en canvi que l’únic àmbit a on un sistema federal suposa una diferència és a l’hora de
mantenir la unitat d’un Estat plurinacional (Juan J. Linz: Democracy, Multinationalism and
Federalism, a: Wolfgang Merkel/Adreas Busch (Eds.): Demokratie in Ost und West. Für Klaus
von Beyme, Frankfurt am Main 1999, pp.382-401, aquí p.383).
(20) Benz: Themen, Probleme und Perspektiven der vergleichenden Föderalismusforschung,
p.13-14.
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d’organització territorial al seu país, (21) i ha enunciat fórmules que poden ser valuoses més
enllà del cas concret que l’ocupà a ell. En el seu conegut text sobre The Politics of
Recognition,  (22) Taylor critica el liberalisme de tall clàssic afirmant que aquest pensament
és “tancat enfront de la diferència”. Amb aquesta afirmació, Taylor vol dir que aquest
liberalisme accepta que tots els éssers humans tenen la capacitat de dissenyar i dur a terme
un projecte vital i identifica en aquesta capacitat la base de l’autonomia i la dignitat
humana. Tot i això, el liberalisme clàssic cau en una contradicció quan reconeix aquesta
capacitat, però es nega a reconèixer els fruits d’aquesta capacitat, és a dir els projectes vitals
que, en efecte, són dissenyats i realitzats pels éssers humans. Això, és segons Taylor, però,
un error, ja que el no reconeixement d’aquestes propostes pot danyar la identitat de les
persones. El pensador canadenc també subratlla que el liberalisme clàssic no és capaç
d’identificar el paper que juga el grup en el desenvolupament dels projectes vitals i les
identitats individuals. Segons ell, els valors d’una comunitat influeixen en les identitats
individuals, i, per tant, un no reconeixement dels valors d’una comunitat poden danyar els
seus membres. I, més enllà encara, aquests valors comuns juguen un paper central en la
comunitat, ja que la identificació dels seus membres amb ells és la base per a l’establiment
d’una polis de ciutadans iguals, participativa i radicalment democràtica. (23) Partint
d’aquestes crítiques al liberalisme clàssic, però amb voluntat de no abandonar principis
bàsics desenvolupats per aquest liberalisme com la llibertat i el respecte als Drets Humans,
Taylor proposa un “segon liberalisme” que reconeix l’existència i la importància dels valors
i les identitats compartides dins d’una comunitat de ciutadans i, encara més important de
cara a la pregunta que ens ocupa aquí, estableix la possibilitat de desenvolupar instruments
per a fomentar aquests valors i la discussió democràtica entorn seu.

Partint d’aquest pensament, és possible identificar el federalisme com a forma
d’organització territorial que reconeix l’existència d’aquestes comunitats diferenciades no
només a nivell estatal, sinó també a nivell subestatal i que els atorga autonomia per a articular
espais per a la gestió radicalment democràtica dels seus valors comuns. I, efectivament, molts
investigadors i filòsofs polítics parteixen actualment de conceptes de federalisme d’aquest

(21) Taylor ha expressat en més d’una ocasió la seva posició sobre el Quebec (fins i tot davant del
Parlament canadenc), defensant sempre un Canadà federal a on el Quebec tingui una posició
diferenciada i oposant-se als moviments independentistes.
(22) Amy Gutman/Charles Taylor (Ed.): Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition,
Princeton 1994. Els pensaments de Taylor resumits en aquest fragment es poden trobar en aquest
text central de l’autor.
(23)   Aquest pensament radicalment democràtic, que segons el meu parer juga un paper important
en la filosofia política de Taylor i fa entreveure les influències del republicanisme aristotèlic en ell,
no és formulat en el seu text sobre The Politics of Recognition tan clarament com en d’altres
textos, com per exemple a Charles Taylor: Demokratie und Ausgrenzung, a: Charles Taylor (Ed.):
Wieviel Gemeinschaft braucht die Demokratie? Aufsätze zur politischen Philosophie, Frankfrut
am Main 2002, pp.30-50.
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tipus, abandonant així el model clàssic de l’Estat-nació com a referent normatiu i fent
possible la unitat dins d’un Estat de comunitats –o nacionalitats– diferenciades, plurals i a
vegades asimètriques. O, en paraules de Taylor, que ha defensat sempre un Quebec autònom
dins d’un Canadà unit, combinant la unitat amb la deep diference.

Sembla, doncs, que estem davant d’un concepte de federalisme capaç d’oferir una
solució radicalment democràtica en Estats plurinacionals. No hem d’oblidar, però, que
ens trobem encara dins el nivell conceptual. Queda per demostrar que a partir d’aquest
concepte general es poden desenvolupar efectivament sistemes polítics federals concrets
capaços d’unir en un Estat comú divided societies. En efecte, el desenvolupament d’aquest
concepte de federalisme no només ajuda a corregir els defectes del federalisme clàssic,
sinó que, obrint la porta al reconeixement de realitats plurinacionals, obre també la porta
a una sèrie de problemes que de seguida passarem a enunciar (vegeu capítol III). (24)
Abans, però, cal analitzar el tercer dels tres conceptes de federalisme dominants avui en
dia, que és el federalisme de competència. És important aclarir les diferències entre
aquest model i el presentat en aquest capítol, sobretot perquè molt sovint es confonen
totes dues propostes pel fet de què ambdues permeten l’existència d’asimetries entre les
diferents comunitats. Que es tracta de dues concepcions d’asimetries ben diferents
quedarà clar un cop feta l’anàlisi d’aquest tercer model.
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(24) També en el nivell conceptual s’ha formulat un gran nombre de crítiques a la proposta
comunitarista de Taylor i a d’altres models semblants. El volum citat que conté el text de referència
de Taylor (The Politics of Recognition) conté també una sèrie de posicions enfront de la proposta del
pensador canadenc per part d’autors destacats. I la traducció alemanya presenta, també, una crítica
formulada per Jürgen Habermas des dels plantejaments del patriotisme constitucional (Jürgen
Habermas: Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat, a: Charles Taylor/Amy Gutman
(Eds.): Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Mit Kommentaren von Amy Gutman,
Steven Rockefeller, Michael Walzer, Susan Wolf. Mit einem Beitrag von Jürgen Habermas,
Frankfurt am Main 1993, pp.147-196). Vegeu, també, la crítica fulminant de Sartori dirigida en
primer terme, i de forma implícita, a la proposta de Taylor en el seu polèmic llibre La sociedad
multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo, extranjeros e islámicos. Edición completa (Madrid 2003).
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II.3. El federalisme de competència

Passem, doncs, a aquesta anàlisi. Avui en dia, alguns economistes intenten utilitzar els
instruments teòrics i metòdics utilitzats en l’anàlisi econòmica per a desenvolupar
propostes dins del camp polític i institucional. Es tracta, sobretot, de l’escola de la New
Political Economy (nova economia política), impulsada sobretot pel Premi Nobel
d’Economia (1986) James Buchanan. Per a realitzar les seves propostes, aquests autors
parteixen de la premissa bàsica de la (micro-)ecocomia clàssica, que és l’individualisme
metodològic basat en el model de l’Homo Oeconomicus de conducta humana, orientada a
realitzar la combinació de costos i guanys més òptima possible en quant al benefici,
minimitzant els costos i maximitzant els guanys. La New Political Economy aplica aquest
individualisme metodològic i altres lleis derivades de l’anàlisi del mercat a l’anàlisi de
sistemes polítics amb l’objectiu de definir propostes d’ordres constitucionals eficients en
un món dominat per l’Homo Oeconomicus. En aquest marc, alguns economistes com Bruno
Frey o Richard A. Bird s’han interessat pel federalisme i l’han analitzat amb els seus
instruments, formulant propostes que han obtingut una gran atenció. (25)

El concepte de federalisme desenvolupat per aquest corrent es basa en l’argument
central de què el federalisme és una organització territorial superior a una organització
centralista per ser més democràtica. L’adaptació dels òrgans estatals a les preferències dels
ciutadans és el criteri utilitzat en aquesta afirmació de superioritat democràtica. Per a
fonamentar aquesta afirmació, els autors que defensen aquest model entenen el ciutadà
com a “consumidor i pagador d’impostos” (26) i afirmen que un sistema federal s’apropa
més a una situació de mercat que un sistema centralitzat: Així com els consumidors, en el
mercat, intenten maximitzar els seus beneficis en base a les seves preferències buscant
l’oferta que, per un preu més baix, ofereix el millor rendiment, els ciutadans intenten
també maximitzar els seus beneficis en base a les seves preferències buscant una
jurisdicció per viure-hi que els ofereix el millor rendiment (serveis socials, cobertura
mèdica, educació, etc.) a canvi del nivell d’impostos més baix. Per a entendre el model, és
important recalcar que els ciutadans tenen la opció d’exit (sortida), (27) és a dir poden
canviar de jurisdicció quan no estan satisfets amb el rendiment obtingut. Utilitzant

(25) Les propostes d’alguns economistes suïssos han tingut gran impacte, per exemple, en la
discussió entorn de la reforma del sistema federal alemany i en la discussió sobre una possible
organització d’Europa.
(26)  Bruno S. Frey: Ein neuer Föderalismus für Europa. Die Idee der FOCJ, Tubinga 1997, p.29.
(27) La noció d’exit es basa en la teoria d’Otto Hirschmann, que va diferenciar dues formes
d’expressar el descontent dins d’una organització: Hom pot marxar d’aquesta organització, fent ús,
així, de la possibilitat d’exit, o hom pot fer manifest el seu descontent per a intentar produir un canvi
dins de la organització, fent ús, d’aquesta manera, de la capacitat de fer sentir la seva veu (voice).
Vegeu Albert O. Hirschman: Exit, Voice and Loyality. Responses to Decline in Firms,
Organizations and States Cambridge 4 1975.
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aquesta opció, els ciutadans sotmeten els òrgans estatals a la pressió d’adaptar-se a les
seves preferències minimitzant els costos (impostos) per a poder atreure el màxim
nombre possible de pagadors d’impostos. Aquesta conducta és paral·lela a la seguida pels
agents de l’oferta en un mercat, que intenten optimitzar la seva producció per a atreure
el màxim nombre de clients possible. (28) Així doncs, la superioritat democràtica del
federalisme consisteix en primer terme en enfortir els ciutadans (anomenats principals per
a subratllar la seva posició central en la democràcia) enfront dels polítics (anomenats
agents per a fer notori el seu caràcter de realitzadors de la voluntat dels ciutadans), que
s’han d’adaptar millor a les preferències dels primers. El federalisme és positiu, a més,
perquè suposa una competència que, en segon terme, contribueix a reduir els costos del
rendiment estatal a través del mecanisme de la competència (paral·lelament a l’efecte del
mercat sobre els costos de producció de l’oferta) i, en tercer terme, augmenta la innovació
a l’hora de resoldre problemes similars per part de diferents jurisdiccions. (29)

Es pot criticar aquest concepte de federalisme en molts dels seus aspectes tant en el
pla normatiu com en el pla de la seva consistència teòrica. En aquest treball ens interessa,
però, una pregunta concreta des de la que hem de formular la nostra crítica: Estem davant
d’un model que ajuda a identificar els problemes que es plantegen en un Estat
plurinacional i asimètric i que contribueix a formular-ne una resposta? Per a respondre a
aquesta qüestió, cal posar de relleu que el criteri de qualitat democràtica del que parteix
aquest model per a afirmar la seva superioritat enfront d’un Estat centralitzat és un de
ben diferent a l’utilitzat pel model de federalisme plurinacional i desenvolupat a partir de
les propostes de radicalitat democràtica dels comunitaristes. Per al model economicista
basat en la competència, democràcia suposa una adaptació òptima a les preferències dels
ciutadans (entesos com a consumidors) per part de l’Estat. La forma que tenen aquests
ciutadans-consumidors de participar en les decisions polítiques és, com hem vist,
mitjançant l’ús de l’ opció d’exit, és a dir marxar de la jurisdicció que no ofereix una
política adequada als seus interessos. Com que l’element fonamental de l’Homo
Oeconomicus en què es basa aquest model són les seves preferències i no les seves identitats,
(30) aquest no tindrà cap problema en abandonar la jurisdicció enlloc d’intentar canviar
les polítiques que no li agraden dins d’ella, ja que el ciutadà no se sent identificat de forma

1818

(28) Per a una descripció detallada del mecanisme vegeu, per exemple, Frey: Ein neuere
Föderalismus, sobretot pp.11-20.
(29) Els avantatges d’aquest federalisme segons els seus defensors són presentats a Frey: Ein neuer
Föderalismus, p.29-31.
(30) És important diferenciar els termes preferència i identitat. La primera és un element que forma
part del càlcul de costos i guanys de l’individu sobre la que ell pot decidir de forma autònoma i
independent  en qualsevol moment, mentre que la segona defineix un caràcter no sempre conscient
ni en tot moment individual i per tant no sempre manipulable per part de la persona. Entorn a la
definició de preferències, vegeu Frey: Ein neuer Föderalismus, S.29, i entorn al terme identitat,
vegeu Taylor: Politics of Recognition, pp. 20-30.
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especial amb el grup en el que troba. Veiem, doncs, que l’existència de comunitats
diferenciades amb interessos i valors comuns sobre els que discutir democràticament no
juguen cap paper en aquest model. La visió radicalment democràtica de tall aristotèlic o
republicà formulada pels comunitaristes, que reconeix la identificació ciutadana amb la
seva polis (la seva comunitat) i defensa la participació amb l’objectiu de canviar polítiques
no desitjades (una visió que contempla, per dir-ho en termes que pertanyen a l’economia,
la possibilitat de voice) és doncs rebutjada per aquest model. D’aquesta forma, aquest
concepte de federalisme, tot i que permet l’existència d’asimetries (de caire econòmic)
entre les diferents jurisdiccions, es mostra incapaç de reaccionar davant de l’existència de
comunitats diferenciades en un Estat plurinacional i és, per tant, irrellevant per a poder
respondre  la nostra qüestió.

Però aquest model no només és irrellevant, sinó que, com el model de federalisme
clàssic, pot esdevenir també contraproduent quan es tracta de gestionar la plurinacionalitat
d’un Estat precisament pel caràcter de les asimetries que permet: Aquestes asimetries són
un resultat del procés de competència entre les diferents jurisdiccions i no una situació
precedent a la instauració del sistema federal i que justifica aquesta instauració. Aquest
resultat només és vist com a legítim, però, si el procés de competència que l’ha precedit ha
estat també legítim. I aquest procés, per la seva banda, només és vist com a legítim si partia
d’una situació justa, a on tots els participants estiguessin en una situació d’igualtat
d’oportunitats. Això pressuposa, doncs, una situació precedent de simetria entre les
diferents unitats dins del sistema federal. I de fet, els defensors d’aquest federalisme
competitiu acostumen a defensar aquesta homogeneïtat de les unitats subestatals com a
punt de partida. (31) Aquesta necessitat d’homogeneïtzar les diferents regions seguint
criteris econòmics i independentment de l’existència de comunitats amb una tradició
pròpia i uns valors comuns topa directament amb una possible estructura plurinacional.
Amb l’exemple d’Alemanya queda clar el poc realisme d’aquesta proposta: En aquest país
han fracassat tots els intents seriosos de reordenació territorial seguint criteris econòmics
fins al punt que aquest fracàs ha provocat una reforma de la Constitució, (32) malgrat la

(31) Un exemple d’això es pot trobar en la discussió entorn de la reforma del sistema federal
alemany. En aquesta discussió, els que defensen la instauració d’un federalisme competitiu,
defensen també una reforma de les fronteres dels Länder (CC.AA. en el sistema alemany) amb
l’objectiu de crear regions amb un potencial econòmic similar i que evitin les disparitats actuals.
Aquesta proposta de reordenar dels Länder, que pot semblar estranya no és, però, nova: Els aliats,
vencedors de la 2ona Guerra Mundial, ja es van mostrar descontents amb la divisió territorial
establerta durant la creació de la República Federal i es va preveure una reforma d’aquest tipus,
establint els mecanismes per a portar-la a terme a l’article 29 del Grundgesetz. Tot i això, només en
algunes excepcions s’ha aconseguit aplicar amb èxit aquest article, de forma que la discussió segueix
pendent de ser resolta.
(32) El 1976, després del fracàs de l’últim gran intent de reordenació territorial, es va canviar
l’article 29 del Grundgesetz per passar d’una clàusula que obligava a reformar els Länder a una més
dèbil que tan sols afirma que és possible (i no obligatori) dur a terme aquesta reordenació.
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poca significació identitària dels Länder actuals, dels quals el primer president federal,
Theodor Heuss, afirmà que eren més “originals” que “originaris”.  (33) El fet de què
ningú hagi proposat mai “reordenar” el Land de Bavària, amb una identitat especialment
marcada, és també eloqüent. I si en aquest país de regions “originals” és complicat fer
aquesta reforma, en països amb regions amb més pes identitari no és possible defensar
amb èxit en la discussió política una reordenació; ningú a Bèlgica, per exemple,
formularia un canvi de les fronteres de Balònia, encara que en les últimes dècades aquesta
regió hagi mostrat repetidament un endarreriment econòmic respecte de Flandes.
Veiem, doncs, que el federalisme competitiu parteix de fet, com el federalisme clàssic,
d’una situació similar de les diferents regions i d’un pensament homogeneïtzant que
només veu legítimes les diferències econòmiques sorgides en un procés de competència
i diversificació. El politòleg alemany Klaus von Beyme afirma doncs amb raó que “la
reclamació de més federalisme competitiu va unida a un pensament unitari que insta a
una reforma regional”. (34) I, com el federalisme clàssic podia provocar tendències
centrífugues i desmembradores quan es tractava d’aplicar polítiques centralitzadores o
homogeneïtzants, el federalisme competitiu també corre el perill de provocar aquestes
tendències contraproduents des del seu propi punt de vista quan és aplicat sense el
consens necessari en un país que presenta una situació de plurinacionalitat.

Sembla, doncs, que tan sols el concepte de federalisme plurinacional és capaç de
desenvolupar propostes de cara a l’organització territorial en un Estat amb comunitats
diverses. Un cop acabat l’anàlisi en el pla conceptual, doncs, podem passar a analitzar com
a partir del model escollit es poden desenvolupar les línies mestres d’un sistema federal
plurinacional. Per a poder fer això, però, primer haurem de diagnosticar els majors perills
que s’amaguen darrere de l’aplicació d’aquest model i que caldrà tenir en compte a l’hora
de desenvolupar aquestes línies mestres en l’última part de la nostra anàlisi.
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(33) Heinz Laufer/Ursula Münch: Das föderative System der undesrepublik Deutschland, Opladen
1998, p.79.
(34) “Der Ruf nach mehr Wettbewerbsföderalismus geht zusammen mit einem unitarischen
Denken, das auf Länderreform drängt”. I continua: “La referència a la Constitució alemanya a les
unions de paisans és federal, l’esperança d’efectivitat econòmica de les unitats territorials té
l’origen, per contra, en un pensament centralista (...)” (“Der Hinweis auf ‚landmannschaftliche
Verbundenheit’ im Grundgesetz ist föderalistisch, die Hoffnung auf ‚wirtschaftliche
Zweckmässigkeit’ der territorialen Einheiten hingegen entsprang eher zentralistischem Denken
(...)” (Les traduccions catalanes són meves) (Von Beyme: Die Asymmetrierung des postmodernen
Föderalismus, p.245).
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III. Federalisme plurinacional com a fórmula màgica?
Problemes pràctics d’un sistema federal plurinacional

Com ja hem deixat clar en la introducció, la recerca entorn del federalisme viu un
boom, perquè sembla ser un instrument eficaç per a evitar tendències desmembradores
en una època on el record del conflicte a l’antiga Iugoslàvia és present i es viuen processos
descentralitzadors a molts països. Tot i això, cal no deixar-se emportar per l’eufòria
d’haver trobat un concepte de federalisme capaç d’oferir instruments efectius per a evitar
aquests perills i tenir present que no està clar com es pot desenvolupar un sistema federal
concret a partir d’aquestes propostes realitzades en el pla abstracte. De fet, l’acceptació
del reconeixement de les diferències i la possibilitat de gestionar-les mitjançant una
organització territorial adequades a nivell teòric obren la porta a una sèrie de problemes
que cal enumerar i resoldre per a poder fer fructífers els resultats abstractes en el pla
pràctic. Els dos primers problemes que presentarem aquí tenen a veure amb processos
negatius que poden tenir lloc dins de les diferents comunitats un cop han obtingut
autonomia política i els dos següents problemes es refereixen als conflictes que poden
aparèixer en la relació entre comunitats.

En primer lloc, el distanciament del concepte d’Estat-nació clàssic com a criteri
inamovible i l’acceptació d’unitats subestatals autònomes pot conduir a una petrificació
de les diferents comunitats dins d’un Estat. Vegem per què és així. Els sentiments de
pertinença a un grup són un element variable i plural. Juan J. Linz, per exemple, parla de
la possibilitat d’identitats duals (dual identities) i la recerca històrica i social s’ha ocupat en
les últimes dècades de les anomenades imagined comunities com a objecte d’estudi per a
investigar com sentiments de nacionalitat i els patrons identitaris poden canviar i/o
evolucionar a través dels anys. (35) Precisament el fet de què els sentiments de pertinença
puguin canviar és un element clau d’un federalisme plurinacional que veu la possibilitat
de modificar aquestes identitats de grup mitjançant la participació ciutadana i la
radicalitat democràtica, que són possibles gràcies a l’autonomia de les diferents
comunitats, creant així un espai on poder negociar els valors comuns. Tot i això, un
sistema polític federal pot conduir a l’efecte contrari: Reconeixent les diferents
comunitats subestatals tal com són en el moment del reconeixement i atorgant a aquests
grups personalitat institucional dins de l’organització política, aquest sistema pot
contribuir a frenar l’evolució i/o el canvi d’aquestes comunitats i dels valors que
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(35) Vegeu com a estudis pioners en la nova investigació sobre el nacionalisme i les identitats de
grup l’obra de Benedict Anderson Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism (edició revisada, Londres/Nova York 1983) i les investigacions històriques de
l’historiador marxista anglès Eric Hobsbawm, entre d’altres les seves reflexions entorn de la invenció
de tradicions (Eric Hobsbwam: The Invention of Tradition, a: Eric Hobsbawm/Terence Ranger
(Eds.): The Invention of Tradition, Cambridge 1983, pp. 1-14).

TRIPA NOUS HORITZONS  19/7/06  15:51  Página 21



representen i a sacralitzar-les. Lijphard, per exemple, és conscient d’una crítica formulada
en aquesta direcció contra el seu model de power sharing: “Another alleged weakness of
power sharing is that it strengthens rather than weakens the cohesion and distinctiveness
of ethnic groups”. (36) Aquesta crítica al model de Lijphardt es pot generalitzar a d’altres
propostes federalistes i posa en dubte la seva capacitat de generar un marc institucional que
permeti una evolució i una participació democràtica dins de les diferents comunitats. (37)  

En segon lloc es planteja la pregunta de com desenvolupar un catàleg bàsic de drets i
deures comuns per als ciutadans de tot l’Estat i que han de ser respectats a totes les
comunitats amb independència de les diferències. El concepte d’asimetria obre la porta a
una organització territorial amb comunitats que gaudeixen de suficient marge
d’autonomia com per a realitzar polítiques diferenciades. En aquest sentit, suposa una
revisió del concepte clàssic d’Estat-nació. Això no pot conduir, però, a posar en dubte el
principi d’igualtat dels ciutadans d’un Estat respecte als seus drets i deures bàsics en el
qual s’ha de basar qualsevol Estat democràtic avui en dia ni a permetre que els drets bàsics
dels ciutadans puguin ser retallats basant-se en l’autonomia de les diferents comunitats
per a realitzar valors comuns que posen en dubte la seva validesa. Així doncs, ens trobem
enfront d’una tensió de difícil solució entre l’intent de revisar un element de l’Estat
modern sorgit de la Revolució Francesa (la seva identificació amb una sola nació
indivisible i la necessitat de pertànyer a aquesta nació per a poder formar part de la polis
de ciutadans) mantenint-ne un altre de més central (la igualtat de tots els ciutadans
d’aquesta polis, aquesta comunitat d’iguals, independentment de la seva pertinença a
grups diferenciats), separant així el concepte de ciutadania del de nacionalitat. La situació
al Quebec, on es discuteix la possibilitat de què el govern regional fomenti l’ús del francès
(que és vist com a fet diferencial digne de ser protegit per la comunitat) passant, si cal,
per sobre de la voluntat de la població anglòfona de la regió, fa ben palès aquest dilema.
Aquesta discussió, que recorda a la que té lloc a Catalunya entorn de la política lingüística

el pensament i l’acció   el pensament i l’acció   el pensament i l’acció   el pensament i l’acció

2222

(36) Lijphardt: Multiethnic Democracy, p.860. Aquest punt crític dels sistemes federals també és
discutit amb arguments molt semblants en la polèmica entorn de les teories del multiculturalisme.
Segons els crítics d’aquestes teories, el reconeixement institucional de grups culturals diferenciats
dins d’un Estat provocaria una petrificació d’aquests grups en el millor dels casos i  una radicalizació
en el pitjor. Vegeu Habermas: Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat, pp.169-171 i
Sartori: La sociedad multiétnica, pp.83-85 i 127.
(37) Aquest problema pot ser il·lustrat de forma ben clara mitjançant el cas belga: Abans, la frontera
lingüística entre el francès i el flamenc era traçada de nou cada certs temps basant-se en les últimes
dades recollides en els censos de població per tal d’adaptar-se a l’ evolució lingüística dels belgues.
D’aquesta forma, els límits de l’àmbit determinat com a bilingüe entorn de la capital, Brussel·les,
que originàriament era de parla flamenca però a causa de la capitalitat cada cop rebia més població
francòfona, s’anaven fent cada cop més àmplies. A partir de 1963, les fronteres lingüístiques es
feren independents de les dades actualitzades pel cens i foren fixades de forma definitiva per a evitar
una major pèrdua de terreny del flamenc. D’aquesta manera, s’intenta frenar l’evolució de dues
comunitats de forma artificial (entorn d’aquest tema vegeu Kris Deschouwer: Belgien. Ein
Föderalstaat auf der Suche nach Stabilität, a: Europäisches Zentrum für Föderalismusforschung
(Ed.): Jahrbuch des Föderalismus 2000, Baden-Baden 2000, pp.97-119, aquí pp.99-100).
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de la Generalitat, començà als anys vuitanta, quan el govern regional aprovà una llei que
feia obligatori l’ús del francès en alguns casos i que fou derogada per una decisió del
tribunal suprem canadenc. Durant aquesta discussió no es va tractar només de política
lingüística, sinó del fet que molts ciutadans quebequesos percebien la Constitució
aprovada al 1982 sense l’acceptació del Quebec com a un signe de la falta de
reconeixement de la seva comunitat dins del Canadà. (38)

I no es tracta només de protegir els drets i deures comuns a cada ciutadà de l’Estat,
sinó d’assegurar un tracte adequat per a les minories que viuen dins d’una regió
diferenciada. Precisament, el federalisme obert de cara a l’asimetria és capaç de crear noves
possibilitats d’acció que les comunitats amb autonomia política poden utilitzar per a
reprimir minories dins de la minoria amb drets polítics. Aquesta actitud pot comportar un
enfortiment de processos desmembradors i conduiria a una contradicció interna d’aquest
sistema federal i, en conseqüència, s’ha de mirar d’evitar. (39) La pregunta de com
desenvolupar i defensar un catàleg de drets i deures comú a tot l’Estat que sigui capaç
d’evitar una repressió a nivell subestatal tant d’individus com de minories que no
s’identifiquen amb els valors acceptats generalment en una comunitat és, doncs, una
pregunta que de moment resta oberta i caldrà tenir en compte a l’hora de desenvolupar les
propostes institucionals entorn d’un sistema federal plurinacional.

En tercer terme es planteja el problema de la coordinació entre les diferents unitats
subestatals entre elles, i entre elles i el centre del poder polític estatal. Aquesta pregunta
no només caracteritza els sistemes federals plurinacionals, sinó a tots els tipus de sistemes
federals, ja que tots es troben –en major o menor grau depenent del nivell
d’interdependència de les diferents unitats– davant de la necessitat de coordinar les
diferents unitats que composen el sistema. Aquest problema de coordinació ha estat
especialment estudiat per la Ciència Política alemanya, que partint del repte d’analitzar un
sistema federal on s’ha desenvolupat un alt grau d’interdependència entre els diferents
Länder i entre ells i el poder federal (Bund), ha desenvolupat el concepte de
Politikverflechtungsfalle (traduïble com a dilema de la interdependència política). (40) 
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(38) Aquest debat és, per cert, el rerafons polític de les propostes que formula Charles Taylor en el
seu escrit sobre les polítiques del reconeixement, on planteja la possibilitat de quèl govern regional
del Quebec limiti alguns drets individuals sempre que aquests no formin part del catàleg de drets
bàsics que han de ser respectats en qualsevol moment.
(39) Vegeu Schultze: Wieviel Asymmetrie verträgt der Föderalismus?, p.208.
(40) Les investigacions que van provocar la discussió entorn de la Politikverflechtungsfalle dins de la
politologia alemanya varen ser publicades a mitjans dels anys 70 (Fritz W. Scharpf/ Bernd
Reissert/Fritz Schnabel(Eds.): Politikverflechtung. Theorie und Empirie des kooperativen
Föderalismus in der Bundesrepublik, 4 volums, important és sobretot el primer volum, Kronberg
1976-1980) i van conduir a Fritz W. Scharpf a formular la teoria definitiva, convertida en un clàssic
(Fritz W. Scharpf: Die Politikverflechtungsfalle. Europäische Integration und deutscher
Föderalismus im Vergleich, a: Wolfgang Seobel/Monika Medick-Krakau/Herfried Münkler/Michael
Th. Greven (Eds.): Demokratische Politik- Analyse und Theorie. Politikwissenschaft in der
Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1997, pp.319-356, sobretot p.347-349).
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En aquest dilema, els actors (que són les regions i el poder central) parteixen de la
necessitat de coordinar les seves polítiques per a atènyer un grau més alt d’eficiència per
acabar trobant-se en un grau d’interdependència tan alt que impedeix qualsevol
moviment efectiu. Tot i això, hom tampoc pot sortir d’aquesta situació sense sortir
perjudicat, ja que s’acabaria en una situació d’aïllament més greu encara que la que s’havia
volgut evitar començant el procés de coordinació. Aquest problema de coordinació comú
a la majoria de sistemes federals és més greu en un sistema plurinacional perquè la falta
de consens pot conduir a una escalada  en la que motius ètnics juguin un paper important.

I, en últim lloc, aquesta escalada de conflictes entre comunitats pot ser produïda per
un sistema polític federal de tall plurinacional per un altre motiu: Un federalisme que es
posa com a objectiu mantenir un Estat existent i abans centralitzat mitjançant la
descentralització (holding together federalism) (41) pot produir l’efecte contrari iniciant
processos de nation building a nivell subestatal que es poden desenvolupar gràcies a
l’autonomia guanyada. Això queda clar si parem atenció al cas belga. A Bèlgica es viu un
procés de descentralització des dels anys 60 del segle XX, que va conduir a una reforma
de la constitució al 1993. Aquesta descentralització ha tingut com a conseqüència
l’eliminació de cross-cutting-cleavages dins de la societat belga de tal forma, que alguns
observadors dubten de la viabilitat de l’Estat belga en el futur. (42) Un sistema federal,
doncs, corre el perill d’eliminar cross-cutting-cleavages que contribueixen a fomentar la
unitat entre les diferents comunitats de l’Estat dividint la societat a través de línies que es
diferencien de les divisions ètniques (com per exemple la divisió en classes socials), és a
dir d’eliminar els moviments centrípets, si accentua massa els moments
descentralitzadors, és a dir els moviments centrífugs. En la seva crítica fulminant al
multiculturalisme, Sartori afirma: “El multiculturalismo lleva a Bosnia, a la balcanización
(...)”. (43) Alguns sistemes federals en Estats plurinacionals també corren el perill de ser
objectiu encertat d’aquesta crítica.
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(41) El concepte de holding together federalism fou desenvolupat per Juan J. Linz en contrast amb
el bringing together federalism, que es posa com a objectiu unir comunitats que abans estaven
separades i en Estats diferents dins d’un mateix sostre estatal (com per exemple la unificació de les
tretze colònies nord-americanes originàries als EE.UU. o potser en un futur a la Unió Europea). És
clar que els problemes que tractem aquí es presenten en la seva gran majoria en federalismes que
tenen com a objectiu el mantenir unit un Estat (holding together) on es presenten tensions
segregatives, ja que en els casos en els que s’observa un bringing together federalism és habitual que
les unitats fusionades ho facin pel desig de viure sota un mateix sostre estatal, de forma que les
tendències unificadores són més fortes i acceptades en la societat (vegeu Linz: Democracy,
Multinationalism and Federalism, p.383).
(42) Deschouwer: Belgien, p.118.
(43) Sartori: La sociedad multiétnica, S.129. La importància de l’existència de cross-cutting-cleavages
com a elements que fomenten la unitat dins d’una societat independentment de la pertinença a
comunitats diferenciades és subratllada amb intensitat per aquest investigador dels sistemes de
partits (Sartori: La sociedad multiétnica, p.39-40).
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Aquests quatre problemes plantejats poden ser agreujats si a més les diferents unitats
subestatals presenten asimetries entre elles pel que fa al seu grau d’autonomia. Aquesta
situació pot produir una situació de competència en la que aquestes unitats intenten
obtenir cada cop un grau més alt d’autonomia per a diferenciar-se de la resta. Un exemple
per a aquest procés podria ser el cas espanyol, on les diferents CC.AA. han obtingut la
seva autonomia mitjançant procediments que es poden classificar com a asimètrics, encara
que des del poder central s’intenta que aquests processos asimètrics condueixin a una
situació final de simetria en el grau d’autonomia. La demanda de “café para todos” per
part d’algunes comunitats davant d’aquesta situació d’asimetria i de la situació privilegiada
de Galícia, el País Basc i Catalunya (i més tard Andalusia) a l’inici del procés
descentralitzador es pot interpretar des d’aquest punt de vista, així com els processos de
reforma d’Estatut que s’estan iniciant en algunes CC.AA. (com la Comunitat Valenciana
o a Andalusia) a partir dels impulsos del Pla Ibarretxe (sorgit del Parament basc el 30 de
desembre de 2004) i de la proposta de reforma d’Estatut aprovada pel Parlament de
Catalunya el 30 de setembre de 2005 i pendent de ser aprovat en un referèndum. (44) En
aquest procés que anomenarem “autonomia competitiva” les unitats subestatals poden
tendir a reforçar la petrificació d’una comunitat i a augmentar el seu marge d’acció
enfront de les minories i dels individus que no comparteixen certs valors comuns, a
fomentar la ruptura de cross-cutting-cleavages i a augmentar els problemes de coordinació
sorgits dels diferents nivells d’autonomia i les diferents relacions de les unitats subestatals
amb l’Estat.

Un cop identificats aquests problemes, sorgits de l’acceptació de la possibilitat de
reconèixer l’existència de comunitats subestatals diferenciades i de l’intent d’anar més
enllà del concepte de l’Estat-nació clàssic formulant un federalisme plurinacional, sembla
que aquest concepte, que semblava tan atractiu en el pla abstracte per la seva radicalitat
democràtica, es torna inviable. Tot i això, és possible realitzar aquest concepte en el nivell
pràctic si els possibles problemes es tenen en compte a l’hora de desenvolupar un sistema
federal plurinacional dissenyant estructures institucionals destinades a poder minimitzar-
los. Vegem com.
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(44) Vegeu Luis Moreno: Federalization and Ethnoterritorial Concurrence in Spain, a: Publius 27:4
(1997), pp.65-84.
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IV. Estructura institucional bàsica d’un sistema federal plurinacional

Passem, doncs, en aquesta última part del treball a analitzar com es pot desenvolupar
aquest sistema institucional concret capaç de fer front als problemes formulats. Diferents
autors han fet aportacions davant del repte de proposar una estructura institucional
òptima per a gestionar els problemes d’una societat heterogènia (divided societies). Una de
les influències centrals ha estat la discussió entre Horowitz i Lijphardt sobre el sistema
electoral que millor s’adequa a la situació d’aquestes societats dividides. La característica
central d’aquestes discussions és que s’intenta identificar un factor fonamental sobre el
qual basar una proposta en el pla de l’ordenament institucional destinada a solucionar els
problemes que hem enunciat abans. Limitant-se a un factor identificat com a central a
l’hora de gestionar la diversitat, hom aconsegueix deixar un gran marge d’acció a l’hora
de dissenyar la resta de regles institucionals i d’aquesta forma és possible que la proposta
formulada sigui capaç d’adaptar-se a les situacions de diferents països que s’assemblen en
el fet de presentar realitats plurinacionals però es diferencien en d’altres punts. En aquest
treball compartim aquesta premissa bàsica (que ha dominat les discussions entre
Lijphardt i Horowitz), però no identificarem el sistema electoral com a factor central a
tenir en compte. La tesi defensada aquí és que el nivell de separació de competències
entre l’Estat central i les diferents unitats subestatals és el factor central i per tant
l’element bàsic que cal regular. Per a afirmar això, cal que partim de la diferenciació
tipològica entre sistemes federals duals i sistemes cooperatius. En el primer tipus de
sistemes, les competències es reparteixen de forma clara entre l’administració central o
l’autonòmica, i són ben pocs els casos que queden a l’abast d’ambdues administracions i
per això exigeixen o una regulació postconstitucional sobre qui té el dret de rebre
aquestes competències o una cooperació continuada entre les diferents administracions.
En aquest sistema, els centres de decisió estatal i subestatal estan clarament separats. Al
contrari, en un sistema cooperatiu hi ha un gran nombre de competències compartides i
això provoca una cooperació estreta entre els centres de decisió. Un exemple d’això és el
cas alemany, on els Länder han anat cedint competències a favor del poder central a canvi
de poder influir en les polítiques transferides a través de la cambra alta, on estan
representats els governs regionals, el que ha conduït a un bloqueig constant entre la
cambra alta (Bundesrat) i la cambra baixa (Bundestag) quan les majories a ambdues cambres
estan de part de diferents partits. (45) Partint d’aquesta diferenciació, defensarem un
sistema federal caracteritzat doncs per una separació clara de competències entre
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(45) Aquesta situació fou identificada pel politòleg Gerhard Lehmbruch (vegeu Gerhard
Lehmbruch: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Regelsysteme und Spannungslagen im
Institutionengefüge der Bundesrepublik Deutschland, 2., erweiterte Auflage, Opladen 1998) i era un
dels temes clau de la discussió entorn de la reforma del sistema federal alemany. La gran coalició
actual entre cristianodemòcrates i socialdemòcrates ha arribat a un acord per a canviar la situació.
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administracions centrals i regionals i una separació igualment clara a nivell del poder
central entre cambra baixa representant de tot poble (en el seu sentit de sobirà en un Estat
democràtic) i una cambra alta destinada a representar els pobles de les diferents regions
com una bona solució capaç d’integrar les diferents comunitats en un Estat que presenta
una realitat plurinacional. Aquest sistema dual, com veurem, ofereix una flexibilitat que
pot evitar una petrificació de les regions, té una funció integradora gràcies al
manteniment i fins i tot creació de cross-cutting-cleavages a nivell estatal i evita un dilema
d’interdependència política entre les administracions. 

Tot seguit passarem a deixar clar quines són les premisses bàsiques en les que es basa
aquesta proposta i que han de ser presents en un Estat per a què el sistema federal
presentat pugui tenir èxit, per a presentar després els mecanismes institucionals bàsics
que tenen com a objectiu assegurar el funcionament d’aquest sistema. Durant la
formulació d’aquests mecanisme intentarem sempre deixar clar quins són els elements
irrenunciables a l’hora de solucionar els problemes presentats més amunt i on, en canvi,
s’obren marcs d’acció que no cal definir dins d’aquesta proposta i que possibiliten que
aquest sistema federal sigui capaç d’adaptar-se a països que presenten diferents rerafons
històrics, geogràfics i socials tot i tenir en comú la seva realitat plurinacional.

IV.1. Condicions prèvies de funcionament del sistema federal plurinacional

És clar que el que no és un sistema federal és una vareta màgica capaç de solucionar
tots els problemes d’un estat plurinacional. Com tots els mecanismes institucionals
destinats a millorar el funcionament d’un sistema polític fent-lo més àgil, eficient o
democràtic, un sistema federal necessita una sèrie de condicions preinstitucionals per a
què la seva aportació al perfeccionament dels mecanismes de decisió política serveixi per
a alguna cosa. Molts autors s’han ocupat d’aquest tema, formulant llistes de condicions
que poden arribar a ser ben llargues. En aquest treball defensem que les condicions
bàsiques que han de ser presents per a garantir l’èxit del model proposat són dues, com
veurem partint d’una crítica a Juan Linz.

Aquest autor afirma que un Estat plurinacional, per a què el federalisme tingui èxit,
ha de presentar les següents condicions: a) Ha d’existir, b) ha de presentar institucions
democràtiques, c) (encara) ha de gaudir d’un mínim de legitimitat des del punt de vista
de les poblacions de les regions a les que es vol atorgar autonomia, d) ha de tenir uns
símbols comuns que encarnin la lleialtat envers l’Estat central, e) ha d’afrontar un
projecte de descentralització i no un d’unificació (és a dir ha d’implantar un federalisme
que tingui com a objectiu el holding together i no el bringing together), f) no hi poden ser
presents tendències reunificadores, i g) ha de gaudir de reconeixement internacional. A
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més a més, les diferents regions dins de l’Estat han de presentar un alt grau
d’homogeneïtat social i no poden presentar grans minories al seu interior. (46) Davant
d’aquesta llista, hom es pregunta quina rellevància pot tenir encara un sistema federal
quan es tracta de solucionar problemes. Si l’homogeneïtat, l’existència de cross-cutting-
cleavages i símbols comuns i les institucions democràtiques formen part de la llista de
condicions que garanteixen l’èxit del federalisme en un Estat plurinacional, això vol dir
que aquest sistema no pot produir aquests resultats i per tant no és capaç de gestionar la
diversitat. La llista de Linz, però, pot ser reduïda de forma dràstica.

En primer lloc, es pot dubtar de què l’existència d’una democràcia sigui un
condicionant pel funcionament del federalisme (el que posaria en dubte, per cert, una de
les motivacions d’aquest treball formulada en la introducció: L’esperança de què un
sistema federal ajudi a consolidar democràcies estables en països amb una forta diversitat
ètnica). Per a basar la seva afirmació, Linz es basa en l’experiència espanyola. (47) Aquest
exemple, però, condueix a una afirmació contrària a la seva: Durant la transició, la
discussió entorn a l’autonomia del País Basc i de Catalunya va ajudar a augmentar el
suport al procés de democratització tal com s’estava duent a terme i al sistema democràtic
que s’estava creant per part dels grups favorables a aquesta autonomia. I l’aprovació dels
Estatuts d’Autonomia d’ambdues CC.AA. va ser tan ràpida que, encara que per lògica
haguessin de ser precedides per la Constitució, no es pot dir en cap cas que es formulessin
en un moment en què la democràcia ja estigués perfectament establerta. Afirmar això és
suposar que un sistema democràtic estable s’instaura el dia que es proclama una
constitució, i aquesta és una premissa falsa: Encara fa falta molta feina un cop la
constitució és aprovada. La descentralització espanyola és doncs una conseqüència de la
forma que va adquirir la transició i va ajudar a integrar grups nacionalistes que es podrien
haver situat fora del nou sistema sent, així, un mitjà per a enfortir la democràcia. El
federalisme pot precedir, doncs,  una democràcia estable i ajudar a consolidar-la. També
és qüestionable afirmar la necessitat de l’existència d’elements que fomentin el sentiment
d’unió a nivell nacional abans d’instaurar un sistema federal. Aquests símbols, de fet,
poden suposar fins i tot un obstacle per a la integració si estan establerts a priori de tal
forma que no es pugui negociar sobre ells. És qüestionable, per exemple, que l’existència
d’una bandera i un himne espanyols innegociables fomentin la integració i la identificació
de determinats grups de població amb l’Estat espanyol. La negociació comuna sobre
aquests símbols pot ser un element unificador. Que l’Estat federal hagi de ser el resultat
d’un procés de descentralització (tractant-se, doncs, d’un holding together federalism)
també és qüestionable. Suïssa és un exemple clar d’un federalisme unificador d’unitats
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(46) Linz: Democracy, Multinationalism and Federalism, pp.392-395.
(47) Ibd., p.391.
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abans separades que pot conduir a un estat plurinacional estable. Els EE.UU. podrien ser
un altre exemple (i fins i tot potser la Unió Europea en un futur).

S’ha d’evitar, doncs, formular llargues llistes de condicions marginals i cal intentar
concentrar-se en els elements bàsics que garanteixen l’èxit d’un sistema federal. Els
elements bàsics, en aquest cas, són dos. En primer lloc cal destacar que la nostra proposta
es basa en l’assumpció de què els ciutadans són capaços de desenvolupar identitats
variables i plurals i poden sentir-se membres de diferents comunitats, de forma que les
identitats no tenen caràcter exclusiu. Partim, doncs, de la premissa que les identitats duals
(dual identities), o, millor dit, múltiples, són una realitat corrent. (48)

I en segon lloc, és necessari que els actors que participen de forma rellevant en el
procés polític dins d’un Estat desenvolupin una actitud mínimament positiva, encara que
sigui de forma vaga, de cara a la unitat de l’Estat i siguin capaços de transmetre aquesta
actitud a la població de forma convincent. Identificacions més concretes (com símbols,
per exemple o grups als que pertanyen membres de diferents comunitats, com les classes
socials) i una voluntat explícita de treballar en comú dins d’aquest Estat són elements que
poden ser produïts més tard amb l’ajuda de les institucions i els mecanismes establerts per
aquestes. Com es desenvolupa aquesta actitud vagament positiva de la que partim és una
pregunta que queda fora de l’àmbit d’aquest treball i podria ser contestada segurament
per investigacions de psicologia social. Aquí ens limitem a acceptar aquesta actitud com
a existent.

V.2. Dues cambres en un sistema federal dual

Com ja hem dit abans, en aquest treball partim de la tesi que la millor forma d’evitar
tendències centrífugues massa grosses en un Estat descentralitzat i establir cross-cutting-
cleavages no és, com s’argumenta habitualment, establir un sistema electoral adequat, (per
exemple, un sistema de vot majoritari que beneficia els partits grans i  on els candidats,
per a sortir escollits, hagin de guanyar la majoria dels vots en circumscripcions
dissenyades de tal forma que presentin una composició social heterogènia, el que fa que
intentin perfilar-se com a representants de diferents comunitats presents en la seva
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(48) Aquesta assumpció té un sòlid fonament empíric. Si utilitzem l’Informe sobre
Desenvolupament Humà de l’any 2004 (que analitza dades de l’any 2002) per a comprovar-ho,
podrem observar que, en una enquesta realitzada entre la població belga i la espanyola, entre el 40
i el 50% dels preguntats s’identificaven tant amb Bèlgica o Espanya com amb la comunitat
subestatal  on vivien, de forma que presentaven una identitat dual. Les dades varien si ens trobem
en regions amb una forta tendència regionalista, com  Flandes o el País Basc, però el percentatge
d’aquells que presenten identitats duals no és mai inferior al 30% (PNUD: Human Development
Report 2004, p.48).
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circumscripció), sinó dissenyar un sistema federal dual amb una clara definició de
competències. En aquest sistema, cal que les competències de les diferents
administracions quedin clarament establertes dins de la Constitució i que casos de
competències compartides siguin evitats sempre que sigui possible. A nivell de l’Estat
central, a més, cal establir dues cambres. La baixa és escollida pel conjunt del poble i
representa  aquest en la seva qualitat de sobirà de l’Estat. La segona és composta per
representants de les diferents comunitats dins de l’Estat i té com a objectiu representar
aquests diferents sobirans. El Parlament és l’encarregat d’aprovar les lleis que formen
part del catàleg de competències de l’Estat central. La segona cambra només participa en
l’aprovació de lleis que són de caràcter compartit (com per exemple ratificació de tractats
internacionals) o en processos de reforma constitucional. La funció principal d’aquesta
cambra és, però, aprovar lleis marc que estableixen principis comuns a seguir per totes les
unitats en el desenvolupament de les seves competències sempre que es cregui necessari
i servir de fòrum de coordinació d’aquestes unitats. Vegem quins són els efectes d’aquesta
forta divisió.

En primer lloc, cal deixar clar que, amb aquest model, ens trobem davant d’una
estructura institucional que sembla corrent però que, en concebre la cambra de
representació territorial com una cambra de representació de sobirans, divideix aquesta
sobirania i la diversifica, anant més enllà de l’Estat-nació clàssic tot i mantenint el principi
bàsic de la democràcia: El sobirà és només el poble –i els pobles–. Això, però, és
conseqüent amb la premissa de la que hem partit que afirma que els ciutadans són capaços
de desenvolupar sentiments de pertinença plurals i que de fet els desenvolupen.
D’aquesta forma, s’aconsegueix integrar aquestes pertinences múltiples dins dels òrgans
del poder central creant així un primer efecte que unifica i respecta la unitat a la vegada.

En segon lloc, l’elecció d’un parlament amb competències clarament definides té una
funció integradora ben forta. En una solució òptima, aquestes competències no haurien
d’incloure qüestions regionals ni de política identitària (ni estatal ni subestatal), sinó, per
exemple, preguntes de caràcter social. Justament en aquests camps s’acostumen a formar
línies divisòries (cleavages) que es diferencien de les línies divisòries creades per preguntes
de caràcter identitari (la divisió entre el nacionalisme conservador i el nacionalisme
d’esquerres, més o menys propers en la seva posició respecte del cleavage centre/perifèria
però oposats pel que fa a cleavages del tipus capital/treball o església/laïcisme, en el
sistema de partits català n’és l’exemple més proper). D’aquesta forma, les pautes que
marquen les eleccions a aquest parlament no serien marcades per temes identitaris, sinó
per altres factors (val a dir que, a canvi, si la cambra de representació territorial s’escull a
través d’eleccions directes, les eleccions a aquesta cambra premiaran aquests temes
traspassats a aquesta cambra). Aquest procés fomentaria el que ha estat anomenat
“dualisme en la construcció i els processos de formació d’opinió dels partits així com
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processos asimètrics [en el sentit de diferenciats, BCR] de competència entre els partits
en els nivells central i regional”, (49) permetent l’aparició de línies divisòries dins de la
societat que no coincidissin amb les divisions regionals (cross-cutting-cleavages).

Aquí cal fer un petit incís per  parlar de les asimetries entre regions en base a
diferències socioeconòmiques. Si s’analitza aquest tipus d’asimetria partint del repte de
mantenir dins d’un Estat cross-cutting-cleavages que siguin independents de les diferències
entre comunitats, veiem que les asimetries econòmiques entre regions poden ser molt
contraproduents. Això és així perquè, si les comunitats tendeixen a diferenciar-se en base
al seu nivell socioeconòmic, això condueix a què la línia conflictiva que articula la societat
entorn a diferències socioeconòmiques, que normalment es diferencia de la línia divisòria
que s’articula entorn a les qüestions identitàries, sigui absorbida per aquest últim cleavage.
Per a dir-ho més clar, en aquest procés la diferència entre vosaltres i nosaltres es converteix
en la mateixa que aquella entre rics i pobres. Si això succeeix, es perd un dels elements que
més poden contribuir a integrar la societat a través de les diferents comunitats en base a
d’altres diferències no identitàries. (50)

Tornem a l’argumentació central. Amb aquesta proposta de sistema federal dual hem
formulat, doncs, les bases d’una estructura institucional capaç de reconèixer i preservar la
diversitat en un Estat plurinacional tot i sense posar en perill la unitat estatal, fomentant
l’articulació i la representació polítiques de les diferents regions com a factors
unificadors. L’element bàsic d’aquest sistema és la separació clara de competències i de les
dues cambres del poder central. El tipus de sistema electoral que cal escollir resta obert.
Pot ser que alguns sistemes electorals tendeixin a fomentar els elements integradors i
d’altres els disgregadors, però els sistemes electorals no són l’element decisiu. La falta de
resposta entorn a la pregunta de quin sistema electoral cal escollir no és, doncs, una
mancança, sinó un punt fort d’aquesta proposta que és capaç d’adaptar-se als diferents
rerafons històrics i socials dels diferents Estats plurinacionals i escollir un sistema
electoral o un altre depenent d’aquest rerafons. (51)
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(49) “Dualismus in innerparteilichem Aufbau und Willensbildungsprozess der Parteien sowie
Prozesse asymmetrischen Parteienwettbewerbs in Bund und Gliedstaaten” (la traducció catalana és
meva) (Schultze: Wieviel Asymmetrie verträgt der Föderalismus?, p.207).
(50) El treball clàssic que desenvolupa el concepte de cleavage que utilitzem aquí a partir del cas
europeu és el de Seymour M. Lipset i Stein Rokkan: Cleavage Structures, Party Systems, and Voter
Alignments. An Introduction, a: Seymour M. Lipset/Stein Rokkan (Eds.): Party Systems and Voter
Alignments. Cross-National Perspectives, Londres/Nova York 1967, pp.1-64. Precisament en
aquest treball s’identifiquen els conflictes regionals (centre/perifèria) i els socioeconòmics com a
dues línies divisòries de la societat separades i diferenciades. Una asimetria econòmica entre regions
pot eliminar aquesta diferenciació.
(51) També resta oberta, per cert, la pregunta de si un sistema presidencial o un de parlamentari
s’adequa més per a gestionar la diversitat en un Estat plurinacional. Aquesta pregunta pot ser molt
interessant en el pla teòric, però és més aviat irrellevant pel que fa a les aplicacions pràctiques
d’aquest model. Això és així perquè en gran part dels països que presenten una realitat plurinacional
i sobretot la majoria dels que estan passant o han passat per un procés de descentralització, com
Espanya, Bèlgica o Gran Bretanya, acostumen a presentar una tradició parlamentària (amb
l’excepció important de la Suïssa semipresidencial,  on un Consell Federal compost per set membres
és escollit pel parlament i no pot ser destituït, obtenint d’aquesta forma trets presidencialistes).
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IV.3. Flexibilitat i asimetria en el sistema federal plurinacional

Ja hem vist en el capítol anterior, que s’ha concentrat en la divisió de competències i
del poder central en dues cambres, com aquesta divisió ajudava a evitar el perill de
fragmentació que hem formulat més amunt. En aquest capítol ens ocuparem del perill de
petrificació de les diferents comunitats i dels problemes de cooperació i de possibles
fórmules per a evitar-los. Això ens durà a analitzar amb una mica més de deteniment
l’estructura de la cambra de representació territorial, que com veurem, juga un paper clau
en la resolució d’aquests problemes.

L’element clau per a evitar la petrificació és la formulació oberta de les unitats
regionals dins d’un Estat. En la Constitució cal establir la possibilitat de què es creïn
aquestes unitats i les competències que poden rebre si es creen. Tot i això, és aconsellable
deixar obert  on i quan es formaran unitats subestatals. D’aquesta manera, els ciutadans
poden revisar aquestes unitats, els seus continguts i els seus límits. En aquest sentit, la
Constitució espanyola de 1978, que pel seu caràcter de pacte entre forces polítiques ben
diferents es va limitar a regular la creació de CC.AA. però no va determinar quines es
crearien, podria ser un exemple interessant per a d’altres països. Aquest fet va significar
mantenir-se obert a nous problemes i ser capaç de reaccionar-hi i ha estat objecte
d’observacions positives per part d’observadors estrangers. (52)

A partir d’aquesta proposta, però, sorgeix la pregunta de com es pot organitzar la
representació a la cambra encarregada de la territorialitat si les regions no estan
determinades. Per a poder respondre a aquest repte es poden escollir dues opcions: Hom
es pot orientar en models com el Senat americà,  on cada unitat territorial té els mateixos
senadors (dos en el cas dels EE.UU.), o hom pot introduir un reglament que serveixi de
marc per a organitzar una representació més o menys proporcional que sigui suficientment
flexible per a adaptar-se a canvis territorials. Si hom es decideix per aquesta última opció,
les regles fonamentals podrien ser del següent tipus: a) Cap regió pot ostentar més del
40% dels vots a la cambra, de forma que no pugui dominar-la tota sola, (53) i b) les
diferències comparatives de pes de les diferents unitats territorials són petites. (54)
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(52) Harald Barrios: Spanien. Politische Dezentralisierung als flexibles Verhandlungssystem, in:
Europäisches Zentrum für Föderalismussforschung (Ed.): Jahrbuch des Föderalismus 2000, Baden-
Baden 2000, pp.308-320, aquí p.318-320.
(53) Així s’evitaria, per exemple, una situació com la del 2on Imperi Alemany,  on Prússia dominava
clarament des del 1871 fins a la dissolució d’aquesta regió el 1932. Aquest domini d’una regió a la
cambra territorial va tenir un efecte centralitzador, perquè les altres regions van entrar en la
dinàmica de tendir a apropar-se als cànons de Prússia en les seves polítiques. 
(54) Per a poder mesurar i regular aquestes diferències en la representació territorial es podria
utilitzar l’índex Gini. Un exemple de l’aplicació de l’índex Gini en casos d’aquest tipus es pot trobar
a Stepan: Federalism and Democracy, p.26.
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Si hi ha unitats territorials molt grans o moltes unitats territorials, aquestes regles
poden conduir a un gran nombre de representants, per tant podria ser aconsellable un
límit màxim de grandària d’aquesta cambra o un vot ponderat dels representants (en
aquestes regles, es pot seguir les que s’estableixen al Tractat de Niça pel Consell i el
Parlament Europeus). Seguint aquestes regles o d’altres similars, es pot desenvolupar,
doncs, una cambra territorial capaç d’adaptar-se als canvis en l’estructura territorial del
país i evitar així una petrificació de les diferents comunitats.

Cal, també, facilitar la coordinació entre aquestes unitats territorials i evitar entrar en
un dilema d’interdependència política caracteritzat per un bloqueig de difícil solució. La
concentració de la cambra alta en la representació territorial i no en la formulació de lleis
conjuntament amb l’altra cambra pot ajudar a solucionar els problemes de coordinació
política entre les regions, i entre elles i el poder central gràcies a l’estalvi d’esforços en
altres camps. Partim de l’exemple alemany, que ja ha estat anomenat més amunt. En
aquest cas, els governs regionals van anar traspassant competències al govern central al
llarg de decennis amb la condició de poder participar en l’aprovació de lleis a través de la
cambra de representació territorial (Bundesrat). Com els membres d’aquesta cambra són
designats pels governs federals, això va suposar un debilitament dels parlaments regionals
a favor dels executius. Tot i això, un dels punts claus de les propostes de reforma és una
separació més clara de poders entre ambdues cambres i la reducció de casos on el
Bundesrat pot participar en l’elaboració de lleis. Fins i tot els presidents regionals s’han
mostrat a favor d’aquesta proposta. (55) Amb aquesta proposta s’elimina, doncs, el dilema
d’interdependència política i, amb la cambra de representació territorial, es potencia un
fòrum que és capaç de fer possible una cooperació més eficient entre les diferents regions
i entre elles i el poder central. En aquest fòrum, les regions poden iniciar els projectes de
coordinació i de cooperació que creguin convenients de forma voluntària. Aquest model
podria recordar el concepte de cooperació aprofundida utilitzat a la Unió Europea en
alguns camps. Un sistema òptim d’aquest tipus hauria de permetre, a més, que es
formessin grups multilaterals i cooperacions bilaterals entre regions, de manera que, entre
d’altres resultats, es poguessin reflectir unions històriques entre diferents regions. Cada
regió hauria de poder decidir el grau d’implicació en aquests projectes de cooperació, de
forma que és d’esperar que en aquest camp es formessin ordres asimètrics – aquí, doncs,
veiem com l’asimetria pot jugar un paper important en aquest tipus de sistema, encara que
no es tracti tant d’una asimetria socioeconòmica entre les regions com d’una diferència en
quant al paper que cada comunitat juga dins del conjunt de l’Estat respecte al poder
central i respecte a les altres comunitats.
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(55) Això queda clar en un document on es presenten la posició consensual dels presidents regionals
entorn d’aquesta discussió (Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung  der
bundesstaatlichen Ordnung, Kommissionsdrucksache 0045, p.3-4).
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Així doncs, hem trobat una fórmula per a evitar la petrificació de les diferents
comunitats i mantenir un alt grau de flexibilitat que faci possible reaccionar als resultats
de la participació ciutadana a nivell d’aquestes comunitats en un debat radicalment
democràtic sobre les seves funcions, els seus valors, els seus límits i el seu paper dins de
l’Estat comú. Una crítica a aquesta proposta podria ser que no és aplicable en Estats  on
hi ha regions amb tradicions i fronteres establertes i fixades des de fa temps. En aquests
casos, però, l’aplicació d’aquest principi acostumaria a no tenir cap efecte directe i
aquestes regions, si en efecte estan tan establertes, podrien continuar existint sense cap
tipus de problema. I d’aquesta manera, queda oberta la porta d’una reforma si en el futur
els ciutadans de la comunitat creuen que aquesta reforma és necessària o d’una reforma
en altres regions de l’Estat amb menys arrelament. La introducció d’aquest sistema a
Suïssa, per exemple,  on els Cantons existeixen en la forma actual des de fa segles excepte
en alguns casos concrets  on s’han realitzat reformes recents, fa palès aquest punt: Sota
aquest sistema, els Cantons antics i amb gran arrelament seguirien tendint a no canviar;
una reforma seria, però, fàcilment factible si es veu necessària.

Com en el capítol anterior, també aquí resten moltes preguntes obertes. Un dels
punts centrals que queden per aclarir és la forma d’elecció dels representants territorials:
Han de ser escollits pel poble en votació directa, com als EE.UU., han de ser una
comissió dels parlaments regionals amb representació proporcional dels partits o més
aviat han de consistir en delegacions dels governs regionals, com a Alemanya? Cada una
d’aquestes opcions és plausible: Una representació dels parlaments, per exemple, faria
més coherent la coordinació entre les regions, i una elecció directa fomentaria la qualitat
democràtica d’aquesta cambra reduint a canvi a vegades la coherència amb la majoria
dominant a la regió. Com en l’anterior capítol, però, també aquí es pot afirmar que
aquestes preguntes obertes són un punt fort i no una mancança d’aquesta proposta, capaç
de reaccionar enfront de diferents realitats.
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IV.4. Negociació i referèndums

Fins ara ens hem ocupat dels problemes de disgregació, petrificació i coordinació
sorgits a partir de la proposta d’un concepte federal plurinacional. Resta aclarir, per últim,
com es poden establir mecanismes que permetin la formulació d’una carta de drets i
deures comuna a tots els ciutadans de tot l’Estat i que asseguri la igualtat amb
independència de les diferents comunitats. En aquest punt és on els mecanismes
constitucionals són més febles. Tot i això, es poden formular alguns camins a seguir que
poden ajudar a resoldre aquest problema.

En primer lloc, els principis més bàsics no han de ser formulats perquè figuren a la
Constitució. Si cal desenvolupar altres catàlegs més concrets i de caràcter
infraconstitucional però amb vigència a tot l’Estat (aquí cal pensar, en primer lloc, en
principis de solidaritat dels que es puguin derivar fórmules de repartiment de recursos
entre les diferents comunitats per a poder pal·liar desigualtats econòmiques massa
fortes), la via més adequada a seguir seria la negociació conjunta de les dues cambres del
poder central  on es puguin posar d’acord els representants del poble en totes les seves
formes. Aquí es trenca doncs l’estructura dual d’aquest sistema federal, i això es fa amb
conseqüència quan es tracta de desenvolupar principis que han de tenir validesa a tot
l’Estat.

En segon lloc, la introducció de fórmules de participació directa i sobretot de
referèndums en aquest camp pot ser també molt beneficiós quan es tracta d’atorgar una
major legitimació a aquest tipus de principis i reglaments bàsics. Aquesta utilització de
referèndums com a mitjà habitual de participació política és un element central de Suïssa,
un país que precisament es caracteritza per ser un Estat que presenta una realitat
clarament plurinacional que ha aconseguit fins ara gestionar molt bé la seva diversitat.

Federalisme i Estat plurinacional
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V. Resum i conclusions

En aquest treball s’ha intentat donar una resposta a la pregunta de si el federalisme és
capaç d’articular amb èxit un Estat que presenta una realitat plurinacional. Hem resolt
aquesta qüestió basant-nos principalment en un anàlisi centrat en mecanismes
institucionals i hem arribat a la conclusió de què, en efecte, el federalisme pot ser en
alguns casos una forma adequada d’afrontar els problemes d’organització territorial
plantejats en aquest tipus de països. Això només és així, però, si es realitzen una sèrie de
precisions en els nivells conceptual i pràctico-institucional. Si no, el federalisme corre el
perill d’aguditzar molt més que de solucionar aquests problemes.

En primer lloc, hem analitzat sota la llum de la nostra qüestió central tres dels
conceptes de federalisme més utilitzats avui en dia, posant de rellevància les seves
diferències. En aquesta anàlisi, hem pogut deixar clar que només un concepte de
federalisme plurinacional, basat en teories comunitaristes i que parteix d’una idea de
radicalitat democràtica, és capaç de servir d’ajuda a les qüestions plantejades. L’acceptació
d’aquest federalisme en el pla teòric, però, no comporta una dissolució automàtica de la
tensió entre unitarisme i respecte a les diferències dins d’un Estat. Petrificació de les
comunitats, tendències desmembradores, problemes de coordinació i possible falta de
respecte envers els drets bàsics són els perills fonamentals que apareixen amb aquest
concepte de federalisme.

Tot i aquests perills, hem mostrat com el desenvolupament d’un sistema federal en el
pla pràctico-institucional a partir del concepte de federalisme plurinacional que tingui en
compte aquests problemes és capaç d’evitar-los. En aquest pla hem defensat la tesi de què
un sistema federal dual caracteritzat per una divisió clara de competències i una separació
del poder legislatiu central en dues cambres amb funcions ben definides i diferenciades
és la millor estratègia a seguir a l’hora de gestionar els problemes d’organització
territorial en un Estat plurinacional. Tenim, doncs, una proposta que parteix d’un
concepte que no només accepta, sinó que també reconeix l’existència legítima de
comunitats diferenciades dins de l’Estat i els atorga autonomia de forma que aconsegueix
harmonitzar la unitat estatal amb el respecte a la diversitat.

Aquesta proposta, però, es basa en premisses formulades de forma clara: L’acceptació
del fet empíric de què els ciutadans poden desenvolupar i de fet desenvolupen identitats
múltiples i la necessitat d’acceptació implícita i vaga de l’Estat unitari per part dels actors
polítics. Aquesta acceptació ha estat tractada en el nostre model com a factor extern i no ha
estat analitzada. Cal, doncs, seguir analitzant com es forma i com pot evolucionar aquesta
acceptació vaga mitjançant recerques històriques, politològiques i de psicologia social.
Aquí, doncs, resta un camp obert. El coneixement d’aquest camp és especialment rellevant
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per a poder aplicar les conclusions d’aquest treball en països en vies de democratització  on
manquen aquestes condicions prèvies per a poder assegurar la convivència pacífica d’una
societat amb una gran pluralitat ètnica. I si pensem, per exemple, en els conflictes actuals
a l’Iraq, l’actualitat d’aquesta pregunta no pot ser més candent.

Aquesta no és, però, l’única porta que resta oberta després de la nostra anàlisi en
aquest treball. La proposta en el pla pràctic s’ha orientat en tot moment mitjançant
exemples pràctics guanyats de l’experiència recollida en països federals com Suïssa,
Alemanya o el Canadà o en processos de descentralització com els que s’han dut a terme
a Bèlgica o a Espanya. Aquesta proposta ha intentat identificar els elements crítics que cal
tenir en compte a l’hora de desenvolupar les institucions d’un sistema federal
plurinacional i mantenir obertes la resta de variables per tal de poder-se adaptar a
diferents països. D’aquesta manera, aquest treball ha pretès ser una orientació teòrica i
pràctica per a participants en debats sobre la millor forma de federalisme i d’organització
territorial en un Estat plurinacional i obre la porta tant a recerques que es posin com a
objectiu fer més concretes les propostes formulades en aquest treball o adaptar les
conclusions que han estat aportades aquí als casos concrets de diferents països (conduint
d’aquesta manera a una eventual correcció de les propostes realitzades), com a discussions
polítiques sobre la millor manera d’aplicar el model presentat. Així doncs, el treball ha
volgut enriquir una discussió acadèmica i política ben viva actualment en diferents parts
del món sobre el federalisme obrint noves possibilitats de solució.

Espanya és un dels llocs a on aquest debat es viu amb intensitat. És clar que és aquest
el cas concret que representa la motivació original d’aquest treball, com s’ha deixat clar
en la introducció, per molt que haguem intentat formular propostes que siguin vàlides
també en un pla més general. Per acabar intentarem, doncs, esbossar algunes conclusions
per al cas pràctic espanyol, per a establir una base sobre la que es poden construir futures
recerques més exactes i discussions polítiques sobre l’aplicació d’aquest model a Espanya.

Aquest treball permet, en primer lloc, ajudar a estructurar d’una forma més clara el
debat entorn al federalisme com a model d’Estat a Espanya. En la primera part teòrica
del treball hem diferenciat tres conceptes de federalisme que presenten diferents bases
normatives i permeten derivar conclusions diverses i a vegades oposades. Aquesta
diferenciació  és rellevant també de cara a la discussió política, en la que molts cops no es
pot arribar a cap conclusió perquè les parts que discuteixen es basen en conceptes
normatius completament diferents i no en són conscients. És digna d’anàlisi la pregunta
de si els conflictes entre el socialisme català i l’espanyol entorn a l’organització territorial
d’Espanya apareguts amb força últimament, per exemple, es podrien interpretar basant-
se en aquest malentès no identificat pels actors.
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En segon lloc, es poden derivar per al cas espanyol propostes concretes en el pla
institucional que poden servir d’orientació en la discussió sobre la reforma de certs punts
de la Constitució, tot i que és clar que no tots els elements desenvolupats aquí es poden
dur a la pràctica fàcilment en el cas espanyol. Pel que fa a la discussió al Senat, les
propostes fetes aquí entorn a les funcions i la composició de la cambra de representació
territorial així com entorn a la seva relació amb l’altra cambra del poder central poden
servir d’orientació per a formular solucions raonables. En quant a la proposta de fixació
constitucional de les CC.AA. existents, es pot afirmar basant-se en aquest treball que no
és aconsellable abandonar les pautes marcades durant la transició de deixar obert el
procés autonòmic i, en canvi, és més adient obrir més la porta a possibles reformes
territorials autonòmiques desenvolupant els criteris i els passos a seguir en aquests casos.
A més, aquest treball obre la porta a una acceptació d’elements asimètrics en un sistema
federal que permet diferents tipus de relacions entre les CC.AA. i entre elles i l’Estat
central. En canvi, la presència d’elements molt asimètrics en base a diferències
socioeconòmiques no és aconsellable si seguim aquest treball. I per últim, s’hauria de
revisar la prohibició expressa constitucional de possibles federacions de CC.AA.

En un pla més general, d’aquest treball se’n deriva que l’acceptació de la
pluriacionalitat a Espanya pot conduir a una millora de la qualitat democràtica fomentant
la radicalitat democràtica a través de la discussió i la negociació sobre els valors comuns
que regeixen la vida d’una comunitat (una reflexió comuna que, per cert, pot ser
especialment important ara, quan s’afronta el repte d’integrar immigrants en aquesta
societat).

I finalment, la conseqüència potser més important d’aquest treball per al cas espanyol,
més enllà de la fórmula de propostes concretes entorn a la reforma constitucional o de
l’augment de la qualitat democràtica, és una desdramatització de l’acceptació de la realitat
plurinacional del país. Com hem vist, aquesta acceptació, si es gestiona bé i sense crear ni
fomentar alarmes socials, pot dur a una gestió més òptima i menys conflictiva de la
diversitat que ens enriqueix. I això no només serviria per a fer un pas endavant com a
societat pel camí de la radicalitat democràtica i la convivència, sinó també per a fer palès
que efectivament és possible combinar la unitat i la diversitat en un federalisme que és
vist per moltes persones dins i fora d’Espanya com una via de solució en un món que es
veu davant del repte de gestionar les diferències d’una manera que les converteixi en una
font d’enriquiment i no de conflictes.
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7. Territori, municipis i conflicte polític a Catalunya (1995-2003).  
Jaume Bosch, hivern 2003

8. La quotidianitat, un nou valor polític? Reflexions entorn l’actual organització 
del temps (Premi Nous Horitzons 2003). Sara Moreno, primavera 2003

9. Les polítiques de temps: Un repte per a les polítiques de l’Estat del Benestar.
Teresa Torn, tardor 2003

10. Modernitzar l’Administració pública des de l’esquerra. Quim Brugué, hivern 2003

11. El concepte de nous moviments socials: una revisió crítica.  Xavier Godàs, hivern 2004

12. Els projectes educatius de ciutat de segona generació. Del govern tradicional a 
la “governance” comunitària (Premi Nous Horitzons 2004).
Jordi Collet i Sheila Gonzàlez, primavera 2004

13. Com fer participatius els pressupostos de la Generalitat?  
Jordi Pascual i Elena Rovira, hivern 2004

14. barcelona en minúscules. Ara, la barcelona quotidiana. Imma Mayol, hivern 2004

15. Iniciativa per Catalunya Verds (1987-2004). Una història de l’esquerra verda 
a Catalunya. Marc Rius, hivern 2005
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16. Habitatge i immigració. Claus per a una nova política d’habitatge 
(Premi Nous Horitzons 2005). Jordi Bosch i Olga Gibaja, primavera 2005

17. L’aparició de la ciutadania global. Quan les mobilitzacions han canviat consciències, 
quan els vots han canviat governs. Joan Herrera, primavera 2005

18. La diferència de gènere. Anàlisi del comportament electoral de les dones a Catalunya. 
Marta Cantijoch i Raül Tormos, estiu 2005

19. A l’Hospitalet, primer les persones. Una ciutat per conviure, créixer i ser feliç. 
Tallers de reflexió d’ICV de l’Hospitalet de Llobregat. 
Coordinació: Lluís Esteve. Tardor 2005

20. 35è anviersari de la constitució del Comitè Nacional de la Joventut Comunista 
de Catalunya. Acte commemoratiu a Barcelona, 9 de juny de 2005. Hivern 2005

21. La recuperació de la memòria històrica
Hivern 2006

22. Mobilitzacions a la Barcelona de tombant de segle. Moviments socials i incidència 
política. Lluc Peláez, en col·laboració amb l’Equip de Moviments Socials de 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB. Primavera 2006.
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Si desitjeu rebre gratuïtament El pensament i l’acció, adreceu-vos a:

Fundació Nous Horitzons
c/ Ciutat, 7

08002  Barcelona
Fax: 93 412 42 52
Telf. 93 301 06 12

E-mail: fundacio@noushoritzons.org

Els números publicats també poden ser descarregats des de la pàgina
web de la Fundació Nous Horitzons: http://www.noushoritzons.org

Nom/institució 

Adreça 

Prego m’enviïn els següents El pensament i l’acció (indiqueu número,
autor i títol):

Data 

✂
el pensament i l’acció el pensament i l’acció el pensament i l’acció el pensament i l’acció
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