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Benvolguts amics, 

 

He llegit amb interès el document de bases per a un nou Estatut nacional de Catalunya i, com 

vosaltres mateixos heu posat de manifest, l’abast del projecte excedeix les possibilitats de 

valoració per una sola persona i en el temps d’una setmana. Per aquest motiu, la meva 

contribució ha de reduir-se, en aquest moment, a unes consideracions generals i a alguns 

comentaris sobre temes de la meva especialitat, el Dret financer i tributari. Crec que, 

precisament, deu haver estat aquesta la raó per a incloure’m entre els membres de la Comissió 

externa d’avaluació, circumstància que agreixo i que desitjo honorar bo i realitzant les 

aportacions que pugui, d’acord amb el meu lleial saber i entendre. 

 

1.- Sobre la oportunitat de promoure un nou Estatut de Catalunya. Només des de posicions molt 

tancades pot criticar-se la conveniència d’avançar en la configuració d’un marc institucional 
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adaptat a les necessitats del moment actual i nascut de l’experiència d’autonomia dels darrers 

vint-i-cinc anys. Al meu parer, la Constitució és un instrument jurídic obert i molt flexible, 

recull el principi d’autonomia de les nacionalitats i regions, és una carta de drets i deures dels 

ciutadans, i pot ser desplegada de formes molts variades. Una d’elles ens pot portar a un nivell 

molt gran d’autogovern, sense necessitat de modificar la Constitució o amb retocs lleugers. Per 

contra, la lectura avui de l’Estatut ens mostra un text antiquat i envellit, és fruit d’una altra 

època i mereix ser “pensat” de nou. 

 

2.- L’Estatut no ha de ser un document administratiu, ple de llistes de competències detallades, 

sinó la Constitució de Catalunya. Adverteixo que el meu plantejament és federalista i que, des 

d’aquesta perspectiva, crec que poden conviure harmònicament la Constitució catalana, la 

Constitució espanyola i la Constitució europea. Crec que les tres normes fonamentals de 

convivència han de ser constitucions , es a dir, l’expressió del pacte dels ciutadans per a bastir 

la república,  l’expressió de la convivència organitzada al voltant dels valors de laïcitat, 

tolerància, progrés, sostenibilitat i solidaritat propis de la cultura política europea occidental, les 

arrels de la qual es troben en l’obra d’Immanuel Kant i en el pensament liberal –en el més 

ample i millor sentit del terme- que ens han legat Mill, Mazzini, Saint-Simon, Pi i Margall, 

Almirall i Domingo, entre molts altres. Aquest és el significat que aquí li dono a república.  

 

3.- L’Estatut nacional, com a pacte constitucional, ha de néixer del consens entre les forces 

polítiques i, més enllà, entre els ciutadans i les seves entitats de tota mena. El plantejament de 

futur hauria de sacrificar les estrictes ambicions de partit, per a realitzar l’esforç ingent de 

tractar d’avançar plegats cap a un objectiu nacional comú. 

 

4.- L’Estatut nacional hauria de construir-se no com un enfrontament amb la resta d’Espanya, 

sinó com, també, la proposta d’un pacte, en aquest cas, federal, en el que l’assoliment d’un 

autogovern real sigui compatible amb la continuïtat política d’Espanya i d’Europa com els dos 

referents bàsics de la nostra incardinació en el món. No sóc partidari dels enfrontaments de 

l’estil “ells” contra “nosaltres”, sinó que intueixo una borrositat que difumina les diferències i 

basteix un “nosaltres” universal. 

 

5.- No crec que les qüestions identitàries siguin la principal preocupació dels ciutadans avui. La 

mida o la preeminència de la bandera, la introducció d’un concepte fosc com drets històrics,  la 

retòrica invocació de la self-determination  o trobar l’origen de la nació catalana fa mil anys 

són, per a mi, arguments d’agitació i propaganda, molt més que veritables problemes actuals. 

Són, a més, temes sobre els que existeixen innombrables tesis contraposades i sobre els que, 

sovint, es construeixen enfrontaments entre col·lectius o comunitats. Deixem-les, doncs, una 
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mica de banda i concentrem-nos en la construcció d’un veritable self-government. Amb aquestes 

matisacions, entenc que els conceptes de constitució nacional, de pacte, de interpretació creativa 

de la Constitució espanyola i d’estretament dels lligams en el si de la Unió Europea són eixos 

molt encertats del projecte d’Estatut. 

 

6.- El pacte que ha de cercar l’Estatut nacional és el primer pacte constitucional  de Catalunya, 

en el sentit que aquest concepte només adquireix després de les revolucions americana i 

francesa i es tenyeix per aquest motiu d’una transcendència molt especial. Ha de ser una carta 

de drets i de deures, en la línia del que recull el projecte, però bo i concedint-li a aquesta qüestió 

un paper rellevant, central, d’identificació de la norma sencera. L’Estatut no ha de ser vist com 

l’obra dels polítics, que l’allunyaria de la seva acceptació per la gent, sinó com el moment 

històric de l’exercici del màxim protagonisme per la ciutadania: l’acord de construcció d’una 

república nova  nascuda de la voluntat dels catalans. 

 

7.- El nou marc de relacions amb l’Estat que es proposa gira al voltant dels principis de respecte 

mutu, lleialtat recíproca, cooperació i solidaritat. Estic plenament d’acord. La meva objecció rau 

en la insistència en el concepte de bilateralitat si s’entén com l’expressió de les relacions entre 

dues entitats plenament alienes la una de l’altra. No crec que hagi de ser així ni que plantejat 

d’aquesta manera es faciliti la comprensió pública –a la resta d’Espanya- de la proposta de nou 

Estatut. No estem parlant de les relacions entre Catalunya i Espanya, sinó de l’autogovern ple de 

Catalunya al si d’Espanya. La bilateralitat, doncs, ha de ser entesa com un instrument tècnic per 

a la cooperació i àdhuc per a la solució de conflictes en el marc més ample d’una multilateralitat 

federal. No li trec cap valor a l’existència de la comissió bilateral –al contrari, em sembla molt 

important-, però només suggereixo que no posem l’accent en la confrontació de dues parts, sinó 

en la integració política concebuda des d’un paradigma totalment oposat al de l’Estat centralista 

o al de l’Estat centralista que “deixar anar” una part, un territori particular o especial. No crec 

que els catalans d’avui desitgem cap mena de foralitat, o  privilegi , sinó que insistim –amb la 

nostra tradició republicana federal- en que és concebible una Espanya diferent en la que pugui 

romandre una Catalunya plenament autogovernada. Com jurista, penso que la  Constitució 

admet perfectament aquesta lectura, així com qualsevol asimetria  política que no impedeixi la 

realització dels altres dos nivells de república, l’espanyol i l’europeu. 

 

8.- L’administració ha de tendir a ser única, com proposa el projecte, i, certament, aquesta és la 

via de que s’evitin les duplicitats indesitjables Estat-Comunitat Autònoma. “Estat” ha d’existir 

només un, que és la Generalitat de Catalunya. Això ha de ser compatible, tanmateix, amb el 

respecte de l’autonomia local, que és l’administració més propera als ciutadans i que ha de ser 
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capaç d’atendre les seves demandes per una qualitat de vida millor, el que inclou capacitat 

d’actuar en matèries com l’educació o la sanitat. 

 

9.- En tot allò que sigui possible comparteixo la proposta de residenciar  a Catalunya el Poder 

Judicial. El TSJ ha de ser, ordinàriament, la nostra darrera instància, sense perjudici de que 

s’admeti la unificació de doctrina en relació a les lleis estatals a càrrec del Tribunal Suprem o 

l’accés a les instàncies judicials de protecció dels drets humans o de les garanties nascudes 

d’altres ordenaments jurídics (Tribunal Constitucional, Tribunals de Luxemburg i d’Estrasburg, 

etc.). 

 

En matèria econòmic-administrativa no crec que el tribunal especialitzat hagi de pertànyer a 

l’Agència  tributaria catalana o integrar-se plenament a la Hisenda publica, sinó que hauria de 

ser un organisme independent, prestigiós, ben dotat econòmicament, format per professionals en 

la fase final de la seva carrera i amb nomenament vitalici o per a un llarg període de temps, que 

consolidés la independència i l’auctoritas  dels tribunals econòmic-administratius –avui 

fortament desprestigiats- al servei de la seguretat jurídica dels contribuents. 

 

10.- Entenc que hi ha dues institucions que haurien d’adquirir un paper central en la vida 

catalana, almenys, en la vida del nostre Dret: el Consell Consultiu i l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya. Haurien de convertir-se en dos referents indiscutibles de la nostra 

legislació i del nostre funcionariat. 

 

11.- La Generalitat de Catalunya nascuda del nou Estatut hauria de recuperar el valor republicà 

central, l’educació pública, laica i obligatòria, com l’instrument de integració d’una sola 

societat –d’una república indivisible, en la formulació clàssica- en la que no existeixin 

comunitats segregades per la raça, la religió, la llengua o l’origen social. Això exigeix atribuir a 

la Generalitat, en col·laboració amb els Ajuntaments, un paper preeminent en el sistema 

educatiu fins els setze anys. 

 

En el difícil equilibri entre les potestats del Govern i l’autonomia universitària, la meva opció és 

en favor de l’autonomia, si va associada a la responsabilitat, a la competència, a la rendibilitat 

social i a la rendició de comptes. Catalunya ha de ser capaç de sortir d’una certa petrificació de 

les seves universitats, bo i impulsant mesures de desregulació. 

 

12.- Finalment, he d’expressar el meu acord amb la creació d’una administració tributària única 

a Catalunya. No crec, però, que s’hagi de copiar el model de l’ “Agencia Tributaria”, sinó el 

desenvolupament d’una Hisenda publica de la Generalitat de caràcter modern i eficaç, 
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concebuda al servei dels ciutadans i basada en una cultura de pacte i no de conflicte, d’educació 

tributària més que de repressió, de plena operativitat del Dret al servei de la justícia. 

 

Aquest és el meu comentari breu i lliure sobre la proposta que sotmeto a la vostra consideració, 

al servei d’un diàleg constructiu que ens porti a fer un país millor. 

 

Ben cordialment, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adreça personal: C/Mallorca, 260, 2º pis, 08008 Barcelona. 


