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Sessió 4 de la CEPC

La sessió de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent (CEPC) s’obre a un quart de 
cinc de la tarda i set minuts. Presideix Lluis Llach i Grande, acompanyat de la vicepresiden-
ta, Gabriela Serra Frediani, i del secretari, Albano Dante Fachin Pozzi. Assisteix la Mesa el 
lletrat major.

Hi són presents els diputats Carmina Castellví i Vallverdú, Violant Cervera i Gòdia, Lluís 
M. Corominas i Díaz, David Rodríguez i González, Marta Rovira i Vergés i Maria Dolors 
Rovirola i Coromí, pel G. P. de Junts pel Sí; Joan Coscubiela Conesa, Josep Lluís Franco 
Rabell, Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García Gon-
zález, Juan Milián Querol i Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalu-
nya, i Mireia Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença d’Albert Noguera Fernández, professor de dret constitucional de 

la Universitat de València, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent (tram. 357-
00011/11). Comissió d’Estudi del Procés Constituent. Compareixença.

2. Compareixença de Ferran Requejo Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat 
Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent (tram. 357-00012/11). 
Comissió d’Estudi del Procés Constituent. Compareixença.

El president

Molt bé. Senyores, senyors, diputats, diputades, comencem aquesta sessió.
A la darrera, tres grups parlamentaris d’aquesta comissió, Catalunya Sí que es Pot, 

CUP - Crida Constituent i Junts pel Sí, presentaren una llista consensuada de personali-
tats acadèmiques relacionades amb els temes que són objecte d’estudi per part d’aquesta 
comissió i que obtingué, en la posterior votació, l’acord majoritari.

Avui, iniciem un seguit de compareixences que es perllongaran en les properes ses-
sions, totes elles relacionades amb l’estudi de diferents models de constitucions contem-
porànies, exemples de processos constituents recents, experiències de models de parti-
cipació ciutadana vinculant, modalitats d’elaboració de la proposta de constitució i tipus 
de referèndums sobre constitucions.

I deia que avui tenim el privilegi de poder comptar amb els primers intervinents de 
la citada llista consensuada, el senyor Albert Noguera i el senyor Ferran Requejo, amb-
dós presents.

Compareixença d’Albert Noguera Fernández, professor de dret 
constitucional de la Universitat de València

357-00011/11

Començarem, doncs, amb la intervenció del senyor Albert Noguera, professor de 
dret constitucional per a la Universitat de València. 

Abans de donar-li la paraula, voldria dir que els membres de la Mesa proposem la 
intervenció troncal, que la intervenció troncal sigui d’una mitja hora, a la qual seguirà 
un torn de preguntes de consideracions de cinc minuts dels corresponents grups parla-
mentaris i, si fos necessari, un altre torn del professor Noguera per respondre.

Senyor Noguera, si vol iniciar la seva intervenció i explicar al frontispici sobre què 
basarà.

Albert Noguera Fernández (professor de dret constitucional de la 
Universitat de València)

Molt bé, doncs. Bona tarda. Bé, doncs, a veure, jo, mirant una mica... Bé, agrair-vos 
la invitació a tots. Mirant una mica la resolució de creació de les comissions parlamen-
tàries que vàreu aprovar, he vist que vàreu fixar diversos punts d’estudi o d’anàlisi al 
llarg de la comissió. De tots aquests punts, he vist que els podríem agrupar una mica en 
dos grans àmbits: un conjunt de punts que fan més referència a una qüestió procedimen-
tal, és a dir, a com s’organitza un procés... Ara se’m sent millor, no? Com s’organitza 
un procés constituent o com s’implementa, o quina forma poden adoptar els processos 
constituents, i un segon conjunt de punts que fa referència més a continguts constitucio-
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nals, no? És a dir, quin tipus de continguts de la constitució podrien sorgir, doncs, un 
cop s’ha celebrat aquest procés constituent, no?

Bé, com que la intervenció prevista té una duració, més o menys, de trenta minuts, 
i, evidentment, no es poden tractar els dos aspectes, jo, per una qüestió, simplement, si 
voleu, de preferència o d’ordre temporal en el temps, és a dir, si primer no s’organitza 
o s’implementa una assemblea constituent o un procés constituent, evidentment, no es 
poden discutir ni aprovar continguts constitucionals. Per tant, per una simple qüestió 
d’ordre, jo tractaré una mica el tema procedimental, o com s’organitza un procés cons-
tituent a partir, doncs, de fixar una mica els fonaments teòrics i una anàlisi comparada 
de diferents experiències de processos constituents que han existit durant les passades 
dècades, no?

Bé, per això jo, si voleu, faré dos punts o dues parts; una primera part més d’intro-
ducció teòrica, senzilla de..., una mica per ubicar què és un poder constituent o quina 
és la diferència entre el poder constituent i els poders constituïts, quines són les formes 
d’exercici del poder constituent que s’han donat en la tradició constitucional contempo-
rània, i en quines podríem ubicar en el cas que es donés un possible procés constituent 
català. 

I, en segon lloc, la segona part, més d’anàlisi pràctica, més d’anàlisi d’experiències 
comparades de processos constituents que s’han donat recentment a Europa, a Amèrica 
Llatina o, fins i tot, al nord d’Àfrica i quines..., o quins elements d’aquestes experiències 
podrien servir per acabar de donar forma a les múltiples propostes de procés constituent 
que hi han..., o que han sortit a la llum pública aquí, a casa nostra, no?

Bé, doncs, començant pel primer, per la primera part, el primer punt, el tema del 
poder constituent i les seves formes d’exercici. A veure, si haguéssim de definir de ma-
nera molt simple i molt senzilla què és un poder constituent, podríem dir que, a partir 
de quatre característiques, un poder constituent, com tots sabem, és aquell poder que 
correspon a la creació d’un estat i a la redacció de la norma fonamental de l’estat, la 
constitució. 

En segon lloc, és un poder el titular del qual és el poble, directament, en tant que ti-
tular de la sobirania popular. 

En tercer lloc, és un poder absolut, és un poder il·limitat, és un poder sense límits, 
eh?, quan Sieyès teoritza el poder constituent en la Revolució Francesa, el que diu, diu: 
«El poder constituent ho pot tot, el poder constituent no té límits.»

De fet, Sieyès el que fa és, simplement, adaptar el concepte de sobirania que Jean 
Bodin havia utilitzat al segle xvi per definir la monarquia i adaptar-la a la teoria moder-
na de la democràcia. És a dir, si Bodin deia que el monarca era un sobirà, les decisions 
del qual no estaven subordinades a la llei, el legibus solutus, i les decisions dels quals 
eren d’obligatori compliment per als súbdits, la lex regia, doncs, el que fa Sieyès és tras-
lladar aquesta teoria de la sobirania a l’àmbit del poble, i, bàsicament, el que diu això: 
«Les decisions del poble no tenen res per sobre seu i són d’obligatori compliment tant 
pels poders públics com per la resta de ciutadans», no? Per tant, el poder absolut és..., el 
poder constituent és un poder absolut i un poder sense cap mena de límit.

I la quarta característica és que el poder constituent és un poder prejurídic; és un 
poder no de naturalesa jurídica, sinó que és un poder de naturalesa política. És a dir, a 
diferència de la resta de poders de l’Estat, que tenen el seu fonament de validesa en les 
normes preexistents, el poder constituent no té cap norma que li serveixi de punt de re-
ferència. El poder constituent opera en una espècie de buit jurídic, eh? Per tant, no està 
subordinat a cap norma; és la primera de totes les normes, el poder constituent és l’ori-
gen de tot –de tot– el dret.

Per tant, a partir d’aquestes característiques del poder constituent, entès com aquell 
instrument del qual el poble, en tant que titular de la sobirania popular, decideix orga-
nitzar-se políticament i ordenar-se jurídicament, s’han establert les múltiples definicions 
de poder constituent que hi han, no? La diferència amb els poders constituïts, doncs, és, 
bàsicament, pels poders constituïts, pel contrari del que hem explicat, són uns poders li-
mitats, eh? Evidentment, el poder executiu, el poder legislatiu, el poder judicial es creen 
tal com estableix una norma prèvia, que és la constitució, i tenen aquelles competències 
que els fixa la norma prèvia, i, per tant, són poders de naturalesa jurídica, eh?, no són 
poders de naturalesa política.
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Bé, a partir d’aquí, i aquestes definicions o aquesta diferència entre poder consti-
tuent i poder constituït és acceptada des de l’inici de la teorització d’aquest poder per 
tothom. Els problemes van començar quan es comença a discutir de quina manera el 
poble pot exercir el poder constituent. I aquí és on es conformen les dues grans tradi-
cions d’exercici del poder constituent en el constitucionalisme contemporani, que són la 
tradició americana i la tradició francesa.

La tradició americana, que es constitueix a partir de la influència que els colons pu-
ritans anglesos emigrats a Nord-amèrica varen influir en la construcció constitucional 
nord-americana, el que ve a defensar, bàsicament, és que el procés constituent necessita, 
obligatòriament, la participació directa de la ciutadania. 

És a dir, al segle xvii, quan els puritans, part dels puritans anglesos consideraven 
que l’església a Anglaterra havia estat penetrada pel catolicisme i se sentien traïts i per-
seguits, emigren cap als Estats Units per crear colònies puritanes i a l’interior d’aquestes 
colònies, doncs, el que feien era establir les regles de culte, el pacte de gràcia, que s’ano-
menava, i, paral·lelament, les regles d’organització política de la colònia, o de la comu-
nitat, que era el que anomenaven els covenants. Una de les característiques d’aquests 
covenants era que es partia de la base que no podien ser elaborats per representants, 
sinó que havien de ser elaborats amb la participació i l’aprovació de tots els membres de 
la comunitat.

Doncs, bé, la influència que aquesta tradició dels covenants va tenir posteriorment 
en la tradició constitucional nord-americana, quan l’any 1776 hi ha la Guerra d’Inde-
pendència..., les tretze colònies britàniques s’independitzen i passen a conformar les se-
ves convencions constituents.

Partint d’aquesta tradició es partia de la base que les convencions constituents no 
eren les titulars del poder constituent, sinó que s’estableix una separació radical entre 
poders constituïts i poder constituent, el titular del qual és el poble.

Per tant, el que feia les convencions constituents només era redactar una proposta de 
projecte de constitució i, a continuació, aquesta havia de ser aprovada directament per la 
ciutadania, ja fos en forma de referèndum, o, en altres estats, en forma del que es va ano-
menar els talk meetings, assemblees de veïns, a les comunitats rurals nord-americanes, 
no? Per tant, aquest és el primer model d’exercici d’un poder constituent que implica una 
participació directa de la ciutadania.

El segon model és el model europeu, que és el que sorgeix a partir de la teorització 
que fa Sieyès, com deia abans, a la Revolució Francesa. Sieyès, quan teoritza el poder 
constituent, el que fa és agafar l’experiència nord-americana, que s’havia produït uns 
anys abans, però modifica alguns aspectes, introdueix algunes correccions. Una de les 
correccions que introdueix és que substitueix el concepte de «sobirania popular» pel 
concepte de «sobirania nacional», i això el que li permet és introduir la lògica represen-
tativa en l’interior del poder constituent. 

O sigui, no és el mateix dir que el poder constituent és un exercici de la sobirania 
popular que el poder constituent és un exercici de la sobirania nacional, eh? Si tu dius 
que és un exercici de la sobirania popular, dius que és un exercici que realitza el poble; 
si tu dius que és un exercici de la sobirania nacional, dius que és un exercici que realitza 
la nació. I la nació és un ens abstracte que no es pot tocar, no pot parlar, no pot opinar... 
És a dir, l’única manera que té una nació, com a eina abstracta, per opinar, és a través 
dels representants polítics, no?

Per tant, quan qui exerceix el poder constituent és la nació, en realitat, el que estàs 
dient és que qui l’exerceix són els representants polítics.

Bé, aquesta concepció, que és la que defensava Sieyès i que va tenir l’oposició de 
Lafayette i d’altres membres de l’assemblea, va ser la que s’ha acabat imposant en la tra-
dició constitucional europea, o en gran part de la tradició constitucional europea. I, de 
fet, si ens hi fixem, gran part de les constitucions vigents avui en dia a Europa s’han 
aprovat sense la participació de la ciutadania, eh?

Si ens fixem en la Constitució italiana, l’actual, del 47, l’aprova l’assemblea consti-
tuent, però mai es fa un referèndum, mai ningú pregunta als italians, ni en les reformes 
posteriors, si estan a favor o en contra de la Constitució italiana. En la Llei fonamental 
de vot, del 49, tampoc mai ningú pregunta als alemanys. La Constitució portuguesa, del 
76, també l’aprova l’assemblea constituent; tampoc mai es fa un referèndum per pregun-
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tar als portuguesos, fins i tot, en set o vuit reformes que s’han fet posteriorment, algunes 
de les quals importants. L’any 82 es modifiquen a Portugal prop de dos-cents articles de 
la Constitució; tampoc mai es va fer un referèndum.

Més recentment, en la nova Constitució de Finlàndia, de l’any 2000, tampoc mai 
ningú ha preguntat als finlandesos. El projecte constitucional el va redactar un equip 
d’experts, conjuntament amb un comitè de diputats, que el passen al Govern, el presenta 
el Parlament, el Parlament l’aprova i, l’any 2000, entra en vigor la nova Constitució de 
Finlàndia.

O les primaveres àrabs, eh? Quan es tomba Ben Alí i s’inicia el procés constituent 
a Tunísia –procés constituent des del 2014, bé, té una durada de tres anys, per totes les 
complicacions que hi han–, l’acaba aprovant, també directament per dos terços, l’as-
semblea constituent, sense sotmetre’l a referèndum. 

La condició per sotmetre’l a referèndum hauria estat que no s’hagués aconseguit una 
majoria de dos terços en l’assemblea, després sí que era obligatori el referèndum, però 
en aconseguir-se els dos terços tampoc no es va sotmetre mai a referèndum, no?

Per tant, hi ha una tradició, en els països europeus, que les constitucions s’aproven 
pels representants polítics sense la participació de la ciutadania. Aquesta és l’altra tra-
dició confrontada a l’americana. Evidentment, en funció que al llarg del segle, al llarg 
de la història, si s’ha utilitzat el model americà o el model francès, això ha tingut con-
seqüències, eh?

A nivell constitucional, per exemple, en partir el model americà d’una separació ra-
dical entre el poder constituent, de titularitat del poble, i els poders constituïts, el que 
ha fet és que, ja des d’inicis del segle xix, a Nord-amèrica, existís un clar principi de 
supremacia de la Constitució, i un clar principi de control de constitucionalitat, amb la 
qual cosa es controlaven els poders constituents que complissin el mandat del consti-
tuent; des de la famosa sentència –encara que és la simbòlica però no és la primera–, 
la Marbury versus Madison, de 1803, ha existit sempre control de constitucionalitat als 
Estats Units. 

A Europa, com que hi ha aquesta confusió i no hi ha una separació clara entre poder 
constituent i poders constituïts, perquè tots dos els exerceix el mateix òrgan, l’assemblea 
de representants, doncs, no ha existit, en tot el segle xix, el principi de supremacia de 
la Constitució. A Europa, al segle xix, no existeix el control de constitucionalitat; hi ha 
constitucions flexibles, eh? Els tribunals constitucionals es comencen a crear, a Europa, 
en període d’entreguerres i, especialment, després de la Segona Guerra Mundial, que és 
quan s’importa el model nord-americà. 

Bé, per tant, sembla clar que qualsevol procés constituent que es vulgui democràtic 
ha de passar necessàriament per seguir, en certs aspectes, més el primer model que no 
pas el segon, que implica una participació de la ciutadania en el procés. 

Ara bé, de maneres de participar, també n’hi ha moltes, i de formes de participar, 
també n’hi han moltes... Tan important és la participació en el procés constituent com 
la funció que la participació exerceix en l’interior del procés constituent. A grans trets, 
podem diferenciar entre dos funcions de la participació.

En primer lloc, el que podríem anomenar una funció organicista de la participació, 
i, en segon lloc, una funció democratitzadora de la participació. Quan parlem, o quan 
parlo d’una funció organicista de la participació al que ens referim és..., això seria un 
procés on el centre de discussió i aprovació de les decisions continuarien sent els espais 
tradicionals, els subjectes tradicionals de la política –partits i institucions–, i a continua-
ció, una vegada la decisió ja presa, es permetria al poble, mitjançant un referèndum, ra-
tificar una decisió que ja ha estat presa en les instàncies institucionals.

Per tant, en aquest model, la participació no es pot entendre com una participació 
real, lliure i sobirana del poble, sinó que simplement es podria entendre com un acte de 
perfeccionament d’una decisió estatal que, sense la intervenció del poble, no adquiriria 
la naturalesa d’acte jurídic. Per tant, aquí el que es produiria, en certa manera, és una 
subsumpció, o una integració de la voluntat popular amb la voluntat institucional. O, dit 
d’una altra manera: aquí no hi ha una participació lliure o directa de la ciutadania, sinó 
que la participació, mitjançant un referèndum, al final del procés, es concebria només 
com un simple annex a aquesta realitat superior i institucional que ja ha pres la decisió 
i que és, simplement, ratificada pel poble, no? Per tant, aquí, tot i que efectivament al 
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final hi ha un referèndum, durant tot el procés, en realitat, no es trenca la lògica de la 
democràcia representativa.

L’altra funció que pot adquirir la participació és el que anomenava una funció demo-
cratitzadora, que aquí sí que hi ha una connexió directa entre sobirania popular i procés 
constituent, i aquí sí que hi ha una participació directa i vinculant del poble al llarg de 
tot el procés constituent.

A través de quins mecanismes es podria, al llarg de tot aquest procés constituent, 
portar a terme aquesta participació vinculant de la ciutadania? Bé... –i aquí entro en 
la segona part de l’exposició, que comentava al principi, que és una anàlisi més pràc-
tica dels diferents processos que hi han hagut i de quina manera s’ha produït aquesta 
participació i, fins i tot, quina naturalesa ha adquirit el poder constituent en cadascun 
d’aquests processos.

Bé, si haguéssim de fer o si haguéssim d’establir una certa periodització, o una cer-
ta sistematització tipus o estàndard de fases en què s’han donat els diferents processos 
constituents, podríem fixar, a grans trets, tres fases, no? Una primera fase preparatòria, 
que és on té lloc, en alguns casos, un procés participatiu previ i on té lloc el que po-
dríem anomenar l’activació del poder constituent. Una segona fase, intermèdia, que és 
on tindria lloc la conformació de l’assemblea constituent, l’elaboració del projecte de 
constitució i, fins i tot, aquí, també, alguns mecanismes de participació. I, en tercer lloc, 
una fase final, que és, bàsicament, l’aprovació del projecte de constitució i tota la con-
formació de la nova institucionalitzat estatal.

Les propostes que hi han sobre la taula en el cas del procés constituent català 
–almenys hem anat seguit les que han sortit a la premsa– no s’allunyen molt d’aquest 
esquema més o menys en tres fases, no? Ens detindrem en cadascuna d’aquestes fases.

Això que anomenem «la fase preparatòria», o que en podríem anomenar com vol-
guéssim, aquí englobaríem, hem dit, en primer lloc..., en molts processos constituents és 
comú que s’hagi donat, abans de la convocatòria formal de l’assemblea constituent, un 
procés participatiu previ. És a dir, és un procés participatiu en el qual els ciutadans o les 
organitzacions de la societat civil estableixen els mandats, o estableixen les directrius, o 
els principis o les idees bàsiques que consideren que ha de contenir la futura constitució, 
i això constitueix un mandat vinculant per als futurs constituents, per a quan es confor-
ma formalment l’assemblea constituent; aquests han d’incorporar el mandat que prové 
d’aquestes instàncies ciutadanes.

De quina manera s’han produït aquests processos previs de participació? Bé, hi ha 
diferents maneres, eh? Per exemple, una manera que es produeix sovint és a partir de 
referèndums previs. Abans citàvem el procés constituent italià: la Constitució italiana, 
del 47 –el procés constituent del 47, a Itàlia. L’any 44, els aliats derroten el feixisme i 
es nomena o es corona Humbert II com a rei d’Itàlia. Dos mesos després de la corona-
ció d’Humbert II, es convoquen eleccions a Itàlia, i el que es va fer va ser establir dues 
urnes: en una urna es pregunta als italians si volen una república o una monarquia, i en 
l’altra urna són eleccions a assemblea constituent. Els italians es pronuncien, majorità-
riament, a favor de la república, i, per tant, això constitueix un mandat obligatori per als 
constituents que sorgeixin de la segona urna: haver d’incorporar, en la nova constitució, 
la república com a forma d’estat.

Un altre exemple en què s’utilitza el referèndum com a mecanisme participatiu pre-
vi? El procés constituent bolivià, de l’any 2006-2007, que s’allarga fins al 2009, que és 
quan s’aprova definitivament la Constitució. Als tres departaments de l’orient del país, 
allò, als que sonava la Media Luna –Tarija, Santa Cruz i Pando– es fa prèviament un 
referèndum on es pregunta als ciutadans si volen que la futura constitució els reconegui 
un règim d’autonomia territorial. Els tres departaments es pronuncien que sí; i, per tant, 
al conformar-se l’assemblea constituent, és obligatori que els constituents incorporin en 
la Constitució una organització territorial de l’estat basada en, almenys, tres autonomies 
territorials. Que, finalment, se n’acaben reconeixent més, però les tres eren obligatòries.

Altres mecanismes de participació prèvia al procés constituent que no siguin refe-
rèndums? Aquí, un altre exemple seria el procés islandès, de l’any 2010. Quan el Con-
grés islandès aprova, el 2010, l’acta de convocatòria de l’assemblea constituent, el 16 de 
juny del 2010, aquesta acta de convocatòria fixa un procés constituent en tres passos.
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El primer pas era el que s’anomenava un «fòrum nacional», que era, bàsicament, un 
fòrum integrat per mil ciutadans, elegits per sorteig, respectant criteris de paritat d’ho-
me/dona, de representació territorial, etcètera, on es reuneixen un dia per fixar el que 
consideren continguts de la Constitució. I aquí és on es fixen, per exemple, un sistema 
electoral de base proporcional; on es fixa, per exemple, la propietat col·lectiva dels re-
cursos naturals, i tot un conjunt de demandes.

El segon pas era designar una comissió constitucional que estava integrada per set 
experts nomenats pel Parlament; i el que havien de fer aquests experts era donar forma 
jurídica a les propostes que havien sortit del fòrum nacional; i, a continuació, s’havien 
de convocar eleccions a assemblea constituent, abans del novembre del 2010.

Aquests tres passos es van seguir. El que va passar, finalment, és que, després de les 
eleccions a assemblea constituent es presentaven candidats individuals –no partits–; un 
dels candidats, que no va sortir, va impugnar les eleccions per una cosa bastant absur-
da, perquè com que no hi havia sobre va dir que l’urna era transparent, es podia veure 
la creu que havia marcat la gent que havia votat davant teu; i, per tant, es vulnerava el 
dret al secret de vot. El Tribunal Suprem va admetre la demanda i va impugnar el pro-
cés constituent, la qual cosa contradiu tot allò que hem explicat abans, no? Doncs, el 
poder constituent és un poder absolut, i el poder constituït és un poder limitat; i, aquí, 
es produeix a la inversa, no?: el poder constituït, que és un tribunal, impugna un poder 
constituent.

Bé, tot això, el que fa és que, finalment, els elegits s’acaben reconvertint en una co-
missió parlamentària que redacta una constitució; el procediment de reforma era una 
espècie semblant al 168 espanyol, que exigeix unes eleccions enmig. A la segona volta 
tornen a guanyar els sectors conservadors i, per tant, mai s’aprova la Constitució.

Per tant, tot això són formes de participació prèvia on els ciutadans estableixen man-
dats, quant al contingut de la constitució, que els constituents han d’incorporar poste-
riorment en el text constitucional.

L’altra qüestió que es dóna en aquesta fase preparatòria és el tema de l’activació del 
poder constituent. El poder constituent es pot activar de moltes maneres. Abans, quan 
explicàvem més la part teòrica, o la part de la doctrina, o la teoria constitucional, 
dèiem: «No, el poder constituent és un poder prejurídic, eh?, és un poder que no té com 
a fonament de validesa la legalitat, sinó la legitimitat; que no emana d’una norma prè-
via, sinó que emana en ser expressió directa de la voluntat popular. Bé, a la pràctica, 
això, doncs, varia a vegades, no? Hi han casos en què el poder constituent emana de la 
legalitat, i hi han casos en què el poder constituent emana directament de la ciutadania.

Hi han, per tant, dos mecanismes d’activació del poder constituent. Hi han mecanis-
mes d’activació per via legislativa i per part dels poders constituïts, que és el que es co-
neix com, a la teoria constitucional, el «poder constituent derivat», i altres casos on es 
produeix una activació ciutadana directa del poder constituent, que és el que es coneix 
com el «poder constituent originari».

Un exemple de cadascuna d’aquestes formes d’activació del poder constituent? Bé, 
al cas de l’activació per via legislativa i pels poders constituïts, un dels casos més re-
cents és Bolívia. A Bolívia, l’assemblea constituent es convoca a través d’una llei que 
aprova el Congrés; el Congrés bolivià aprova una llei especial de convocatòria d’assem-
blea constituent, l’any 2006, i a partir d’aquí es convoquen eleccions a assemblea consti-
tuent. Això va ser així perquè la Constitució boliviana prèvia, la Constitució del 67, con-
tenia un article on preveia la possibilitat de convocar per via legislativa una assemblea 
constituent per fer una reforma total de la Constitució. De fet, si un es llegeix la Llei de 
convocatòria de l’assemblea constituent es veu com es citen clarament els articles 2, 4 i 
232 de la Constitució prèvia de Bolívia.

I l’altra opció és l’activació popular del poder constituent. En aquest cas, el poder 
constituent és activat directament per la ciutadania, no és activat pels poders constituïts.

Què és millor? Què és més recomanable? Quina forma és més recomanable d’acti-
vació del poder constituent? Bé, si ens prenem com a criteri la teoria constitucional del 
poder constituent, com he explicat abans, doncs, evidentment, si hem dit que el poder 
constituent no deriva de la legalitat, sinó de la legitimitat, un poder constituent activat 
directament per la ciutadania evidentment té una fortalesa i una legitimitat democràti-
ques molt superiors que un poder constituent activat pels poders constituïts.
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Quines formes hi han d’activació popular del poder constituent? Doncs, aquí també 
podem posar diversos exemples. La forma també més tradicional és el referèndum. Un 
exemple: el procés constituent equatorià del 2007-2008. Quan Rafael Correa guanya les 
eleccions presidencials, una de les primeres coses que fa és convocar un referèndum on 
pregunta als ciutadans si volen activar un poder constituent per aprovar una nova consti-
tució; la ciutadania es pronuncia que sí, i, a partir d’aquí, convoca eleccions a assemblea 
constituent.

Un altre exemple d’activació popular del poder constituent va ser a Colòmbia, l’as-
semblea constituent colombiana de l’any 91. Aquí, el procés és activat..., si a l’Equador 
és un procés activat popularment, però a través d’un referèndum convocat des de les 
instàncies supragovernamentals, aquest és un procés activat de baix cap a dalt; és a dir, 
és un procés activat pels moviment socials. És a dir, l’any 90, al març del 90, a Colòm-
bia hi han eleccions parlamentàries i municipals, i, bàsicament el moviment universita-
ri, conformat per docents i estudiants, activen un moviment, que és el que es va conèi-
xer com el movimiento de la séptima papeleta, que el que feien era bàsicament demanar 
als ciutadans que, entre les sis paperetes que havien de col·locar a les urnes, col·loques-
sin una setena papereta on marquessin una creu per activar una assemblea constituent. 
Evidentment, aquesta papereta no era reconeguda oficialment, era una papereta que els 
moviments socials repartien a la gent. Després de les eleccions, en un comptatge infor-
mal que hi va haver, es va comptar que més de 2 milions de persones havien col·locat la 
papereta dintre de les urnes. Això va fer que el president del moment, Virgilio Barco, 
reconegués aquesta acció, donés una certa legitimitat a aquesta acció, i a les eleccions 
que hi havien dos mesos després, al maig del 90, que eren eleccions presidencials, va 
col·locar dues urnes: una, on la gent votava si volia activar el poder constituent, si volia 
una assemblea constituent, i l’altra, on es triava el president de la República. El 87 per 
cent va votar que sí volia el poder constituent, i el nou president que va sortir, César Ga-
viria, doncs, va convocar eleccions a assemblea constituent.

Altres formes d’activació del poder constituent, que en aquest cas combinarien ele-
ments de la forma legislativa per via dels poders constituïts i la forma d’activació popu-
lar: una llei de procés constituent presentada per ILP, per iniciativa legislativa popular, 
amb un gran nombre de firmes. Això, evidentment, si es fes aquí tindria uns inconve-
nients legals; evidentment, tindria els inconvenients de la..., com sabeu, una ILP, tal 
com estableix la llei catalana de ILP..., el primer, la comissió promotora presenta la 
proposta de llei a la Mesa; la Mesa analitza que es compleixin els requisits formals; en 
aquest cas, si la Mesa autoritzés iniciar el període de firmes, aquí es podria iniciar un 
procés penal per prevaricació contra la Mesa, perquè estaria autoritzant una recollida 
de firmes tenint coneixement que és inconstitucional i, en el cas que allò s’acabés apro-
vant, evidentment, aquí entraria el TC per anular la norma. Però, bé, tot això són meca-
nismes d’activació del poder constituent popular.

Bé, vista aquesta fase preparatòria, en segon lloc –i vaig avançant més ràpidament–, 
hi hauria la fase intermèdia, eh?, que és ja la fase on entraria tot l’element de la convoca-
tòria de la conformació de l’assemblea constituent, on analitzaríem també la naturalesa 
que adquireix aquesta assemblea constituent i, fins i tot, mecanismes participatius pre-
vis que tindria aquesta assemblea constituent en el seu propi funcionament.

Bé, quant a la conformació de l’assemblea constitucional, té poc sentit que ens pa-
rem a analitzar; bàsicament, aquí el que entraria és analitzar règims electorals de siste-
mes..., d’assemblees constituents, però, en aquest cas, Catalunya, segurament és l’úni-
ca comunitat autònoma que no té llei electoral pròpia, per la impossibilitat d’arribar a 
un consens; per tant, com que tot sembla que no s’arribarà a elaborar una llei electoral, 
doncs, el procés que s’utilitzarà seria les eleccions per via del Parlament, que implica 
Constitució, Estatut i LOREG, no?

El tema de... Per tant, passem a l’altre aspecte, que és la naturalesa del poder consti-
tuent o de l’assemblea constituent. Abans, també, quan explicàvem la part teòrica, hem 
dit: «No, la tercera característica del poder constituent és que és un poder absolut, és un 
poder plenipotenciari, és un poder que no té límits.» Bé, això, evidentment, quan passa 
a la pràctica, tampoc no sempre és així; hi han casos on l’assemblea constituent no ad-
quireix un caràcter plenipotenciari i hi han casos on l’assemblea constituent sí adquireix 
un caràcter plenipotenciari.
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Exemples dels dos casos. Un dels casos on l’assemblea constituent no va assolir 
un caràcter plenipotenciari i, a conseqüència d’això, va tenir força problemes va ser el 
cas que hem explicat, que és el cas de Bolívia. Al cas de Bolívia, hem dit: l’assemblea 
constituent es convoca a través d’una llei especial de convocatòria. Per tant, deriva dels 
poders constituïts; hi han eleccions, es conforma l’assemblea constituent i aquesta as-
semblea es va constituir com a un simple annex del poder legislatiu. És a dir, mentre 
funcionava l’assemblea constituent a Sucre, a La Paz, el poder legislatiu i el poder exe-
cutiu continuaven funcionant amb total normalitat i exercien les seves funcions, amb la 
qual cosa l’única funció de l’assemblea constituent era redactar un projecte de constitu-
ció i traslladar-lo al poder legislatiu per tal que aquest tramités la seva aprovació.

Per tant, no hi ha una assemblea constituent que assumeix totes les funcions de l’Es-
tat, que es conforma en plenipotenciària, com un poder excepcional, provisional fins 
que es conforma la nova institucionalitat, sinó que l’assemblea constituent és, simple-
ment, un annex del Parlament que té una única funció, que és redactar una constitució.

Això va suposar molts problemes, en el cas de Bolívia, i va ser la causa que el pro-
cés s’allargués tant, bàsicament perquè a l’assemblea constituent tenia majoria absoluta 
el partit oficialista. Van redactar un determinat tipus de constitució, i a la que passen 
la Constitució al poder legislatiu... Bolívia és un sistema de bicameralisme asimètric, 
a diferència de l’espanyol, és a dir, entre ambdues càmeres, Congrés i Senat, tenen les 
mateixes competències, i, per tant, per aprovar una llei es necessita tant la majoria del 
Congrés com la del Senat. 

Això va fer que a l’hora de convocar la llei de..., o d’aprovar la Llei de convocatòria 
del referèndum, el Senat, on el partit oficialista no tenia majoria, sinó que tenia majo-
ria l’oposició, va dir que no volia aprovar la Llei de convocatòria de referèndum perquè 
no estava d’acord amb el contingut de la Constitució.

Això va obligar a crear una comissió constitucional on el partit oficialista i partits de 
l’oposició, en el Congrés dels Diputats, varen modificar prop de cent articles de la Cons-
titució, del Projecte de Constitució que havia aprovat l’assemblea constituent, la qual 
cosa torna a contradir obertament tot allò que havíem explicat al principi, no? Els po-
ders constituïts que, teòricament, són un poder limitat, imposant la seva voluntat sobre 
el que, teòricament, és un poder absolut o un poder limitat, com és el poder constituent. 
Per tant, aquest seria un exemple d’una assemblea constituent que no adquireix un ca-
ràcter plenipotenciari.

L’exemple contrari –n’hi han diversos, però per fixar-nos en un– és el cas d’Equador, 
que és el procés que té lloc immediatament a continuació del bolivià. Un cop es con-
voca assemblea constituent, es conforma l’assemblea constituent, el primer que va fer 
l’assemblea constituent equatoriana va ser aprovar el que es va anomenar el «mandat 
constituent número 1». Un mandat constituent d’acord amb el reglament de funciona-
ment intern de l’assemblea constituent equatoriana, en l’article 2.2, que establia els ac-
tes decisoris que pot aprovar l’assemblea constituent; estableix un mandat constituent, 
és un tipus de decisió que aprova l’assemblea constituent en l’exercici dels seus poders 
–dels seus plens poders–, que és una decisió que té o que és jeràrquicament superior a 
qualsevol norma de l’estat, fins i tot la mateixa Constitució, que és d’obligatori compli-
ment per als poders públics i per als ciutadans i que no pot ser impugnada per cap poder 
constituït.

En aquest mandat constituent, el que fa..., el primer acte que fa l’assemblea consti-
tuent d’Equador és exercir els plens poders. Si..., això és el mandat constituent número 
1, que es va aprovar, llavors l’article 1 diu: «La assemblea constituent..., por mandato 
popular, asume y ejerce el poder constituyente con plenos poderes.»

En què es manifesta aquest exercici dels plens poders? Per exemple, «les decisions 
de l’assemblea constituent són jeràrquicament superiors a qualsevol poder públic; els 
jutges o tribunals...» –diu el tercer paràgraf que tenim en groc– «que tramitin qualsevol 
acció contrària a les decisions de l’assemblea constituent seran destituïts del seu càrrec 
i sotmesos a l’enjudiciament corresponent.» A continuació, la funció executiva, el poder 
executiu, es manté, el decideixen mantenir; l’assemblea constituent ratifica Rafael Cor-
rea com a president; el poder legislatiu es dissol, és a dir, dissolen el poder legislatiu, 
l’assemblea constituent assumeix les funcions legislatives. És a dir, bàsicament, el que 
van fer és..., dintre de les comissions o de les meses constituents que hi havien a l’as-
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semblea hi havia una comissió legislativa, que era una comissió més, que s’encarregava 
de tramitar els projectes o proposicions de llei que fossin, durant l’assemblea, tot i que 
s’aprovaven en plenari. I, fins i tot, es destitueixen membres del poder judicial o alts càr-
recs; el fiscal general, defensor del poble, superintendent són substituïts, són revocats 
dels seus càrrecs i se’n nomenen uns altres. Per tant, això és un exemple claríssim d’una 
assemblea constituent que exerceix els plens poders, eh? Quan dèiem que una assem-
blea constituent és un poder plenipotenciari, un poder absolut, un poder sense límits; 
això és un exemple clar de com un poder constituent pot assumir aquest caràcter pleni-
potenciari, sense estar subordinat a cap mena de poder constituït.

Bé, acabo en quatre minuts, cinc minuts. Quant a mecanismes de participació du-
rant el funcionament pròpiament dit de l’assemblea constituent, doncs, també és comú, 
si s’analitzen diversos reglaments de funcionament intern d’assemblees constituents, 
veure com també s’estableixen mecanismes de funcionament intern, eh? Per exemple, 
és comú que hi hagin uns òrgans administratius, una oficina –que, en alguns casos..., 
la unitat tècnica de participació ciutadana, es deia en algunes assemblees– que el que 
fa és, bé, establir el contacte entre l’assemblea constituent i la ciutadania, doncs, amb 
funcions com sistematitzar les propostes que arriben de la ciutadania durant el funcio-
nament de l’assemblea, o organitzar debats en els caps de setmana dels constituents al 
llarg del territori amb la ciutadania, o garantir el dret a la informació de tots els ciuta-
dans, el que vulguin, durant el procés: el funcionament de l’assemblea constituent, etcè-
tera. Té diverses funcions. 

Altres mecanismes que s’estableixen, per exemple, alguns reglaments estableixen 
el que es va anomenar «les comissions generals de participació ciutadana», que és que 
qualsevol comissió de l’assemblea constituent o el ple de l’assemblea constituent..., si la 
meitat més u dels seus membres, o el president ho sol·licitaven es feia una pausa de fins 
a trenta minuts, on la comissió o el ple es conformava en comissió general, on podia re-
bre organitzacions de la societat civil que poguessin expressar les seves opinions sobre 
aquell tema en concret que s’estava discutint, etcètera. Hi han tot un conjunt de meca-
nismes.

Bé, després hi ha qüestions més tècniques que no hi entraré, serien els diferents mo-
dels d’òrgans de funcionament intern i de direcció de les assemblees constituents que, 
també, hi han diferents models. Però, ràpidament, a l’última fase, això que anomenàvem 
la fase final, que és la fase, hem dit, d’aprovació o de ratificació del projecte de constitu-
ció, que evidentment aquí és on entra el referèndum.

De formes de referèndum, també, en poden haver diverses. El referèndum clàssic 
és la pregunta binària «sí» o «no» a la constitució. En altres casos, per exemple, la pre-
gunta binària «sí» o «no» va acompanyada de preguntes sobre redactats d’articles. Per 
exemple, en el cas de la Constitució boliviana, a part del «sí» o «no», a sota hi havien 
dos o tres articles, cadascun dels articles tenia dos redactats alternatius. Per exemple, 
un –si no ho recordo malament– era el tema del límit màxim d’hectàrees que podia te-
nir una persona per tal de fer compatible el dret a la propietat amb la funció social de la 
propietat, que no recordo si eren quinze mil o trenta mil –no ho recordo–, on la ciutada-
nia podia votar l’opció que és la que s’acabava redactant en la Constitució.

Altres opcions de referèndum? És votar la constitució per parts; és a dir, tenint en 
compte que si aquí s’arribés mai a fer un referèndum, tant dintre del bloc de partits que 
puguin apostar per un «no», com dintre del bloc de partits que puguin apostar per un 
«sí», hi han sensibilitats diferents; doncs, votar per parts et permet, per exemple, dintre 
dels que votarien el «sí», doncs, en el títol preliminar, que és on es reconeix la..., on es 
reconeixeria la república o el futur estat, tothom faria campanya pel «sí» o tothom faria 
campanya pel «no». 

En canvi, en les altres parts de la constitució, quan fes referència a les garanties o 
a la intervenció econòmica de l’estat en... –perdó, sí–, de l’estat a l’economia, etcètera, 
cada partit, independentment del primer, doncs, podria fer campanya a favor del «sí» o 
a favor del «no». Amb la qual cosa, si s’aprovés el títol preliminar, o no s’aprovés el tí-
tol preliminar..., si s’aprovés seria, en certa manera, una espècie de declaració implícita 
d’independència. Independentment que si després hi ha alguna altra part que no s’apro-
vés tornaria a l’assemblea constituent, on s’hauria de modificar. O igualment que, si 
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sortís el «no», ja, en el títol preliminar, doncs, evidentment, tot l’altre cauria perquè no 
tindria cap sentit aprovar la nova constitució.

Bé; però això, ràpidament, alguns aspectes a nivell comparat d’assemblea consti-
tuent, i bé, a partir d’aquí, doncs, hi han moltes coses que no he tingut temps, però que 
les podem comentar ara, quan vulgueu.

Així que..., moltes gràcies.

El president

Gràcies, professor Noguera; gràcies per l’esforç que representa. 
Fem un torn de paraula; amb qui millor que Joan Coscubiela. Té cinc minuts per 

preguntes i consideracions.

Joan Coscubiela Conesa

Bé; moltes gràcies. Jo demanaré al president que siguem flexibles, és a dir, que tots 
els membres de la comissió poguéssim parlar perquè jo crec que estem en una... eh?

De totes maneres, primer, en primer lloc, agrair sincerament la intervenció del com-
pany Albert Noguera; ha estat molt il·lustrativa. Crec que no hi havia millor manera de 
començar aquesta comissió que amb un enfocament global, eh?, del que s’ha vingut a 
anomenar «procés constituent». 

A més, jo crec que ens resulta tremendament útil, en termes polítics, a aquesta co-
missió. Espero no haver-me equivocat molt per ratificar alguna de les idees que teníem 
alguns dels que formem part d’aquesta comissió, al voltant d’alguns elements bàsics, 
que hauríem de poder tenir presents, però jo voldria que vostès ho ratifiquessin.

M’ha semblat entendre que els processos constituents neixen o de l’impuls del pro-
cés constituït..., del poder constituït, o de l’acceptació del poder constituït d’una inicia-
tiva social molt forta, o de la insurrecció davant del poder constituït, eh? Tots els exem-
ples que vostè ens ha explicat, doncs, beuen d’una o altra qüestió.

Detecto també una cosa important, jo crec, de cara al debat nostre, que, excepte els 
casos d’insurrecció davant del poder constituït, que la forma de legitimació és l’ús de 
la força –legítim, sempre, el dret és això, l’ús legítim de la força–, en la resta de casos, 
el procés constituent impulsat des del poder constitutiu..., constituït, o el procés cons-
tituent acceptat pel poder constituït, sempre hi ha un element imprescindible, que és el 
que legitima l’inici de tot, ab initio, que és un referèndum. Un referèndum o, vostè ho ha 
explicat molt bé, algunes de les coses que poden substituir un referèndum, però sempre 
ha afegit que són després reconeguts pel poder constituït com una cosa semblant a un 
referèndum, eh?, una consulta no referendària assumida pel poder constituent.

Val la pena retenir aquest factor perquè crec que és un dels temes importants en el 
debat polític català; és, què és exactament, aquest moment a partir del qual es genera 
aquesta interpretació de la voluntat majoritària de la ciutadania.

Clar, aquí vostè ens ha explicat l’impuls del procés constituent fet des del poder 
constituït –casos de Bolívia i Equador, amb totes les seves diferències–, els casos de 
procés constituent no impulsat des del poder constituït, però sí acceptat posteriorment 
per aquest poder constituït, és a dir, amb un cert element d’acord posterior, eh? I ens ha 
explicat –encara que molt de passada no ens ho ha explicat, però ens ha situat allà– els 
casos en què el poder constituent es fa a partir de la insurrecció, eh?, de la Revolució 
americana i la Revolució francesa. Són coses diferents, però està.

La pregunta que a mi m’agradaria fer-li és si coneix alguna experiència arreu del 
món, recent, eh?, vull dir, de l’etapa contemporània, en la qual aquests processos consti-
tuents no hagin estat ni fruit de l’impuls del poder constituït, o hagin estat fruit de l’im-
puls del poble acceptat per acord del poder constituït, o hagin estat per insurrecció. És a 
dir, per entendre’ns, si és possible un procés constituent que no compti ni amb l’impuls 
del poder constituït ni amb l’acceptació del poder constituït, i no sigui insurreccional; 
sigui, per exemple, la substitució d’una legalitat per una altra sense ser acceptada aques-
ta nova legalitat pel poder constituït establert, que és amb el que crec que estan situades 
les coses en aquest moment, en el debat polític català al voltant de les tres lleis de des-
connexió.

El poder constituït espanyol no reconeix un poder constituent a Catalunya. El poder 
polític constituït espanyol no reconeix el resultat de les eleccions del 27 de setembre. La 
insurrecció, no sé si algú la proposa? És possible substituir una legalitat per una altra 
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sense que es donin aquests tres supòsits? I, això, jurídicament, com es fa? Però millor 
dit: coneix alguna experiència que això hagi estat passant així, sense que hagi estat sen-
se acord del poder constituït i sense insurrecció?

El president

Sí. Senyora Esperanza García, la saludo perquè no havia tingut encara la possibilitat 
de fer-ho. La seva intervenció, per favor.

Esperanza García González

Gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, hi insistim. Denunciem que aquí, en 
aquesta comissió, no estan representats tots els grups que representen la sobirania del 
poble català –això per començar– i que, tot i que nosaltres hi som..., hi som, precisa-
ment, no..., per controlar de prop, i, segon, no estem d’acord amb la raó de ser d’aquesta, 
però com que hi ha un compareixent...

Sobta moltíssim que es parli de processos constituents com si a Catalunya no tin-
guéssim..., els catalans no tinguéssim una constitució, perquè en tenim una, amb els 
seus procediments de reforma, amb les seves possibles millores, amb l’exercici demo-
cràtic d’aquelles garanties que poden fer servir els representants polítics per millorar-la 
i que, a més, va ser votada, majoritàriament, pel poble català i que ens assegura, també, 
els nostres drets, deures i, sobretot, llibertats.

Però, malgrat això, i com que vostè ha fet una anàlisi bastant extensa del que són to-
tes les constitucions i els països on suposadament ara ens hem de fixar, no?, com si fos 
un mirall per evolucionar, i que aquell mirall sigui, amb tots els respectes, eh?, Bolívia, 
l’Equador, Colòmbia... No estaven pensant que Catalunya, si s’havia d’emmirallar amb 
algú –a part d’Espanya– hauria de ser amb un país europeu, més evolucionat, en aquells 
processos que s’inicien de millora de les garanties constitucionals, i que es fan...? I vos-
tè, senyor Noguera, ha dit: «Hi han d’altres processos, hi han d’altres millores constitu-
cionals que s’inicien des de la sobirania nacional.»

Y esto, precisamente, es el sistema que siguen todos los países del entorno europeo. 
Y nosotros, no; nosotros nos vamos a Ecuador, a Bolivia, a Colombia. Como si ellos, 
esos países, con todo el respeto del mundo, fueran más evolucionados que España, que 
no lo son. Pero aprovechando que usted es experto... He estado mirando su currículum 
y, aparte de lo que nos explicado aquí sobre Bolivia y Ecuador y sus constituciones, nos 
ha explicado incluso la constitución anterior a la vigente que existe en Ecuador. ¿Nos 
podría decir qué es lo que dice el artículo 1 y el artículo 4 de la Constitución de 
Ecuador? ¿El artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución de Bolivia? ¿El artículo 2 de la 
Constitución de Colombia? Yo se lo voy a contestar, antes de que usted me lo diga. Ha-
blan, precisamente, de que son países donde se reconoce la diversidad y la pluralidad 
y el pluralismo político –como en España, ¿no?–, y que las diferentes regiones y zonas, 
incluso comunidades indígenas, tienen derecho a ejercer su autogobierno, a hacer refe-
réndums, pero nunca cuando eso atente contra la unidad nacional. Curiosamente, como 
en España; curiosamente, como en los países que también tenemos en nuestro entorno 
europeo.

¿Nos puede decir usted por qué es ese el espejo en el que debemos mirarnos los ca-
talanes? ¿Esas constituciones que, además, dicen lo que dicen?

El president

Moltes gràcies. Senyora Mireia Boya, el seu torn, per favor. (Pausa.)
Hi ha un canvi escenogràfic...

Gabriela Serra Frediani 

Jo penso que algun dia haurem de canviar..., això que hagis de canviar de lloc, no?
Jo, perdoneu-me, abans de fer-li la pregunta al senyor Albert Noguera, dir-li a la 

companya del Partit Popular que les valoracions que han fet em sembla que ratllen una 
mica el racisme, i que ratllen una mica... Vull dir, parlar de països poc evolucionats, o 
menys evolucionats, o menys adaptats, o menys moderns, referint-se a Bolívia i l’Equa-
dor, penso que és un insult i un desmerèixer esforços grandíssims que en molts termes 
han fet d’aquests països. Jo no crec que l’Europa que posa fronteres, que tira els immi-
grants cap als països, que defuig d’acceptar refugiats, demostri que és més civilitzada i 
més desenvolupada que països on a mi m’han acollit sempre meravellosament bé.
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Per tant, em sembla que no... Compte amb aquest eurocentrisme i amb aquest occi-
dentalisme que tenim, com si allò nostre fos el millor, perquè, dissortadament, portem 
segles demostrant que la vella Europa, a part de rància, és bastant injusta, bastant mal 
redistributiva de la riquesa que tenim i, políticament, deixem molt que desitjar; entre al-
tres coses, perquè, lamentablement, les forces dretanes, racistes i xenòfobes estan crei-
xent, precisament, en aquesta vella i rància Europa.

Dit això. (Rialles.) Senyor Noguera –senyor Noguera–, a mi m’agradaria, si es pot 
fer breument, els elements que una constitució hauria de tenir en compte, precisament, 
perquè la constitució tingués molt en compte que és un poder constituït que depèn del 
poder constituent. I, per tant, quins són els elements que una constitució hauria de te-
nir en compte, per tal que els que avui fan la constitució no esclavitzin els que vindran 
després perquè puguin canviar la constitució. Nosaltres tenim una constitució que no és 
una constitució: és una camisa força.

Per tant, quins són els elements cabdals que ha de tenir una constitució perquè no 
sigui una camisa de força com la que nosaltres tenim, que no ens permet més que, quan 
ho diu la senyora Merkel, modificar-la.

«Merci».

El president

Gràcies. Senyora Marta Rovira, el seu torn, per favor.

Marta Rovira i Vergés

Sí; bona tarda. Primer de tot, agrair al doctor Noguera ser aquí, avui. També em 
sembla que està bé que fem un recordatori que, almenys els que vam votar i vam propo-
sar els compareixents que aniran passant per aquesta comissió, doncs, els demanem que 
ens aportin coneixement, que ens aportin experiència, que ens aportin..., bé, tot el 
que em sembla que ha fet el doctor Noguera avui; no pas, diguéssim, que ens proposin 
receptes i solucions, que, en tot cas, això seria la nostra responsabilitat com a represen-
tants, diputats i diputades d’aquest Parlament, els que tenim ganes, almenys, d’impulsar 
una determinada agenda política consistent en un procés constituent.

Per tant, en fi, no els demanàvem receptes per poder aplicar el nostre cas. Com que 
se l’ha qüestionat, doncs, jo, en tot cas l’eximeixo d’aquest qüestionament, perquè no és 
la nostra voluntat, eh?, que els compareixents aquí, doncs, se sentin qüestionats pel que 
ens expliquin o pel que nosaltres demanem que els expliquin, en tot cas.

Dit això, el doctor Noguera, el professor Noguera, ens explicava que hi havia com 
tres frases..., tres..., perdoni, també..., és que se m’acudia fer una pregunta, que aquesta, 
si la vol respondre, doncs, estarà bé.

Suposo que no hi ha cap obstacle que un poder constituït –ara que parlàvem d’un 
poder constituent i un poder constituït–, a través de les seves institucions constituïdes i 
representatives a nivell democràtic, per tant, amb tota legitimitat democràtica, es posi a 
debatre en els espais que tenen, a estudiar –com en aquesta comissió–, doncs, processos 
constituents, a estudiar la diferència entre un poder constituent i un poder constituït, a 
buscar experiències i models... Això ho dic perquè he sentit que es qüestionava també, 
una vegada més, l’objectiu d’aquesta Comissió d’Estudi del Procés Constituent.

Per tant, entenc que aquí estem en un poder constituït, amb un mandat per ser un po-
der constituent, estudiant com podem iniciar, sobretot en aquesta legislatura, per la base 
social, com ha de concórrer aquest procés constituent.

Dit això, ara sí que començo. Es feia una reflexió sobre –així ho exposava el profes-
sor Noguera– tres grans fases d’un procés constituent, no? Una fase prèvia o preparatò-
ria, ens deia, en la qual ell ens expressava diversos instruments, no?, d’activació: per la 
via social, a través de convencions ciutadanes, a través de referèndums previs, etcètera. 
Jo volia demanar-li si hi ha algun altre instrument..., si coneix algun altre instrument 
d’activació d’aquest procés constituent, perquè precisament nosaltres estem en aques-
ta fase; considero que estem, exactament, en aquesta fase, d’activació d’aquest procés 
constituent, en el qual el poder constituït entenem que encara no té mandat per tenir 
unes institucions constituents. Per tant, no tenim un parlament constituent, no tenim un 
govern constituent, però en canvi sí que vam reconèixer, un cop superades les eleccions, 
que el mandat que havíem obtingut per la via social el consideràvem un procés ja pre-
constituent.
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Per tant, entenc que estem..., que per la via social, de totes les societats, de les en-
titats de la societat civil organitzada, etcètera, han de canalitzar –i algunes ho estan 
fent..., i estem estudiant de quina manera, quins instruments proposen. Algunes ja es-
tan proposant com ha de ser aquesta fase d’activació, no?, de quina manera es pot co-
mençar un gran debat nacional, a nivell social, per començar aquests debats consti-
tuents que, al final, acabaran a les institucions constituents, una vegada hàgim fet les 
eleccions constituents.

Per tant, si coneix alguna altra fórmula de debat preconstituent, de fòrums, a part de 
referèndums, a part de convencions ciutadanes..., algun altre instrument d’activació que 
pugui donar resposta a un cert debat, ja, a nivell sectorial, a nivell temàtic, constituent 
que hi pot haver en una societat.

Una segona pregunta que fa referència a la segona fase que exposava, que era la fase 
en què l’assemblea constituent, ja assemblea constituent, doncs, el que fa és debatre, 
no?, i elaborar la proposta constitucional. Aquí tinc dues preguntes molt concretes. Si 
ens podria explicar o coneix alguna experiència reeixida que contempli la possibilitat 
que existeixi una comissió constitucional mixta, no només formada per representants 
escollits a aquesta assemblea constituent; és a dir, que hi poguessin participar també 
ciutadans. I a través de quines fórmules, si això ha existit o existeix, aquests ciutadans 
podrien participar en aquesta comissió constituent de caràcter mixt, que vol dir que hi 
ha representants elegits democràticament, diputats i diputades, i, a la vegada, ciutadans 
i ciutadanes.

I si coneix alguna experiència, també exitosa, de participació en aquesta comissió 
constitucional, a través de les noves tecnologies de la comunicació, de la informació. 
És a dir, avui jo crec que vivim en un estat privilegiat –estat, situació privilegiada, eh?, 
em refereixo, no un estat... (L’oradora riu.) En una situació privilegiada pel que tenim al 
nostre abast, de tenir instruments de participació, de comunicació, que poden facilitar 
la participació política ciutadana en una comissió constitucional. M’agradaria saber si, 
recentment, hi ha hagut alguna experiència en aquest sentit; és a dir, tot el que s’anome-
na «les tecnologies TIC», doncs, poden afavorir que l’assemblea constituent, amb aques-
ta comissió constitucional, pugui tenir aportacions dels ciutadans en directe. I també si 
coneix alguns..., o ens pot exposar alguns criteris sobre quina part dels debats..., o si té 
un criteri vostè, sobre quines parts dels debats d’aquesta comissió constituent són reco-
manables que es facin molt públicament i de forma molt transparent, i si hi ha algunes 
parts d’aquests debats que és recomanable que es facin, doncs, també, una mica a porta 
tancada, dintre de la mateixa comissió constitucional.

Ja hem..., se m’han acabat? (Pausa.) Una última pregunta, deu segons, eh? (Pausa.) 
Si ens podria destacar, és a dir... Nosaltres partim de la conclusió que una bona cons-
titució, una bona norma constitucional és encara més bona si en tot aquest procés, el 
que ens exposava vostè, si en tot el procediment s’ha dotat de factors, d’elements de 
participació ciutadana. És a dir, com més de qualitat democràtica ha sigut tot el procés 
constituent, més democràtica i més legítima surt aquesta constitució. Quins són aquests 
factors que poden contribuir a fer que una norma tingui una alta i una radical qualitat 
democràtica?

Acabo.

El president

Gràcies. Professor, li han posat molts de deures, eh? Li pregaria, malgrat tot, que 
sigui al més concís possible. Té la paraula.

Albert Noguera Fernández

Bé, doncs... A veure, si us sembla, començo potser per ordre de com s’han anat fent 
les intervencions, així ho fem tot més ordenat.

La primera pregunta em formulaven aquí davant... A veure, un mecanisme d’activa-
ció del poder constituent que no passés o per una activació legal, en certa manera, dels 
poders constituïts o per un referèndum –per tant, seria una activació popular–, o el que 
hem dit, que no deixen de ser, també, actuacions legals. Per tant, que evidentment..., i 
entenc que en el cas de Catalunya no es podrien donar perquè no existeixen les condi-
cions legals per poder-se activar. Per tant, he entès..., el que vindria a preguntar és si 
existirien algunes formes no reconegudes legalment que no fos la insurrecció.
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Segurament, l’experiència..., aquí és el cas de..., la més famosa i la més coneguda és 
el cas de Kosovo, el famós dictamen de la Cort Internacional de Justícia de Kosovo. És 
a dir, el dictamen..., perdó, l’opinió consultiva del 22 de juliol del 2010 de Kosovo. 
La situació era..., quan Kosovo declara..., fa la declaració unilateral, Sèrbia interposa, 
a través de l’Assemblea General de Nacions Unides, dues preguntes a la Cort Interna-
cional de Justícia. La primera era si aquesta declaració universal... O dues subjeccions, 
no? La primera, que la declaració unilateral era contrària al dret internacional, i la sego-
na, que era contrària al dret intern, al dret constitucional, que en aquell cas era el marc 
constitucional que havia fixat l’ONU o la Resolució 1244.

I aquí és quan es produeix l’opinió consultiva aquesta de la Cort Internacional, que 
diu que no és contrària ni al primer ni al segon. El primer diu..., perquè, en qualsevol 
cas, si fos contrària a algun tipus de norma internacional seria a l’article 24 de la Carta 
de Nacions Unides, que és la que estableix el principi d’integritat territorial, i el que diu 
la Cort Internacional de Justícia és que aquest és un principi que s’aplica a les relacions 
entre estats, però com que en aquell moment Kosovo no tenia la condició jurídica d’es-
tat, per tant, no li és aplicable, per tant, no votaria el dret internacional.

I quant a la vulneració del dret intern –i aquí és quan la Cort Internacional de Justí-
cia reconeix una forma d’activació del poder constituent que no passa per cap dels que 
hem explicat–, el que ve a dir és que, efectivament, des de la literalitat del marc cons-
titucional de l’ONU i de la resolució, s’estaria vulnerant el dret constitucional, però ell 
diu: «Els diputats de l’Assemblea de Kosovo, en el moment que estan fent la declaració i 
activant el procés, no estan actuant com a membres d’un organisme provisional sotmès 
a la legalitat del marc constitucional, sinó que estan actuant com a legítims represen-
tants del poble de Kosovo, que són coses diferents.» La Cort Internacional diferencia 
entre quan s’actua com a membre d’un organisme provisional que està sotmès a la lega-
litat constitucional interna i, en aquest cas, quan s’actua com a representant legítim de la 
voluntat del poble de Kosovo, amb la qual cosa es considera que, en aquest cas, no estan 
sotmesos a la legalitat interna, i, per tant, autoritza i reconeix el procés.

És un exemple... Després, fins i tot, aquesta opinió consultiva ha estat utilitza-
da tant... En aquest segon cas sí que no seria un exemple a seguir, que és que ara –el 
2000..., fa..., per l’any 2000, o sigui, fa pocs–, quan Crimea..., quan es fa la declaració 
d’independència de Crimea i Sebastopol... Si tu et llegeixes la declaració d’independèn-
cia, la primera línia, o les dues primeres línies, cita l’opinió consultiva de la Cort Inter-
nacional de Justícia per al cas de Kosovo, que és quan Crimea es separa de..., s’indepen-
ditza durant dos dies d’Ucraïna i al cap de dos dies s’integra a la Federació Russa, no? 
Però, bé, és un exemple de, en aquest cas... (Veus de fons.) No és una insurrecció perquè 
en cap moment..., no, perquè..., fixi’s que no és insurrecció perquè en cap moment..., si es 
llegeixen el dictamen o l’opinió consultiva de la Cort Internacional de Justícia, diu..., es-
tableix una excepció quan diu que no vulnera el dret internacional; diu: «No vulnera el 
dret internacional, perquè no vulnera l’article del principi d’integritat territorial.» 

Ara bé, en cas que s’hagués exercit violència o ús de la força, sí s’estaria vulnerant 
el dret internacional. I és decisió del Consell de Seguretat de Nacions Unides decidir si 
s’està usant l’ús de la força. De fet, el Consell de Seguretat ha anul·lat processos d’inde-
pendència per ús de la violència, com és el cas de Rhodèsia o com és el cas de Xipre. 
Aquests últims casos, que hi hauria insurrecció violenta, sí que hi hauria una vulneració 
del dret internacional, però en el cas de Kosovo, no hi va haver cap mena d’ús de la in-
surrecció violenta, establert a la mateixa opinió consultiva.

Continuo...
(Remor de veus.)

El president

Un moment, un moment, si no... Després hi ha un petit torn de... Continuï, continuï.

Albert Noguera Fernández

A veure, la segona intervenció... Bé, hi han diverses coses, es poden..., ha plantejat 
diverses coses. La primera és, efectivament, doncs, ha comentat..., tenim..., existeix una 
constitució. Bé, una de les crítiques que tot constitucionalista a l’Estat fa a la Consti-
tució espanyola, evidentment –i aquí interconnecto una mica amb el que ha plantejat 
abans, també, la Gabriela...–, bé, una constitució s’ha de poder canviar, no? El mateix 
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Jefferson establia que l’ideal és que una constitució es canviés cada vint anys, que és 
quan hi ha un canvi de generació; per tant, allò que els morts no poden imposar cadenes 
sobre els vius, etcètera, no?

Efectivament, en el cas de la Constitució espanyola, existeixen dues vies de refor-
ma constitucional, el 167 i el 168. Els aspectes fonamentals de la Constitució són vies 
excessivament rígides; segurament el 168 estableix un dels mecanismes més rígids de 
reforma constitucional que existeixen en tots els estats europeus. Quan una constitució 
estableix mecanismes molt rígids de reforma, això el que implica és que és molt difícil 
de reformar i, per tant, les..., es produeixen el que en teoria constitucional s’anomenen 
mutacions constitucionals. És a dir que es canvien les constitucions sense reformar el 
text constitucional; és a dir, perquè com que la realitat va canviant i s’han d’anar adap-
tant..., la realitat jurídica i la realitat política s’han d’anar adaptant, si això no ho pots fer 
formalment, perquè el procediment formal de reforma és molt rígid, en realitat es pro-
dueixen mutacions constitucionals, que són canvis de la constitució sense modificar el 
text de la constitució.

En el cas de la Constitució espanyola, jo crec que s’ha produït, des de fa anys, for-
ça mutacions constitucionals, especialment, gran part del..., jo considero, gran part del 
contingut de la Constitució espanyola, avui en dia, no té cap mena de vigència. La part 
d’integració..., la integració de..., el mateix desenvolupament de la mateixa unió eco-
nòmica i monetària, el que ha acabat suposant és fortes mutacions constitucionals en 
tota la regulació de l’estat social en la Constitució espanyola. És a dir, el fet que hau-
ríem passat d’un model de monisme jurídic, on només regia la Constitució a l’Estat, a 
un model de pluralisme jurídic, on l’ordenament jurídic espanyol coexisteix amb altres 
ordenaments jurídics com l’europeu, el que acaba fent és que s’acabin imposant, o que 
s’acabin produint reformes o desmantellaments de drets de la Constitució sense que es 
modifiqui la Constitució. Perquè, al cap i a la fi, s’advé a aplicar el que alguns han deno-
minat un darwinisme jurídic. 

És a dir, que l’ordenament jurídic superior s’acaba imposant sobre l’ordenament jurí-
dic inferior i l’acaba deslegitimant i buidant de contingut sense necessitat que es modifi-
qui el contingut de la Constitució.

Per tant, no hi han hagut reformes formals, però sí que hi han hagut força mutacions 
constitucionals com a conseqüència que el procediment del 168 és molt rígid, i, per tant, 
és molt difícil modificar la Constitució, pel 168. Clar, el que no pot passar és que una 
generació futura no pugui modificar les constitucions arran dels cadenats que li van po-
sar les constitucions passades, no? Per tant, una constitució, com tot text polític que és, 
s’ha de poder anar adaptant a les situacions, no?

Per tant, que tinguem una constitució i que hi hagin uns mecanismes de reforma 
no vol dir que no es produeixin canvis constitucionals que no passin, estrictament, per 
aquests mecanismes de reforma, que se’n produeixen; mutacions constitucionals se’n 
produeixen i moltes.

El tema dels països que he citat..., sí, he fet referència –he fet referència– a proces-
sos llatinoamericans, però com..., suposo que també haurà sentit que he fet referència 
a molts processos constituents europeus, com l’italià, com el portuguès, com l’islandès, 
com el finlandès; fins i tot he fet referència al procés constituent de Tunísia, eh? Per tant, 
no només he fet referència a processos constituents llatinoamericans.

Respecte als articles 1, 2 i 3 i 4, que em citava, de les constitucions de Bolívia, bé, 
suposo que també haurà vist que la Constitució boliviana reconeix el dret d’autodeter-
minació, en aquests articles que em citava. (Remor de veus.)

Sobre el tema de les reformes, el tema de com fer que una constitució no... sí, es pu-
gui canviar, com comentaves, no? A veure, una constitució... Bé, actualment, el que de-
termina el criteri que fa determinar si una constitució és fàcil o difícil de canviar és el 
fet de si la constitució és flexible o rígida. Avui en dia, no existeixen quasi constitucions 
flexibles, excepte la d’Israel i la d’Anglaterra; totes les constitucions són rígides, bàsi-
cament. 

Durant tot el segle xix, com a conseqüència d’allò que explicava a l’inici, al no 
existir una separació clara entre poders constituïts i poders constituents, perquè tot es 
confonia en la mateixa..., en el mateix òrgan, en l’assemblea de representants, totes les 
constitucions europees eren flexibles; per tant, es podien modificar d’acord amb el pro-
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cediment legislatiu ordinari. Però a partir del període d’entreguerres, posteriorment, és 
quan s’estableix el principi de supremacia i el control de constitucionalitat i totes passen 
a ser rígides. A partir d’aquí, ara bé, poden ser més o menys rígides.

Què és més convenient: una constitució molt rígida o una constitució poc rígida? Bé, 
doncs, ni una cosa ni l’altra, eh? Si tu fas una constitució molt poc rígida, el que acaba 
passant és que, en funció de les majories parlamentàries de torn, doncs, poden canviar 
continguts fonamentals i bàsics de la constitució. Si tu fas constitucions molt rígides, 
acabes trobant-te amb els mateixos problemes que parlàvem ara mateix, doncs, que és 
impossible canviar la constitució i el que acaben produint-se són mutacions constitucio-
nals continues.

Per tant, l’ideal... –i és una opinió meva–, un procediment ideal de reforma consti-
tucional és simplement una majoria absoluta de la cambra i, això sí, ratificada sempre a 
continuació per un referèndum, eh?; en tant que la constitució és una norma, expressió 
directa de la sobirania popular, ha de ser sempre ratificada per via referendària, no? Per 
tant, és un procediment ni molt simple ni molt rígid; una simple majoria absoluta, que 
sigui ratificada a continuació per referèndum.

Sobre l’última intervenció, el tema d’altres mecanismes..., altres mecanismes de par-
ticipació prèvia, doncs, no..., o via referèndums previs, o via dels fòrums nacionals, o via 
de... En el cas d’Islàndia, per exemple, fins i tot, prèviament al fòrum..., es fan dos fòrums 
nacionals: un d’oficial i un de no oficial. Prèviament al fòrum nacional, aquest que establia 
l’acta de convocatòria de l’assemblea constituent aprovada pel Congrés, s’havia cele-
brat prèviament un fòrum convocat informalment per moviments socials, i sí que era un 
fòrum mixt; com també..., no recordo si hi havien mil i escaig persones, de les quals hi 
havia una part que eren ciutadans elegits per sorteig, i l’altra part que eren representants 
d’organitzacions de la societat civil islandesa, no?; per tant, hi havien representants orgà-
nics de certes institucions i ciutadans elegits per sorteig. Però era un fòrum no oficial.

D’exemples, deia, de poders constituïts mixtos, sí que n’existeixen. Doncs, l’exemple 
del cas... Diversos criteris, sí que hi han..., en el cas del Tribunal Constitucional bolivià, 
per exemple, hi ha un criteri de paritat entre jutges provinents de la justícia ordinària 
i jutges provinents de la justícia indígena, que d’acord..., després amb la llei es canvia, 
però d’acord amb la Constitució no necessàriament han de ser..., són ciutadans que exer-
ceixen la justícia.

Però de comissions constitucionals en si..., a Finlàndia qui redacta el projecte de 
constitució del 2000 és una barreja d’un comitè de diputats i experts. Per tant, no són 
ciutadans..., a veure, sí són ciutadans perquè evidentment les dues coses van en comú, 
no?, però no estan allà en tant que ciutadans, sinó que estan allà en tant que..., en condi-
ció d’experts. Per tant, és una barreja mixta, entre experts i diputats, en el cas finlandès 
de l’any 2000, eh?; que després aquest projecte s’acaba passant al Congrés.

Sobre el tema de les noves tecnologies, l’exemple per excel·lència d’ús de les noves 
tecnologies és Islàndia, eh?; a Islàndia hi ha un ús enorme de les noves tecnologies. Hi 
ha un llibre que ha sortit, ara fa un mes i mig, dos mesos, sobre el procés islandès, que ha 
tret Tirant lo Blanch, que es diu Hegemonia i procés constituent islandès i lliçons per a 
Espanya, o alguna cosa així, de Diego González, que explica tot el tema de l’ús de les 
noves tecnologies en el procés constituent islandès i, evidentment, és enorme.

El tema de la publicitat, eh? El tema de la publicitat és la qüestió de..., bé, si és més 
recomanable o no és recomanable mantenir el secret de determinats aspectes o no man-
tenir-ne el secret. Bé, mantenir el secret..., com menys secrets, en un model democràtic, 
millor, no? De fet, més que més o menys recomanable, la publicitat jo crec que és neces-
sària en un procés constituent, perquè en un procés constituent el que acostuma a pas-
sar... Un procés constituent és un procés, normalment, mentre dura l’assemblea consti-
tuent en tots els països, és un procés de..., no és un procés de tranquil·litat, sinó que és 
un procés de forta mobilització, mobilització ciutadana, doncs, perquè tothom surt a 
demanar..., tots els sectors surten a defensar i a demanar els seus interessos corporatius, 
que volen que estiguin inclosos a la Constitució.

I és també un procés on hi ha molta rumorologia, eh? Mitjans de comunicació: «És 
que prohibiran això a la Constitució...» Llavors, això va corrent i la gent s’esvera i surt. 
Per tant, mantenir la transparència i tenir clar i explicar clarament en tot moment què 
s’està discutint, quines opcions hi han sobre la taula, què es pot aprovar, què no es pot 
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aprovar, afavoreix una mica a disminuir el nivell de rumorologia; que moltes vegades 
són barbaritats absolutes, no?: «Que prohibiran, no ho sé..., que el meu nen pugui anar 
al “cole” i diran que a partir d’ara ha d’anar a “cole” trenta quilòmetres més...» O sigui, 
coses bastant absurdes, però que són coses de la rumorologia... Llavors, la transparèn-
cia, en tot moment, ajuda a solucionar això i ajuda també a poder mantenir un debat 
constitucional amb una major estabilitat, amb una major tranquil·litat, que no... Per tant, 
és un element que pot afavorir, no?

I, bé, em sembla..., no sé si m’he deixat alguna cosa.

El president

Últim torn; petitet, petitet, per favor.

Joan Coscubiela Conesa

Per aclarir una cosa que em resulta tremendament interessant a la resposta a la meva 
pregunta amb relació al tema de Kosovo. Perquè, si ho tinc ben entès, és difícil que es 
pugui explicar com un cas en què no hi va haver insurrecció o no hi va haver acceptació 
del poder constituït... Si no ho recordo malament, Kosovo es va declarar, unilateralment 
independent dues vegades: una el 1990 –no va passar res–, i l’altra el 2008. I aquesta 
declaració del 2008 va ser prèvia derrota de l’exèrcit serbi en una guerra. En segon lloc, 
prèvia un procés en què l’ONU tenia un mandat de control, una intervenció de l’OTAN 
per garantir aquesta qüestió, i qui va demanar la intervenció de les Nacions Unides, que 
ho va portar a la Cort Internacional, va ser la mateixa Sèrbia, que havia perdut la guer-
ra, i al final va acceptar.

Vull dir que..., perdoni, però en el cas de Kosovo es donen les dues circumstàncies. 
Hi ha conflicte insurreccional, guerra; hi ha fins i tot intervenció de les Nacions Unides; 
hi ha reconeixement d’Estats Units i d’una part d’Europa, previ, i hi ha una accep-
tació, al final, de Sèrbia, del dictamen de la Cort Internacional perquè havia perdut la 
guerra. És així, malauradament...

Albert Noguera Fernández

Sí, però jo no em referia... O sigui, jo crec que l’interessant no és tant el meu supòsit, 
sinó la mateixa opinió consultiva de la Cort Internacional que posteriorment s’ha utilit-
zat i que estableix un altre mecanisme en aquest sentit, no? Evidentment. (Veus de fons.) 
Sí, sí... Si el procés no és prou...

(Esperanza García González demana per parlar.)

El president

Senyora García?

Esperanza García González

Gràcies, president. Abans estava temptada de demanar torn de paraula per contra-
diccions, pel que ha dit la senyora Serra. Faré servir el mateix temps, fent-li una petita 
indicació a la senyora Serra.

A mi em sorprèn, Gabriela, i ho dic sincerament, que l’argument per debatre la presa 
de posicionament polític del Partit Popular a aquesta comissió sigui l’insult directe, dir: 
«És que aquesta senyora és racista, perquè ha dit això i això d’aquest país i d’un altre», 
no? I em sorprèn que, en canvi, no tinguis aquesta reacció quan el senyor Eduardo Reyes 
diu que Espanya és un estat del nord d’Àfrica. Això què és, racisme o què és? O forma 
part dels acords de govern? (Veus de fons.) No, l’Eduardo Reyes en una entrevista. Vull 
dir que això no sé si forma part dels acords de govern o què. Però, vaja, crec que recórrer 
a la desqualificació, en comptes de debatre, doncs, no és una cosa bona, no?

Dit això, el senyor Noguera ens diu: «Bé, és que la Constitució espanyola és molt rí-
gida», no? I, de fet, totes les constitucions que tenim al nostre voltant també són rígides. 
I són rígides perquè busquen una cosa, que és l’estabilitat; l’estabilitat dels països. El fet 
que no hi hagi tampoc temptacions, no? Vostè diu: «És que el procediment de reforma 
del 168 de la Constitució és massa rígid i requereix massa majories.» Però la majoria és 
de dos terços, tampoc no és que sigui una cosa impossible, no? I, de fet, també això im-
pedeix que hi hagin temptacions.

Poso un exemple, eh?, només. Doncs, que arribés un partit polític i digués: «No es-
tem d’acord amb això de l’autogovern de les diferents autonomies. Nosaltres pensem 
que aquest Estat hauria de ser d’una altra manera i que se suprimeixi l’autogovern i les 
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institucions que ja estan reconegudes; i la capacitat d’autogovern.» Doncs, demanar una 
majoria qualificada de dos terços, precisament és garantia, també, per això, no?

I ens cita, també..., perdoni: ens ha citat en Jefferson, com un radical reformista 
constitucional. I després resulta que, si Jefferson deia que cada vint anys s’havia de 
canviar la Constitució americana, doncs, resulta que encara segueixen amb la mateixa 
constitució del 1800, pràcticament, no? Amb petites reformes, igual que l’espanyola. 
Perquè vostè ens ha dit: «No, és que la Constitució espanyola ha canviat, però no gaire, 
no? I perquè la Unió Europea no està reconeguda, tal com...» Escolti, si és que l’any 
92 es va fer un esment especial, precisament, a la Constitució, fent referència a l’entrada 
en vigor del tractat de Maastricht. I aquesta és una modificació que s’ha portat a terme, 
precisament, sense cap mena de problemes.

Tenim una Constitució que és garant; tenim una Constitució que ens protegeix; te-
nim uns mecanismes per modificar-la: on és el problema? Que no tenim una majoria 
política per fer-la?

El president

Gràcies. La senyora Gabriela Serra, senyora... (Veus de fons.) Sí, el senyor Requejo 
està esperant, ens perdoni; se’ns ha allargat la sessió. 

Marta Rovira, per favor.

Marta Rovira i Vergés

Puc fer dues..., adreçar dues preguntes més al compareixent, molt ràpides, després 
dels últims debats que s’han suscitat aquí? Primer per preguntar, si ho no recordo ma-
lament –i potser m’ajudarà a fer memòria o a fer la reflexió amb més precisió–, el dic-
tamen del juliol del 2010, del Tribunal Internacional de Justícia, respon a una pregunta 
de Sèrbia, a la qual s’hi afegeix, per cert, l’Estat espanyol; no és Sèrbia, només, qui re-
corre al Tribunal Internacional de Justícia, sinó que l’Estat espanyol hi envia una lletra-
da. Són els dos estats que qüestionen la legitimitat democràtica de la independència..., 
d’aquell procés d’independència de Kosovo. I la pregunta concreta que ha de respondre 
el Tribunal Internacional és sobre la legitimitat de les eleccions. Perquè, si ho no recor-
do malament, tot el dictamen analitza –per arribar a la conclusió que realment existeix 
un poder constituent– si hi ha hagut un procés legítim des d’un punt de vista democrà-
tic; és a dir, si es van celebrar unes eleccions legítimes des d’un punt de vista demo-
cràtic, si en van sortir elegits uns representants; i si aquests representants, realment, 
eren els representants del poble de tal manera que van fer el debat corresponent que van 
considerar oportú i, per tant, van prendre la decisió oportuna.

Aquesta era la pregunta; és a dir, crec que el dictamen analitzava si hi havia legiti-
mitat democràtica suficient. No si hi havia hagut antecedents previs dels anys, sinó si 
hi havia hagut legitimitat democràtica suficient perquè en sorgís el procés constituent 
corresponent.

I ja no me’n recordo de l’altra pregunta; deixem-ho aquí... L’altra pregunta és... per-
dó, eh? (L’oradora riu.) És que crec que no podem, tampoc, comparar el resultat dels 
processos constituents... –que són les constitucions, les propostes constitucionals–, no 
podem comparar les propostes constitucionals i fer una referència del procés constituent 
que hi ha hagut. Ho dic perquè cada procés constituent decideix una proposta constitu-
cional diferent; i no es pot comparar, i no és comparable, la Constitució espanyola amb 
la Constitució dels Estats Units; perquè pertanyen a dos sistemes jurídics absolutament 
diferents: el continental i el que no és continental; la constitució que és de principis i la 
que és de desenvolupament, que és la que tenim, en aquest cas, a l’Estat espanyol.

El president

Moltes gràcies. (L’orador riu.) Gràcies. Professor Noguera, li agraïm profundament 
tot l’esforç que ha fet, i, si els sembla bé, fem un recés de cinc minuts i recomencem de 
seguida amb el doctor Requejo.

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i catorze minuts i es reprèn a tres quarts 
de sis i deu minuts.

El president

Reiniciem, doncs, la sessió.
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Compareixença de Ferran Requejo Coll, catedràtic de ciència política de 
la Universitat Pompeu Fabra

357-00012/11

Ens exposarà el seu pensament el doctor Ferran Requejo, catedràtic de ciència polí-
tica de la Universitat Pompeu Fabra; també, trenta minuts elàstics, per dir-ho d’alguna 
manera. Quan vostè vulgui.

Ferran Requejo Coll (catedràtic de ciència política de la Universitat 
Pompeu Fabra)

Molt bé. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, òbviament, doncs, en fi, agrair la 
invitació. No és la primera vegada que vinc al Parlament a una compareixença, però, a 
part d’un honor, en fi, és un cert privilegi i una satisfacció estar amb vosaltres i compar-
tir algun tipus de reflexió, eh?, sobretot en un tema com el d’avui, que és un tema que es 
presta a fer descripció, anàlisi i també una certa prospectiva, o algun tipus de recoma-
nacions, tenint en compte, sobretot –sobretot– tres coses.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts.)
Jo us parlaré d’aquestes coses, diguéssim. És a dir, un primer bloc, més o menys 

amb un nombre de minuts semblant; un primer bloc –d’alguns elements, eh?, en fi, no 
tenim temps de més– de canvis en les teories de la democràcia en el segle xxi –d’això 
no es pot parlar igual que es parlava en el segle xix o en el segle, fins i tot, xx, en les úl-
times dècades– que tenen incidència en els processos constituents.

Un segon bloc que seria de política comparada, de veure quins casos dels últims 
anys, eh?, agafant només aquest segle, ens poden donar elements de reflexió per saber 
quins elements són interessants per fer coses, però també el contrari, quins elements 
són interessants per no fer-les, és a dir, per evitar problemes que altres experiències han 
mostrat que tenen, eh? 

I, finalment, doncs, aterraríem una mica al cas de Catalunya, i veure algun tipus de, 
diguem-ne, de prospectiva de què voldria dir un procés constituent aquí; quins models 
possibles; d’aquests models possibles, quins crec que podrien ser més adequats, més 
convenients d’implementar; per què, eh?, i fer, doncs, unes conclusions finals.

Començo per la part teòrica. A veure, ho faré molt telegràficament. Veiem que en 
les teories de la democràcia –no n’hi ha una, n’hi ha diverses, eh?, al llarg del temps– 
tenim, bàsicament, teories de la democràcia directa, representativa i participativa –par-
ticipativa i directa no és el mateix, eh?–, i, després, uns procediments dins de cada una 
d’aquestes teories, procediments de deliberació, negociació i votació. Això és com..., 
per a la presa de decisions, eh?

Llavors, dins del món... Una primera idea que els hi voldria reflexionar és que dins 
del món de les democràcies actuals...; les democràcies actuals són molt més comple-
xes que els sistemes polítics que hi havia quan les principals teories constituents van 
ser pensades. O sigui, avui tenim una complexitat més gran i tenim una complexitat 
més gran, també, de les teories que reflexionen sobre això. No hi ha cap teoria de la 
democràcia, actualment, que sigui capaç de sintetitzar tot allò que normativament es 
necessita. Per tant, una primera conclusió –que després faré una llista de conclusions 
teòriques– és que s’ha de ser prudent en el moment de pensar sobre aquest tema, perquè 
ningú ho fa tot bé, eh?

Sobre teories de la legitimitat constituent, tampoc n’hi ha una, n’hi ha diverses. 
Hi ha una primera –això és molt clàssic, eh?–, hi ha una teoria monista davant d’una 
teoria més dualista o pluralista; «monista» en el sentit que la sobirania s’entén que és 
una cosa que no es pot dividir; sentir «sobirania divisible» és una contradicció, segons 
aquesta primera aproximació, que és la clàssica, que té versions de dretes i d’esquerres, 
eh?, o sigui, això no és un color ideològic, això és tota aquesta gent del primer parèntesi. 
Això es contraposa a una visió més dualista –que jo crec més moderna, pel que diré 
després–, que és que s’adona que dues grans coses –que encara hi són, afortunadament, 
eh?–, dues grans coses, que les dues es necessiten, a vegades estan en tensió; que són, 
per una banda..., o sigui, d’entrada, el constitucionalisme –l’estat de dret– i la democrà-
cia. Això són dos elements que es necessiten, i, a vegades, es necessiten mútuament, 
però no sempre resulten harmònics. 
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Això, els constitucionalistes americans ja se n’adonaven, d’això, eh?, i fan una teoria, 
els founding fathers de la Constitució americana, fan una teoria, ja, que..., diguem-ne, 
complexa. Després, això s’ha anat complicant més. No hi han només dos pols legitima-
dors, com veurem, sinó que n’hi ha més. Jo ho he resumit en una teoria de nou pols, o 
sigui que..., nou pols des dels quals es poden pensar els processos constituents, i, per 
tant, les democràcies, eh? Hi han tensions inherents, eh?, entre aquests pols, per tant, és 
molt difícil, jo crec que, lògicament, epistemològicament és impossible sintetitzar-los, 
per tant, sempre tindrem teories parcials d’aspectes particulars. Les teories globals que 
intenten, diguem-ne, holístiques, no, no..., en fi, això ha quedat fora. 

Fixeu-vos en el tercer paràgraf, que només agafant un paradigma, que és el domi-
nant, que és el del liberalisme democràtic, també és plural dintre d’aquest enfocament. 
A banda, hi han altres enfocaments, òbviament, però dintre d’aquest paradigma, no és 
el mateix pensar les democràcies liberals amb l’òptica, eh?, jo que sé, de Hobbes i Gray, 
que diuen que els consensos normatius no poden existir, precisament per aquesta plura-
litat, els consensos que poden existir són pragmàtics, només, eh?; o, els que no, els que 
diuen: no –no–, per consens es pot arribar a uns valors normatius, i, per tant, a un..., a 
posar-nos d’acord amb independència de..., hi ha com una plataforma comuna, norma-
tiva, que..., llavors, hi ha qui diu que sí, que són els Rawls, Almond, Berlin... En fi; hi 
han tot de variacions, en fi, no els vull cansar amb aquestes coses, faig tot un curs de tot 
això a la universitat, vull dir que, de teories de la democràcia avui, per tant, eh?

A veure, però totes les teories fan una sèrie de coses; i, també, no només les teories 
polítiques, que ho fan d’una manera més sistemàtica, sinó les ideologies polítiques, per 
dir-ho una mica ràpid, doncs, els..., jo què sé, els liberals, els socialdemòcrates, els so-
cialistes, els anarquistes; tots fan això. En això, ho tenen tots igual, que és que donen 
prioritat a algunes qüestions específiques; això és..., cada una, a les seves; que creuen 
que és el més important de la convivència, o de l’estructura política, no? Socialistes i so-
cialdemòcrates, doncs, la justícia socioeconòmica; si no hi ha això, no juguen, eh? Això 
és com el rovell de l’ou de la legitimitat d’una democràcia. Per a un liberal, això no és... 
–el liberal clàssic, eh?–, no és el rovell de l’ou; el rovell de l’ou és tenir un estat de dret, 
tenir uns drets individuals ben protegits, eh?, i que, aquí, en fi, la justícia socioeconòmi-
ca, doncs, bé, no és..., diguem-ne, és una cosa a tenir en compte, però no és, diguéssim, 
el hard core, no?, pertany al..., i això ho fan totes. Totes empren un marc conceptual, 
però propi. A vegades, les paraules són les mateixes, però els conceptes, no. Cada una 
d’elles es centra en béns i valors específics; també, cadascú, els seus. Totes proposen so-
lucions concretes per a aquells temes que, en l’agenda, han seleccionat com els més im-
portants. I, finalment, tendeixen a dir que els valors i objectius de les altres concepcions 
són menys importants; tendeixen, o bé a menystenir-les, o bé a dir que són importants 
però més secundàries que les seves, eh? Això ho fan totes.

O sigui, jo crec que hem de partir d’aquí, per tenir en compte si quan diem que un 
procés constituent, per exemple, ha de ser inclusiu. Què vol dir «ser inclusiu»? Doncs, 
està bé, jo crec, pensar-ho, que no tothom té resposta a tot, eh? Sinó, hi han ideologies 
que donen millor resposta, estan més ben articulades intel·lectualment per pensar uns 
temes que per pensar-ne uns altres, eh? I això, totes les concepcions ho fan així, eh? Per 
exemple, una teoria, de les més sofisticades que hi ha, del liberalisme democràtic, que 
he citat abans, que és la teoria de Rawls, eh?, és capaç d’integrar una perspectiva libe-
ral amb una perspectiva democràtica, amb una perspectiva socioeconòmica i amb una 
perspectiva tècnica d’estabilitat i eficiència.

Però la teoria de Rawls, tot i sofisticada com és, no li demanis que et pensi bé el 
tema de la multiculturalitat, perquè no està pensada per a això. Amb qui es baralla 
Rawls no són els multiculturals: són els utilitaristes. Els enemics de Rawls són els utili-
taristes. Llavors fa una teoria alternativa als utilitaristes. No li demanis bé que pensi el 
pluralisme nacional, perquè no és una teoria que està ben..., no està ben articulada, no 
està ben..., diguem-ne, no té els utillatges intel·lectuals ben posats per pensar això.

I això li passa, també, a la tradició socialista i a la tradició comunitarista i a la tra-
dició liberal. Cadascú pensa bé una agenda; però pensa malament unes altres agendes.

Dic això perquè, a vegades, en el discurs polític –i no només el discurs intel·lectual, 
acadèmic, etcètera, sinó en el discurs polític–, a vegades jo noto com si es parlés..., i no 
estic parlant de ningú en concret, eh?, però que tothom parla com si tingués resposta des 
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de la seva pròpia tradició a qualsevol problema. I això és fals; això és fals des del punt de 
vista analític. I això, en un procés constituent, crec que hem de ser curosos en el mo-
ment de captar que les agendes no són coincidents. I, per tant, si volem fer una agenda 
de consens hem d’integrar més, eh?, punts de programa.

Bé; això és una síntesi; aquí no m’hi entretindré, perquè és la visualització dels 
nou pols normatius en els quals sintetitzo el que són les teories actuals, eh?, de la de-
mocràcia. 

Hi han nou pols, els cito: el de dalt de tot és el liberal, que jo crec que és el més im-
portant, des del punt de vista polític; jo crec que el liberalisme polític ha sigut la gran 
ideologia emancipadora de la modernitat. Poc o molt, tothom és liberal, avui. Qüestions 
com els drets individuals, la separació de poders, l’estat de dret, eleccions competitives, 
el principi de legalitat; tot això està incorporat d’una manera transversal; i això ve, fo-
namentalment, del liberalisme polític, eh?

Estructura..., i té contradiccions, per això, amb el –anem a baix de tot– pol demo-
cràtic; pel que deia al principi, eh?: es necessita, avui, s’ha anat democratitzant, el libe-
ralisme polític. Però hi han tensions, en aquest eix, no? Totes les polèmiques..., no sé, 
històriques: Stuart Mill, Tocqueville, etcètera; tots aquests estan situats en aquest eix. 

El pol socioeconòmic; el pol nacional; el pol de l’ordre i la seguretat; el pol federal; 
el pol dels valors postmaterialistes; el pol cultural, etcètera. Hi han tensions entre tots 
aquests pols. No hi ha cap teoria, com deia abans, que sigui capaç de sintetitzar els nou 
pols; la que en fa més, en fa quatre, eh?

Bé; baixem una mica de nivell: procés constituent. Processos constituents..., normal-
ment, s’ha de distingir quin és l’objectiu principal i quin és l’objectiu secundari. Per què 
dic això? Perquè, a vegades, en els processos constituents, la política comparada mos-
tra que s’han volgut fer massa coses en un procés constituent. I això és posar les bases 
perquè les coses acabin malament, surti una constitució mal feta o, fins i tot, no surti 
cap constitució, o sigui, que el procés fracassi. O sigui, que no hi hagi procés.

Òbviament, l’objectiu principal és fer una constitució o reformar profundament una 
constitució prèvia. Però, a més a més, es volen..., els actors polítics –partits, etcètera–, 
doncs, volen altres coses, eh?, aprofitar, diguem-ho així, el procés constituent per assolir 
altres objectius, eh? Per exemple, en societats molt dividides, doncs, que els grups es-
tiguin reconciliats, per exemple, no? –casos ètnics, per exemple. Reforçar la unitat de 
l’estat respecte a altres actors internacionals. «Empoderar» –que és una paraula que tro-
bo horrorosa, però no en tinc una altra– alguns sectors socials que fins ara no tenien, en 
fi, molta força o, fins i tot, no tenien veu, eh?

Si augmentem –una de les conclusions que mostraré després de la política compara-
da– molt la llista dels objectius secundaris, és posar les bases perquè el procés fracassi. 
O sigui, que s’ha de tenir cura, prudència analítica per al primer punt d’aquest pluralis-
me, eh?, que és impossible la síntesi. Però també, diguem-ne, prudència en el moment 
de fixar l’agenda de quins objectius es volen fer... Per què es fa el procés constituent? 
O sigui, què volem fer, es vol obtenir, quan ja s’hagi fet la constitució? Si fem una llista 
molt llarga, creem unes expectatives molt grans i és fàcil que fracassi, eh?

Això és una tipologia empírica de com es poden fer processos constituents al món. 
Ho he sintetitzat en onze maneres, eh?, que no..., en fi, això deixo que s’ho vagin llegint, 
diguéssim. No hi ha una manera de fer una constitució: n’hi ha moltes, eh? Poc o molt, 
n’hi ha onze, eh?: quant al procediment, quant als actors, quant a les fases d’aquestes..., 
en fi, eh? Ja hem posat entre parèntesis algun cas empíric que concreta l’elaboració..., de 
com s’ha fet, eh? –com s’ha fet–, una constitució.

Per tant, no hi ha un model: n’hi ha molts. I se’n pot aprendre, de molts. Aquesta és, 
una mica, la gràcia de la política comparada, no?

Una altra cosa és quan fem una constitució en un context concret, com podria ser el 
nostre, diguéssim, sigui per reformar una constitució o sigui per fer-ne una de nova..., 
bé, analitzar quins elements de cada experiència són els més..., eh? són els més conve-
nients, eh?

També, per tant, pluralisme d’experiències empíriques, no només de perspectives 
polítiques o teòriques, eh?

Bé, això són elements a tenir en compte en l’agenda. Això m’ho salto, perquè ho re-
cuperaré al final, en el cas de Catalunya, eh? Serien dotze elements a tenir en compte 
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en el moment de fer una agenda constituent; o sigui, els actors que volen fer un procés 
constituent, què han de tenir en compte? Doncs, tot un llistat; això ho recuperarem des-
prés.

Per tant, com a conclusions d’aquesta primera part teòrica, fem aquesta petita llista, 
eh?, això: les democràcies són processos oberts –«oberts» vol dir el seu refinament, eh?; 
«oberts» vol dir que no hi ha un model final; sempre es poden millorar, eh?

Hi han tensions normatives entre els pols. Això vol dir que tot allò que és desitjable 
no és necessàriament harmònic. És a dir, que podem estar a favor que hi hagi el màxim 
de drets i que un procés sigui el màxim de democràtic, però les dues coses no lliguen, 
a vegades; és a dir, això són les tensions normatives. No tot el que és desitjable és fàcil-
ment articulable, diguem-ho així, eh? Etcètera.

No sembla convenient introduir –el que deia abans– molts objectius secundaris. Hi 
han diversos procediments de reforma.

Últimament hi han dos elements que sembla que, si no s’introdueixen en un procés 
constituent, aquell procés constituent és una mica démodé; és una mica deslegitimat ja 
d’entrada. Un és la participació ciutadana. O sigui, avui, un procediment com es va fer 
la Constitució espanyola, al 77, diguéssim, de set senyors tancats –quan dic «senyors», 
vol dir senyors, que no hi havien senyores– en una habitació una colla de mesos, i, al fi-
nal, surten amb un paper articulat, això, avui, francament, no seria massa presentable, 
com si diguéssim, eh? 

O sigui, participació ciutadana. És discutible quins procediments de participació 
ciutadana –que després en parlaré, eh?–; però que ha d’haver-hi procediments de parti-
cipació..., això, avui, en fi, costa defensar el contrari, eh?

I la segona, òbviament, és que hi ha la revolució tecnològica. I, per tant, a vegades 
connectat –però no sempre– amb la participació, aquest element també ha d’estar a 
l’agenda. O sigui, com optimitzar, des del punt de vista del procés constituent, les noves 
tecnologies.

També, una altra conclusió és que hi han riscos, en els processos constituents. No 
només que d’objectius secundaris n’hi hagi molts; sinó que, per exemple, la patrimoni-
alització que els partits i les institucions tendeixen a voler fer del procés polític, no?, el 
procés constituent, eh?

Hi ha més riscos, per exemple, d’argumentacions retòriques; hi han riscos que grups 
petits, que no tenen legitimitat de cap tipus, aprofiten això per fer, com si diguéssim, 
com un gran megàfon, no?, i fer-se sentir moltes vegades, en fi, amb uns interessos que 
no són ben bé fer una constitució, eh?, per fer altres coses.

És a dir, tot això s’ha de tenir en compte per no... No s’ha de ser ingenu. Perquè en 
un procés polític complex –en fi, no cal que a vostès els ho digui, que són professionals 
d’això– es poden introduir molts sorolls, eh?, que van en contra de l’objectiu fonamental.

Anem a la segona part: política comparada. Aquí hi passaré més de pressa. Crec que 
dos casos interessants per a nosaltres –he agafat només experiències del segle xxi, per-
què ja són experiències fetes després de la revolució tecnològica i amb participació ciu-
tadana, eh?– serien el cas d’Irlanda i el cas d’Islàndia, en el cas europeu. I també casos 
llatinoamericans que hi ha hagut, que són el cas de l’Equador i de Bolívia, que, pel que 
diré després, també tenen alguns elements d’interès –presenten alguns elements d’inte-
rès. Tot i que, a vegades, l’element d’interès no és tant per saber què hàgim de fer nosal-
tres, sinó què no hem de fer, eh? Després posaré algun exemple d’això.

I el procés de reforma irlandès, que aquest crec que és un referent interessant, s’ha 
de tenir en compte, per això, una cosa, en aquest procés de reforma, i és que és preci-
sament de reforma; o sigui, no és fer una constitució nova, és reformar una constitució 
ja antiga, que venia dels trenta; o sigui, que, en fi, estava una mica, també, démodé, eh?

Això és interessant, per què? Perquè ja, d’entrada, van partir del fet que aquesta re-
forma no l’havien de fer només els parlamentaris, sinó que s’havia de fer d’una manera 
mixta, entre parlamentaris i ciutadans. Van constituir un grup de cent persones, dels 
quals dues terceres parts eren ciutadans; ciutadans no escollits electoralment, sinó 
aleatòriament, però això sí, seguint criteris sociodemogràfics, no?, perquè.., de gènere, 
etcètera, eh?

Es va designar un president del procés constituent, que no era un parlamentari; no 
era el president del Parlament, sinó que era un..., en aquest cas va ser un acadèmic de 
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prestigi, consensuat; podríem dir que representava un cert, eh?, en fi, acord de totes les 
forces polítiques. I se’ls va dir que havien de proposar reformes; concretament, de vuit 
punts de la Constitució –aquest era, una mica, el mandat–, però que ells podien també 
fer més propostes, si volguessin. O sigui, no estaven limitats en això. Però això..., tenien 
aquests vuit punts, però en podien fer més, eh?

Bé; això..., van fer un procés participatiu en què, un cop escollits aquests membres 
de la societat, no?, ciutadans, van debatre deu caps de setmana. Aquests debats eren re-
transmesos, diguéssim, per internet, etcètera. El procés va durar un any. Es van fer tota 
una sèrie de regles, que les votacions es feien per majoria. Es van fer subcomitès per 
discutir; aquestes cent persones no estaven discutint les cent, diguéssim, sinó que es 
van fer grups, per temes. El president..., aquest és un procés bastant presidencialista; o 
sigui, el president manava bastant, eh?, aquest independent..., tal. I aquest tenia dret a 
escollir els seus propis experts, que ajudaven als treballs de les subcomissions, a partir 
de papers previs, dient: «Es pot fer això, es pot fer allò; això s’ha fet aquí, això s’ha fet 
allà; això ha tingut aquests problemes, això n’ha tingut aquells, etcètera.» Informant, 
diguéssim, eh?

I, finalment, l’any 14 –o sigui, que això és bastant recent– es van fer trenta-vuit re-
comanacions, que incloïen aquelles que hem dit abans. Però d’aquestes trenta-vuit, di-
vuit requerien reformes constitucionals més enllà del que se’ls demanava en un principi, 
dintre de l’agenda. D’això, hi han temes importants: protecció del medi ambient, la se-
paració d’església i estat. Penseu que Irlanda és un país hipercatòlic; que, a més, la 
marca, diguéssim, religiosa, la marca en el sentit social, no?, sempre ha sigut com una 
reivindicació davant de l’imperi britànic, no? Que això ve del segle xii, d’Enric II, el 
pare de Ricard Cor de Lleó, etcètera, quan els anglesos arriben a Irlanda i, en fi, no se’n 
van anar fins al segle xx. Per tant, la religió va ser una marca, diguéssim, d’identificació 
reactiva davant del poder anglès.

Doncs, bé, això ho van qüestionar, i en aquests moments el Govern té previst fer tres 
referèndums. Un ja l’ha fet: els matrimonis homosexuals, diguéssim. I, per tant, és un 
procés que no s’ha acabat. O sigui que..., s’ha acabat el treball de la comissió aquesta; 
això.., es va fer un informe; el tenen els parlamentaris del Govern. I això, doncs, el Go-
vern, bé, ha d’administrar si convoca o no convoca, i quan i com i tal, eh?

Però, bé, això és un procés... Jo el trobo interessant, primer, perquè és un procés 
exitós. Dos: és un procés que integra participació i integra noves tecnologies; per tant, 
la participació no és només d’aquestes seixanta-sis persones que estaven a la comissió, 
sinó que, en fi, es van rebre bastantes aportacions via telemàtica, etcètera, de ciutadans, 
que, en fi, discutien qüestions que s’anaven establint. Amb uns acords bastant transpa-
rents; és a dir, que la gent normal, diguem-ne, podien seguir, a través dels mitjans, què 
s’estava fent, què s’estava fent en aquesta Constitució. Però sempre amb la salvaguar-
da del que deia al principi: això no era fer una constitució nova, que és una cosa molt 
més complexa que reformar vuit punts d’una constitució. Per tant, això ha sigut un èxit, 
però... (Pausa.)

Islàndia. Islàndia és diferent. Islàndia, sabeu que és un procés del 2009 al 2013, el 
constituent, que va començar des de les iniciatives de la societat civil. El procés islandès 
no s’entén si no hi ha la crisi; o sigui que és un context, el context classe, que..., vaja, el 
que va motivar això és la..., en fi, un context de crisi econòmica i crisi financera, amb 
un desprestigi total de les institucions, com si diguéssim, importants del país. I, en fi, es 
van fer un parell de fòrums, un el 9 i un el 10, per part de la societat civil, que van aca-
bar amb un informe; un informe molt gruixut de set-centes planes, eh?, que volia ser la 
base per a futurs canvis constitucionals, eh?

Després d’aquesta fase, diguéssim, el Parlament –o sigui, la institució, eh?, parla-
mentària–, doncs, va donar suport a la redacció d’aquest informe, i va fer una llei de 
convocatòria electoral, per tal que...? La decisió forta, en podríem dir, islandesa –que 
d’això en fa ja esment el company que m’ha precedit– és que la Constitució l’havien de 
preparar els ciutadans, no la classe política. Això és fort en el sentit que no té massa 
precedents; és a dir, que això és procedimentalment una certa revolució, diguem-ne, eh? 
Però en comptes de fer aleatòriament un sorteig com en el cas d’Irlanda, aquí no, aquí 
van fer eleccions. Però eleccions que s’hi podia presentar la gent normal, diguéssim, els 
ciutadans. I se’n van presentar més de cinc-cents.
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Es van fer eleccions i en van sortir escollits vint-i-cinc. Aquests feien campanya i 
sortien per la «tele», eh? En van sortir escollits vint-i-cinc. Aquests vint-i-cinc, de totes 
maneres, van ser escollits –i aquí ja hi ha un punt dèbil del procés islandès– amb una 
participació baixa, d’un 36 per cent, eh? Això vol dir que bona part de l’electorat això 
ho veia com..., una mica, en fi, una cosa..., no diré contraris, però sí una mica escèptics, 
eh? La participació no va ser alta, va ser baixa. La finalitat seva era redactar un projec-
te de nova constitució. Se’ls diu: «Vostès han sigut escollits. Vostès han de redactar una 
nova constitució.»

Però llavors va haver-hi un enfrontament institucional entre el Parlament i el Tribu-
nal Suprem, perquè el Tribunal Suprem va dir que en aquelles eleccions que s’havien fet 
no hi havia garantits alguns drets. Per exemple, el secret de vot; es veu que hi havia unes 
paperetes molt grosses i, bé, en fi, una cosa... Uns ho van avalar, i el Suprem va dir que, 
efectivament, aquelles eleccions eren invàlides. I, per tant, aquesta comissió no estava 
legitimada per fer una constitució. Però el Parlament, vist que hi havia aquest enfronta-
ment, el que va dir...: «Ah, no?, no ho són? Bé, doncs, els nomenem nosaltres, aquests 
vint-i-cinc.» I va agafar els vint-i-cinc i diu: «Bé, doncs, a aquests, nosaltres els nome-
nem com una comissió; que redactin una constitució», saltant-se, per tant, el vet, en po-
dríem dir, del Suprem, eh?

Al final, aquí es va fer també un informe i un text constitucional. Va ser obert al pú-
blic; la gent hi va participar molt. S’ha de tenir en compte que a Islàndia l’accés a inter-
net és de més del 90 per cent; no hi ha, en podríem dir, una clivella, un gap informàtic 
o de noves tecnologies; la majoria de la població té internet, eh?, per tant... Hi van par-
ticipar experts. Això es va entregar, al final, tot aquest procediment –bastant complex, 
com veieu. A més a més, quan va estar fet, es van demanar informes sobre el text a ex-
perts tant del país, d’Islàndia, com a nivell internacional. Fins i tot es va demanar un 
informe de la Comissió de Venècia, que sabem que depèn del Consell d’Europa, que és 
experta en processos electorals i referèndums i tot això, eh? I, bé, el Parlament, al final, 
va decidir organitzar referèndums, eh?, sobre..., no sobre el text aprovat per aquesta co-
missió, sinó per a sis qüestions clau que es van considerar que eren..., eh?, es van fer sis 
preguntes. I es va fer aquest referèndum. Totes les preguntes es van contestar afirmati-
vament per part de l’electorat, però amb graus diferents; clar, perquè són sis preguntes i 
no totes tenien ni molt menys el.... Però es va anar des del 57 per cent al 83 per cent de 
vots positius; la que en tenia menys era 57. Però la participació aquí, altre cop, se’n va 
ressentir, no va arribar ni al 50 per cent; va ser més que el 36, eh?, però no va arribar al 
50 per cent. O sigui, que podríem dir que l’aportació popular o, en fi, ciutadana, sempre 
ha sigut una mica renuent, eh?, en els processos.

Al final, això va durar tant que ja tocaven noves eleccions. A les noves eleccions van 
guanyar els partits polítics que estaven en contra del procediment, d’aquest procedi-
ment; que consideraven que això és una bogeria, això que les constitucions les facin els 
ciutadans sense participació dels professionals, que són els poders polítics. S’ha de tenir 
en compte que un dels desavantatges del procés islandès –és una de les conclusions– és 
que bona part de la classe política es va sentir aliena al procés –«aliena» vol dir alie-
na, o sigui, al marge–, i, per tant, no va participar, no va fer ni molt menys campanya 
entusiasta a favor, sinó que més aviat va posar pals a les rodes. Això jo crec que és un 
error. O sigui, jo crec que hem d’aprendre també d’aquesta experiència, i que no... Així 
com he dit abans que sense participació avui això quedaria obsolet, jo crec que, sense 
legitimació parlamentària, un procés constituent, doncs, tampoc..., eh?, o sigui, s’han 
de trobar, diguéssim, sistemes intermedis. Amb la qual cosa els nous partits van estar 
en contra, van paralitzar el procés, i, per tant, aquest és un procés que de moment és un 
procés fracassat, perquè el seu objectiu fonamental, que és tenir una constitució, doncs, 
no tenen una nova constitució.

És especulatiu ara dir: «Bé, però si tornen a guanyar a les properes eleccions els 
partits que hi estaven a favor, potser poden recuperar, no?, l’onda anterior i...» Bé, però 
això és..., que no ha passat. Les noves eleccions no sé si..., recordo que toquen al 2017. 
O sigui que, bé, estem aquí. De moment no és una experiència exitosa, en contrast amb 
l’experiència irlandesa, que sí que ho és.

Conclusions de la part comparada. Bé, cada cas en petit té les seves experiències 
de context. Si es vol fer una experiència per a Catalunya, Catalunya ha de trobar el seu 
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propi model. No hi ha re a imitar –a imitar, eh? I podem trobar, això sí, elements, eh?, 
elements d’interès, no?, per al procediment en altres casos, sobretot en com s’articula la 
participació, com s’utilitzen les noves tecnologies, quins són els riscos que s’han d’evi-
tar, etcètera. O sigui, això es pot. Però, al final, sempre hem de trobar un model propi.

Una conclusió, crec, clara, és que, per exemple, un procés constituent pot tenir dues 
fases: una fase més participativa, i una segona fase més institucional, encara que en 
la fase institucional també pot haver-hi elements participatius; no els mateixos, eh?, que 
a la fase anterior, però poden estar-hi integrats. Així com un augment de participació 
i fer una agenda molt gran posa en qüestió l’èxit final –pot posar en qüestió l’èxit final 
d’un procés constituent–, el contrari també és un risc: obrir un procés participatiu i lla-
vors no fer-ne gaire cas; és a dir, que les institucions no recullin suficientment, digués-
sim, allò que s’ha generat en el debat participatiu ciutadà, eh? Per tant, entre aquest Es-
cil·la i Caribdis, un procés constituent actual ha d’anar, en fi, surant.

L’experiència irlandesa crec que és interessant pel que té de la constitució mixta, 
eh?, però, en canvi, l’experiència islandesa té aquesta, diguem-ne, part negativa: que la 
classe política se’n desentén, i això erosiona, diguéssim, el procediment i el seu poten-
cial producte, eh?

Els experts sempre juguen un paper important, eh?, per conduir les sessions, per 
donar material, per introduir, podríem dir-ne, en fi, marcs generals per a la discussió, 
perquè els ciutadans no tenen per què tenir uns esquemes mentals molt elaborats sobre 
aquestes qüestions, eh?

És important establir períodes limitats; això és un altre handicap de les experiències 
llatinoamericanes, el temps, la gestió del temps. És a dir, no els podem dir: «Vostès co-
mencin i quan ho tinguin ja...» No, no, posar un any, posar un any i mig, o el que sigui, 
eh?, però d’aquest ordre –d’aquest ordre– per a aquests treballs; o sigui, que introdueixi 
una certa pressió.

Una conclusió negativa de l’experiència irlandesa és que, una, seixanta-sis persones 
a la comissió van creure que –al final, ho van veure– no eren suficients, perquè llavors 
de seguida els criteris sociodemogràfics s’omplien ràpid, i llavors hi havien..., per exem-
ple, de rurals de tal territori i de no sé què hi havia una persona. O sigui, ells recoma-
naven ampliar una mica això, no tan poca gent, diguéssim. I, segon, que és important 
dotar, com tot a la vida, pressupostàriament, el procés. Una altra experiència és que els 
van faltar recursos, i això els va provocar molts problemes logístics. Perquè aquestes 
reunions es feien en diferents llocs territorials, eh?, i, per tant, això volia dir els caps 
de setmana, i hotels, i infraestructura i tal per als ciutadans que hi participaven. I, per 
tant, això, doncs, bé, van quedar curts. Tinc dades aquí del nombre d’euros, diguéssim, 
d’aquests processos, eh? Però això van ser dues ombres..., «dues ombres», dos aspectes 
negatius, conclusius, explicats per ells mateixos, eh?, pels mateixos que hi van partici-
par a Irlanda.

Bé, el cas de Catalunya. Com vaig de temps? (Pausa.) Vaig malament?

El president

Trenta-cinc.

Ferran Requejo Coll

Eh?

El president

Trenta-cinc.

Ferran Requejo Coll

Ara en porto trenta-cinc? (Pausa.) Bé, el cas de Catalunya. Aniré una mica ràpid. 
El cas de Catalunya, òbviament, és un cas molt específic. No tenim referents al món 
d’elaboració d’una constitució, diguem-ne, pròpia, amb no-acord amb l’Estat, digués-
sim. Les experiències que tenim del Canadà i el Regne Unit són diferents. Jo crec que 
les fases del procés constituent possible –un procés constituent possible, a Catalunya– 
ha de tenir aquestes tres fases. Una primera fase participativa d’iniciativa ciutadana, que 
està presidida per la democràcia participativa; separada. separada d’una fase –possible 
fase– institucional parlamentària. 
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La primera fase es pot fer amb el marc normatiu, el marc legal espanyol. Això es 
pot fer amb el marc legal espanyol; això no és contradictori. Però entrar en un procés 
institucional constituent en el marc espanyol això és impossible, o sigui, això és il·legal, 
això és inconstitucional; això, no cal ser un gran expert per dir-ho. Per tant, això s’ha de 
separar, i la gestió política ha de separar, crec, clarament aquestes dues fases. I la terce-
ra és una fase de ratificació, és democràcia directa, que és el referèndum, etcètera, eh?

A veure, la primera fase. La primera fase és la de la societat civil, la de la ciu-
tadania. Saben vostès que actualment hi ha..., en fi, Catalunya és, una mica, un país 
una mica anarquista –jo a vegades ho dic així–; és a dir, que hi ha moltes iniciatives 
una mica contradictòries; la gent es baralla per «tonteries»: territorialment, etcètera, 
però tothom vol ser protagonista. I, per tant, falten a vegades paraigües que galvanit-
zin, que integrin, diguéssim, totes aquestes iniciatives. Que d’altra banda està molt bé 
que existeixin aquestes iniciatives, però falta, a vegades, eh?, un cert ordre organitzatiu, 
diguem-ho així, eh? Bé, hi ha aquesta organització, que es diu Reinicia, que jo aconse-
llaria que aquesta comissió, doncs, convidés els seus representants –el Jaume López, 
potser, com a persona que està com a coordinador des del principi, eh?–, i que volen..., 
al final d’aquesta fase participativa, idealment hi hauria un document entregat al Par-
lament, entregat a la institució representativa, amb recomanacions; no cal que sigui un 
document articulat, ni molt menys. Si hi ha diferents opinions, doncs, es pot posar, eh?, 
que hi ha aquestes visions diferents, i vostès triïn, una mica, a la carta, però sistematit-
zant el que ha sigut, en podríem dir, el producte, o sigui, els resultats de tot aquest pro-
cés, eh?

Quina participació? A veure, això crec que és interessant. Hi han, diguéssim... Jo he 
fet un model de, concretament, ja veuran vostès que seran dotze models possibles –dot-
ze, no se m’espantin; que semblen molts, però després els descartarem– de fer això a 
Catalunya, tenint en compte dos criteris. U, qui és que redacta el text –a la fase parla-
mentària ja estic, eh?, no a la fase civil. A la fase parlamentària, qui redacta el text; que 
això pot ser una comissió formada només per diputats, que és el clàssic, el tradicional; 
una comissió a la irlandesa –diputats i polítics, diguéssim, i parlamentaris–, o a la islan-
desa: només ciutadans, eh? Això és un criteri.

I el segon criteri és la participació: quin tipus de participació? La participació, la po-
dem estructurar en dos blocs. Pot ser una participació que es basi en noves tecnologies 
més compareixences en la comissió parlamentària de qui vulgui el Parlament, però, bé: 
actors socials, col·legis professionals, tothom que té alguna cosa a dir sobre, eh?, el que 
tal com ell vol que sigui la Constitució- O un segon tipus és fer fòrums ciutadans –fer 
fòrums ciutadans–, siguin de caràcter territorial o siguin de caràcter sectorial –o les 
dues coses; però aquí són els ciutadans, directament, una mica més assembleari, per en-
tendre’ns. D’això, doncs, bé, es pot fer una agenda d’això, eh?

Segons la combinació d’aquests tres tipus de comissió amb els dos tipus de..., eh?, 
surten dotze models; potser això és més clar, a veure. Mirem ordenades i abscisses: 
aquí, en l’eix, diguéssim, horitzontal, són els tres tipus de comissió –només parlamen-
taris, mixta o només ciutadans–, i a les ordenades, diguéssim, en el vertical, comparei-
xences i web, i procés participatiu presencial. Segons com ho combinem, sí, no, això no, 
sí, tal –tal, tal–, en surten dotze.

Anant al que està en colors... –bé, vull dir, en colors, vull dir això marró, eh?, aques-
tes tres columnes i mitja, eh?–, una que està a mitges, serien els tres models que jo re-
comanaria, és a dir, serien els tres models que jo, diguéssim, proposaria al Parlament, 
o sigui, a vostès, perquè triessin entre aquests tres, no entre els dotze, eh? En fi, això ho 
tinc detallat en un... Tot això ve del fet que hem fet un informe, una sèrie d’informes, 
diguéssim, fets en un comissió que se’m va demanar que coordinés, el Govern. Vam fer 
un workshop internacional amb representants d’Irlanda i d’Islàndia, etcètera, eh?, des-
prés, un treball fet.

Bé, la conclusió és, una mica, que..., fer aquestes tres. Descarto el procediment is-
landès, perquè crec que no és convenient per moltes raons, diguéssim, però, en fi, eh?, 
es pot intuir ja per on vaig. Jo crec que deixar al marge la classe política és un error, o 
sigui, que no l’han de fer només els ciutadans, una constitució, per molts motius. I dels 
altres dos, jo recomanaria, doncs, en fi, ja ho veuen vostès, eh? Els que hi ha..., amb no-
més parlamentaris, que hi ha compareixences i web i procés participatiu, les dues coses, 
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o que només hi ha compareixences i web. La decisió d’això és política. O sigui, jo, aquí, 
els ho poso a la carta, diguéssim. Tot té pros i contres, eh?; que aquests pros i contres 
estan aquí –en fi, no vull allargar-me molt més–, estan posats aquí. Per què trio aquests 
tres i descarto els altres nou? Hi ha tota una sèrie de raons, eh?, de perquè l’u, no; el tres, 
sí, etcètera.

I, finalment, els criteris... Sí que hi han tres models que proposaria adoptar. Se 
n’ha d’adoptar un, però a escollir entre tres, però sí que també es poden oferir criteris 
de decisió, o sigui, com fer la decisió entre aquests tres. Llavors, és una mica aquest 
llistat; o sigui, coses que s’han de tenir en compte per decidir el mètode del procés 
constituent, eh? Doncs, seria una mica això: fer un acord d’objectius principals i se-
cundaris separats; quin vincle hi ha amb els marcs legals de les dues fases –la par-
lamentària i l’altra; o sigui, la prèvia, la ciutadana–; pensar si és convenient això del 
chairman –chairman o chairwoman, eh?, en fi, chairperson–, d’un independent que 
dirigeixi, que no sigui un topdown des del Parlament cap a..., sinó, bé, posar, eh?, o 
sigui, seguint la experiència irlandesa, eh?; decidir quins són els tipus de majories que 
han de decidir en cada moment com s’aproven les coses; establir una secretaria tècni-
ca de suport; això vol dir que tota la gestió de l’allau d’informació que ve de la web, 
que ve per internet, etcètera, això hi ha d’haver-hi tècnics que posin ordre també a 
això, perquè, en fi, és, eh? Això també vol dir una certa dotació pressupostària. 

Els grups d’experts, per temes; no tots els experts saben de tot sobre les constitu-
cions. Hi ha qui sap sobre el funcionament de les institucions, però aquest no sap sobre 
drets; i el que sap sobre drets no sap sobre separació de poders o sobre..., és a dir, que 
has de tocar més d’un gremi, per entendre’ns, i més d’una especialitat dintre de cada 
gremi.

Si les sessions han de ser obertes i tancades, les sessions de discussió; hi han avan-
tatges i inconvenients en les dues coses. Jo seria refractari que tot fos obert, perquè hi 
ha un moment que les coses s’han de discutir a calzón quitado, que diuen els castellans, 
i, per tant, això, quan poses transparència, això es dilueix, això ja no es discuteix així, 
ja tothom fa propaganda, com si diguéssim, ja tothom parla als electors, no parla als 
membres de la comissió. Per tant, no tot ha de ser obert, eh? Crec.

En fi, ja ho veieu, és aquest llistat, eh? Una cosa a discutir és la composició mixta; 
si es fa la comissió mixta, quin percentatge de diputats i quin percentatge de ciutadans, 
que això..., el nombre global, perquè cent persones semblen poques, segons l’experièn-
cia irlandesa; tampoc poden ser tres-centes; fent càlculs, vaig arribar a la conclusió que 
haurien de ser uns cent-cinquanta, cent-seixanta, una cosa així. Això, jo crec que ja 
seria suficient, eh?

Fixar terminis temporals clars, i pressupost. Tot això són criteris de decisió que aju-
den a triar entre aquests tres possibles models a què em referia abans, eh? Jo tinc el meu 
favorit, però, com que estic aquí una mica de tècnic, no ho diré, o sigui, perquè això és 
una decisió política, dels partits, eh?

I, finalment, amb això acabo, la tercera fase és la de democràcia directa; o sigui, que 
un cop elaborat el text constitucional, s’ha de ratificar per referèndum, això pràctica-
ment no ho posa en qüestió ningú. I el que sí que a vegades es discuteix és si una ratifi-
cació de referèndum s’ha de fer sobre el conjunt del text o si s’hauria de fer una ratifica-
ció de referèndum, per exemple, per blocs, eh?, o sigui, seccionant, diguéssim, el text. Jo 
crec que s’ha de fer de tot el text, perquè, diguéssim, seccionar per blocs, això es presta, 
primer, a una certa deslegitimació del producte, i, després, si no ets molt ingenu, obres 
la porta a una lluita política d’un bloc contra l’altre, com si diguéssim, eh? I això, si s’ha 
fet un consens amb un text, jo crec que el text s’ha de votar en la seva totalitat, no frag-
mentat. Bé, jo ho deixaria aquí.

Moltes gràcies.

El president

Agraïts, doctor Requejo. Fem el torn de paraula. Joan Coscubiela, no...; la senyora 
Esperanza García... (Veus de fons.) Eh? Sí. Molt bé. No, no, normalment et toca a tu. 
(Veus de fons.) Si seguim l’ordre, ets tu, en Joan Coscubiela. (Veus de fons.) Sí; anem de 
gros a petit. (Rialles i veus de fons.)
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Josep Lluís Franco Rabell

Molt bé, doncs. Hola. Molt breument... Primer, moltes gràcies, un cop més, per la 
presentació, que és molt interessant i molt estimulant, jo diria, intel·lectualment. Jo di-
ria una cosa..., m’han fet pensar una cosa, de totes maneres, tant la introducció, o els 
primers passatges de la presentació, com una mica el disseny que ens proposa al final 
m’han fet pensar molt en allò que alguns clàssics polítics del segle xx els agradava molt 
citar, el poeta alemany Goethe, que deia que «la teoria és eixuta, però l’arbre de la vida 
és eternament verd», eh? I, justament, jo crec que serien..., són uns versos inspirats per 
a una comissió i per a una situació com la que estem tenint, en la qual has dit una cosa 
molt interessant: que no hi ha una recepta feta per a la situació que estem vivint. És a 
dir, que aquí haurem de, efectivament, copsar els elements, reflexions, experiències, co-
neixements i debats enriquidors que ens poden il·luminar, però res no ens estalviarà el 
fet d’haver de dissenyar i de confegir el nostre propi camí per resoldre la situació que 
tenim plantejada.

I jo, senzillament..., una qüestió que, és clar, tot el disseny, tota l’arquitectura –per 
dir-ho d’alguna manera– d’un procés constituent el qual ens aboca, eh?, aquesta pre-
sentació, posa com a primera qüestió un element que no és menor, que diu: «Necessitat 
d’un acord sobre objectius principals i secundaris». I això és un debat fonamentalment 
polític, i és un debat que difícilment pot resoldre per si mateix una comissió parlamen-
tària o un parlament, sinó que aquí sí que ha de saber copsar, o ha de buscar els estris 
copsar allò que la societat civil, que finalment és la que ha de sostenir un procés de can-
vi polític, vol o aspira.

I ho dic perquè, clar, de vegades, moltes vegades ho dic..., nosaltres hem sigut..., som 
molt recurrents i ho plantegem amb molta insistència, però això em fa pensar altre cop 
en la importància i en la significació d’un referèndum com a element cabdal en l’arren-
cada i en la dinàmica d’un procés constituent, no només en la conclusió, en la revalida-
ció o en la legitimació final del seu resultat, perquè un referèndum..., finalment necessi-
tarem en el cas català..., necessitaríem saber exactament què vol, quins són els objectius 
principals i els secundaris per a la societat catalana.

Es tracta de reformar l’Estat que tenim o es tracta de construir-ne un de nou? I so-
bre..., aquest pronunciament és cabdal per saber quin tipus de procés..., què anem a 
constituir. I, fins i tot, la forma i les proporcions en què la societat s’expressa respecte 
d’aquesta pregunta cabdal donen indicacions valuosíssimes sobre com anem a abordar 
les etapes següents del procés constituent; perquè, evidentment, si..., no és el mateix que 
una societat s’expressi participativament i de manera aclaparadora a favor d’una opció 
d’un nou estat –una ruptura–, que ho faci d’una manera atenuada o per..., o senzilla-
ment..., o, fins i tot, que no s’expressi a favor majoritàriament, però que hi hagi una pro-
porció enorme de la ciutadania que voreja aquesta opció. Per tant, el procés constituent, 
o la dinàmica constituent que s’inferís a partir d’aquí hauria de tenir i copsar molt..., te-
nir molt en compte el sentiment de la societat. Per tant, jo em quedo amb aquesta lliçó, 
diguem-ne, o aquesta conclusió de l’exposició. Molta humilitat per part de tots a l’hora 
d’abordar això i també molta flexibilitat, i no pensar que hem de..., o pensar més aviat 
que hem de resoldre les coses en la vida i no en el nostre cap.

El president

Senyora Esperanza García... (Pausa.) No? Perdó, vostè, sí, ja; perdoni.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, senyor president. Jo, com ha dit abans la diputada Esperanza García, 
doncs, començaré dient que el Partit Popular és aquí, és a aquesta sala per denunciar 
que no tots els grups parlamentaris som en aquesta comissió, i, dels que hi som, no tots 
estem d’acord en la raó de ser d’aquesta; però atès que tenim el professor Ferran Reque-
jo, aprofitaré per fer-li algunes preguntes que potser no les hi vaig fer quan era professor 
meu fa ara ja disset anys, no? Físicament, ens hem mogut poc des de la Pompeu a aquí, 
són uns cent metres, però ideològicament sí que ens hem anat una mica distanciant més.

El vaig conèixer com a especialista de..., en temes, doncs, de federalisme, no? I vos-
tè segurament –perquè ja l’hi he llegit– dirà que no, s’hi manifestarà en contra, però la 
gran majoria d’experts en federalisme qualificarien el model autonòmic espanyol com 
un model federal o quasi federal. Però, a vegades, alguns membres dels partits que do-
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nen suport al Govern de Catalunya, doncs, intenten fer-nos creure que Espanya és gai-
rebé una dictadura; Catalunya, una colònia; que som un estat altament centralitzat on 
gairebé, aquí, a Catalunya, no hi han..., no estem gaudint dels drets humans. Tot això ho 
fan per fer-nos creure una mica, doncs, que estem dintre dels criteris pel que fa al dret 
d’autodeterminació segons Nacions Unides, però és que a vegades es posen exemples 
que semblen fruit de la ignorància, de la mala fe. Abans es posava l’exemple d’aquell 
diputat de Junts pel Sí que va comparar Espanya amb un país del nord d’Àfrica. Aquí, 
la CUP, no hi veu racisme, només hi veu una simpàtica..., només hi veu una simpàtica 
hipèrbole.

Però a vegades s’utilitzen exemples, s’utilitzen comparacions una mica més creïbles, 
una mica més perilloses, no?, perquè són falsedats que són creïbles. Recordaran vostès 
quan es parlava molt d’aquell límit de la solidaritat dels Länder alemanys del 4 per cent. 
Es va repetir molt, no?, que hi havia un límit del 4 per cent. Allò es va demostrar que 
era mentida, però cap dels polítics nacionalistes que feien referència a aquell límit mai 
va rectificar. 

De fet, un dels moments més curiosos de la meva carrera política va ser ara fa un pa-
rell d’anys, quan van venir uns diputats de la cambra de Baden-Württemberg i un dipu-
tat nacionalista català –diré el pecat però no el pecador– va fer un discurs sobre les 
benevolències del sistema alemany i de les maldats del sistema espanyol. Tot seguit, els 
dipu tats alemanys, doncs, li van desmuntar totes les falsedats, una per una, fins que no va 
quedar res que pogués sostenir aquell discurs victimista del nacionalisme, no? No en 
va quedar absolutament res, es van desmuntar totes i cada una de les fal·làcies. 

I, a vegades, és molt típic, no? Vostè, una mica, ho ha dit, també, que es van agafant 
molts exemples, aspectes concrets de molts exemples, a vegades manipulats, a vegades 
som o hem de ser Dinamarca, a vegades som o hem de ser Kosovo, Sudan del Sud; al-
tres vegades, Bolívia; altres vegades, Massachusetts –recordo quan el president Mas 
deia que havíem de ser Massachusetts–; altres, Somalilàndia. 

Però no s’explica la veritat de tots aquests casos, o tot el que comporten tots aquests 
casos, totes les seues conseqüències. I la veritat és que la Constitució espanyola garan-
teix la unitat de la nació espanyola, però també garanteix un amplíssim –un amplíssim– 
autogovern, a Catalunya; unes competències que moltes vegades aquí no s’exerceixen, 
tenim unes competències que no s’exerceixen, per exemple, podríem estar parlant de les 
llistes a la sanitat catalana, i no estem parlant d’això, estem parlant d’una cosa que no es 
farà, que és una constitució, una constitució catalana.

Però tenim moltes competències i són molt amples; moltes més que molts estats fe-
derals, no?, com podrien ser, per exemple, Mèxic o l’Argentina, que també són estats 
federals. En aquest sentit, sempre els posem dos exemples, no?: el Regne Unit i el Cana-
dà. Vostè ho ha fet per dir que Espanya no reconeix suficientment les seues regions, les 
seues nacionalitats, i no hi ha una suficient descentralització. 

Però el politòleg, que vostè també coneix, el senyor Alain Gagnon, que no és el que 
diríem precisament, aquí, un «unionista», escrivia, cap a la segona meitat del segle pas-
sat, la segona meitat dels anys noranta, volia dir, del segle passat, després del dos refe-
rèndums que es van fer al Quebec, deia, escrivia: «Tant de bo que el Canadà fos com 
Espanya. I tant de bo el Canadà reconegués el pluralisme com ho fa Espanya.» Tant de 
bo, afegiria jo, que les institucions polítiques catalanes reconeguessin, també, el plura-
lisme de la societat catalana, no?, d’aquesta Catalunya en què avui en dia veiem com es 
publiquen llibres, amb llistes de mals catalans, o se signen manifestos en contra del plu-
ralisme lingüístic. Tant de bo les institucions catalanes, les institucions polítiques cata-
lanes, respectessin el pluralisme com ho fan les espanyoles.

Perquè aquí estem patint el que denominen «un procés»; un procés que jo crec que 
es fonamenta contra una cosa que vostè em va ensenyar, que és el pluralisme. En els 
últims anys s’ha parlat molt del clam, el clam del poble, de la voluntat del poble; un 
concepte com molt organicista de la societat; i d’uns líders que interpreten, eh?, aques-
ta voluntat menyspreant, doncs, el pluralisme, menyspreant la legalitat, la legalitat de-
mocràtica, i la democràcia representativa. Tot molt més proper, tot aquest discurs de 
democràcia aclamativa que hem anat escoltant aquests anys, doncs, molt més proper al 
monisme que vostè ens explicava de Carl Schmitt, i no pas, doncs, als defensors d’una 
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democràcia liberal i pluralista, moderna, com pot ser, deia vostè, Isaiah Berlin, aquells 
que ens van ensenyar, d’alguna manera, a estimar persones com vostè.

I és que aquest procés, com deia, rupturista, unilateral, com es pretén, no només 
està en contra dels valors que emanen dels tractats comunitaris, de la Unió Europea, 
com així ho reconeixen totes les institucions de la Unió Europea, també contra la le-
galitat actual, contra la legalitat vigent, sinó que també es fa en contra d’una voluntat 
majoritària dels catalans. A les últimes eleccions que es van celebrar aquí a Catalunya, 
les eleccions del 20 de desembre, els vots als partits independentistes van estar al vol-
tant d’un 30 per cent, un 31 i escaig per cent. Això legitima que avui estiguem parlant 
de fer una constitució democràtica, de fer una constitució separada il·legal? Hi ha una 
majoria independentista sostinguda en el temps i en diferents convocatòries electorals? 
Jo crec que no. I, de fet, aquí estem parlant de fer una constitució però continuem amb 
la LOREG, continuem regint-nos per la llei electoral espanyola, som l’única comunitat 
autònoma que després de més de trenta anys, doncs, ha estat incapaç de fer un sistema 
electoral diferent al de la LOREG.

En fi, jo voldria acabar amb tres preguntes, tres, quatre preguntes molt concretes a 
un especialista del federalisme com vostè. Què diu la Constitució alemanya sobre els 
partits polítics que plantegen vulnerar l’ordre constitucional? Quina és la resposta dels 
Estats Units respecte a les peticions d’independència de milers de ciutadans de Texas? 
Són Alemanya o els Estats Units democràcies de baixa qualitat, com alguns han quali-
ficat Espanya? I quina constitució democràtica reconeix la secessió unilateral d’una de 
les seves parts?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Milián. Senyora Serra.

Gabriela Serra Frediani

Gràcies, professor Requejo. Miri, dues qüestions. Vostè ha parlat de..., ha fet una 
frase que em sembla superimportant i diu: «Compte a obrir processos participatius dels 
quals després no feu cas.» Era aquí per on va la meva pregunta: vostè situa tres fases, 
que ens semblen profundament adients, en el sentit de dir: hi ha una fase participativa, que 
és separada de la fase institucional; hi ha una fase institucional, que per les propostes 
que vostè ens feia aquí compaginarien representants, diputats, polítics i representants de 
la societat civil, experts, etcètera; i una fase de ratificació. El meu dubte és: a la primera 
fase, que és la fase participativa de societat civil, quin caràcter vinculant dóna vostè a 
la fase institucional, perquè vostè ha posat l’exemple, ens ha posat sobre la taula el pro-
cés molt treballat que està fent Reinicia, però Reinicia el que fa, al final del seu procés 
participatiu, són propostes. En canvi, personalment, bé, personalment, no, com a CUP - 
Crida Constituent creiem que el que és important és que aquesta participació ciutadana 
–una altra cosa és com l’articulem, si l’articulem mitjançant fòrums, mitjançant con-
sultes prèvies tipus referèndum, etcètera– però..., que la participació ciutadana pròpia-
ment sigui no només deliberativa sinó que sigui vinculant en els termes generals i en els 
temes troncals de la constitució que després els grups parlamentaris, els representants 
legítims parlamentaris i aquest grup de ciutadania que també s’hauria de veure perquè 
com molt bé s’ha dit les modalitats són diverses, però que fossin vinculants en l’elabo-
ració de la constitució; constitució que després arribaria al tercer punt, que vostè també 
deia, que seria la ratificació ja, sencera, per parts, etcètera, no? 

Però m’interessaria molt, si us plau, que em donés la seva opinió sobre el tema de 
vincular la participació directa de la ciutadania en els aspectes troncals de la Constitu-
ció amb el procés ja d’elaboració del projecte de constitució que ha de ser ratificat.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Lluís Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. Agrair, també, al doctor Requejo, la seva compareixença. Jo crec 
que vam encertar a emmarcar aquesta primera sessió amb els dos intervinents d’avui, 
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perquè, de fet, ens han donat molts elements d’això, de marc, de marc de processos 
i molts elements també pedagògics per a tothom, no? 

La veritat és que sentir parlar, escoltar, doncs, «prudència analítica», «prudència i 
objectius», amb el merder que tenim, doncs, és un gran contrast, eh?, però crec que tam-
bé ens situa i alhora ens fa reflexionar sobre els tres grans consensos que hi hauria d’ha-
ver: un consens sobre la metodologia, un consens sobre els objectius i un consens també 
sobre la legitimitat; la legitimitat institucional en aquest primer moment, la legitimitat 
ciutadana en tot moment, també en aquest primer moment, i, per tant, les legitimacions 
que ara també apuntava una miqueta la senyora Serra, i, sobre aquest tema en concret, 
m’agradaria que, per al cas nostre, evidentment, doncs, aprofundís una mica més en 
aquestes tres vessants lligades al factor temps, amb el factor temps aquí a Catalunya, 
eh?, perquè tenint aquesta experiència que no hi ha en dret comparat a una experiència 
igual i que, de fet, hem de fer el nostre model, el català, com ha dit, el factor temps lli-
gat a un estat en contra i amb aquests consensos que els anem treballant però que estan 
pendents encara de tancar-se tots ells, doncs, crec que el factor temps, també, fóra inte-
ressant saber la seva opinió de com hem de treballar-lo.

I, finalment, també, si pogués també pronunciar-se una mica sobre la legitimitat de 
les participacions, vistes les experiències que ens ha explicat, la legitimitat de participa-
cions aquí a Catalunya.

En tot cas, una darrera intervenció, president, perquè després no en farem una altra, 
si no és que hi ha moltes provocacions, que espero que no. Agrair també la participació 
del Partit Popular en aquesta ponència, que, lluny d’entorpir aquesta ponència, l’acaba 
legitimant.

Gràcies.

El president

Gràcies. Doctor Requejo, per favor.

Ferran Requejo Coll

A veure, seguiré, potser, el mateix ordre de les intervencions. Bé, això de «l’arbre 
de la vida» que és permanent verd i tal està molt bé, però, bé, no..., se m’ocorren al-
gunes cites però no faré literatura, o sigui... A veure, els objectius. Vostè deia: «Els 
objectius principal i secundari, això pertany al debat polític.» Sí, clar, eh?, és obvi –és 
obvi–, això no és una qüestió tècnica sinó política. Ara, el que és una qüestió tècnica 
és el que deia abans, que si l’experiència mostra –precisament el que deia que s’ha de 
fer des de la vida i no des del cap–, l’experiència, pràctica, és que si augmentem molts 
els objectius secundaris anem malament. Això és una mica el missatge que dic jo, eh?, 
perquè de vegades hi han persones o grups, fins i tot, associacions, que sembla que 
tinguin l’oportunitat de la vida i que ho vulguin arreglar tot, fins i tot les relacions in-
ternacionals, fent una constitució. No, eh?, és una cosa molt més cenyida, molt més... 
–molt més...–, eh?

El punt que vostè realment posava era el del referèndum, eh? Sí, a veure, això s’hau-
ria de fer prèviament amb un referèndum ciutadà abans d’entrar en això? Home, la res-
posta és òbvia: sí. És obvi. És a dir, abans de saber com anem a un lloc hem de saber si 
hi anem o si volem anar-hi; això és obvi, eh? Ara bé, és a dir, que amb una democràcia 
més... «civilitzada», diguem-ho així, «civilitzada», entenent que les normes i la realitat 
no són tan llunyanes, eh?, això s’hauria de fer així, que això és el que fan en altres con-
texts, això és el que fan al Regne Unit i al Canadà, com deia abans, eh? 

La pregunta política és: si no es pot fer això, què s’ha de fer? Si no es fa el referèn-
dum inicial, no si no es fa, si no es fa perquè no es pot fer, independentment de la volun-
tat de fer-lo, què és el que hem de fer? Home, doncs, clar, això és una pregunta ja..., això 
ja surt de la ponència d’avui, eh? (Remor de veus.) Però ja que estem en això... (Remor 
de veus.) Eh? Ja, no mala resposta. (Pausa.) Vejam, jo crec que aquí hi han dues fases 
clarament marcades. No crec que estiguem en un escenari d’acord polític amb l’Estat, 
això no existirà, per tant, les forces polítiques s’han de plantejar, ja que això no existeix 
ni existirà, què és el que promocionen, què és el que plantegen i com per al país... Clar! 
Que sigui la pregunta, aquesta, no vol dir que la resposta sigui senzilla, però aquesta és 
la pregunta. Segons com es respongui és que es canvia la pregunta... 
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Si un diu, per exemple, això només ho podrem fer quan prèviament tinguem un 
referèndum, quan aquest referèndum no es pot fer, una mica, jo crec que està fugint 
d’estudi. Per què? Perquè ja no partim de zero, hi han experiències anteriors acumula-
des. Llavors, si plantegem que no hi haurà acord amb l’Estat –que jo..., vaja, l’evidèn-
cia empírica és aquesta– el què fer, aleshores, doncs, bé, hi han partits, eh?, aquí hi 
han representants, no?, que diuen: «Bé, ja que la via del pacte no és possible, perquè 
no és possible via referèndum, mentre no es demostri el contrari, el que hem de fer és 
la via de la ruptura; o callar, eh?, acotar el cap i deixar-ho estar.» Llavors, clar, això 
és una via molt més complicada per a la qual no tenim referents empírics de política 
comparada, eh? I aquí ens movem en una ruptura de marc legal. Per això deia abans, 
potser no m’hi he estès molt, però deia abans que el procés participatiu de la primera 
fase constituent es pot fer en el marc legal espanyol; la segona, no. No pots fer un pro-
cés constituent de nova constitució catalana en el marc actual. Això, en fi, vostès ho 
saben, no?, o sigui, eh? Per tant, s’ha de fer una proclamació abans, perquè si no, no 
el faràs mai, aquest procés. Has de fer una proclamació abans, crear un nou marc i..., 
deixi’m ara dir una cosa, que ningú m’ha demanat però la dic, (remor de veus) que és 
que honestament no entenc la decisió presa de fer tres lleis en el Parlament que no 
es poden fer. 

Jo crec que les tres lleis aquestes de ruptura s’han de tenir preparades, però no es 
poden aprovar, i, normalment, les lleis, les fan els governs. No ho sé, eh? Jo ho dic així 
i vostès ho administren i ho gestionen com vulguin, eh?, però jo crec que aquí, en fi, no 
ho sé, eh?, jo, com a ciutadà, això m’ha sorprès, eh? –això m’ha sorprès, eh?

Per tant, si anem per la via de la ruptura, quan es crea una nova legalitat immediata 
amb una llei de transitorietat jurídica que ja està preparada, com si diguéssim, eh?, i que 
es pot aprovar immediatament i que tal i tal..., però ja estem aquí en una altra dinàmi-
ca, el Parlament té dues opcions: fer un referèndum..., el que no ha pogut fer perquè 
l’Estat li ho ha impedit, o no, i dir: «Ja estem legitimats, perquè ja es van fer unes elec-
cions», o no sé què, eh?, o unes eleccions constituents, però unes eleccions constituents 
no és un referèndum. 

Idealment, jo crec que s’hauria de fer el que vostès plantegen, però crec que, en rea-
litat, no es pot fer el que vostès plantegen, perquè està..., no depèn de les forces políti-
ques catalanes, eh?

Per tant, bé, en això estem. Però, això, com que és una decisió política, jo no tinc 
perquè..., eh? –jo no tinc perquè..., eh? 

A veure, la següent intervenció de..., que la hi agraeixo molt, que no sabia que 
vostè era antic estudiant i... (Veus de fons.) És..., bé, vostè, clar, ha fet una interven-
ció que..., m’ha fet preguntes al final, que ara contestaré, però tota la resta d’intervenció 
de tot el que vostè ha dit, entenc que no té res a veure amb el que jo he explicat, no? 
Vull dir... (Remor de veus.) No, no..., vostè no ha fet preguntes sobre procés consti-
tuent, sobre la política comparada del procés constituent; vostè ha parlat que..., no sé, 
que alguns diuen que això és una colònia, que Espanya està molt centralitzada, que 
Espanya no respecta els drets humans; tot això són tonteries, tot això és fals. Això no 
és veritat; ni Catalunya és una colònia, en política comparada, ni és un estat centralit-
zat; tampoc és un estat molt descentralitzat, com diuen alguns. En política compara-
da ocupa una posició intermèdia; és més descentralitzat que Mèxic, però ho és menys 
que Bèlgica i els Estats Units i Austràlia i Canadà i Suïssa, eh? Això, quant a criteris 
de, diguéssim, política comparada; analitzant les institucions, les competències, l’evo-
lució, etcètera, eh? És a dir, que estem en un..., estem on estem. És a dir, bé, no passa 
res, està allà, eh?

Diu: «És que, a vegades, es parla de Massachusetts, de Kosovo i això és molt con-
fús.» Home, però això no m’ho digui a mi, això digui-ho als seus companys polítics que 
parlen de coses..., bé, citen exemples, no?, però jo no he parlat de res, de tot això, o si-
gui, que entenc que no...

M’ha estranyat un mica més allò de l’Alain Gagnon, que és molt amic meu, que me 
l’he trobat en cinquanta mil congressos, i que vostè el presenti com que..., un canadenc 
que enveja el Canadà –perdó–, un canadenc que enveja Espanya... Escolti, no, no; això 
ja li asseguro que no, eh? És a dir que aquesta frase que vostè ha citat, potser, no sé en 
quin context, però, això..., en fi, el tinc molt per la mà, l’Alain, eh?, i, en fi, ell és escèp-
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tic respecte a les posicions sobiranistes canadenques, perdó, quebequeses, això, també, 
eh? Potser, si jo estigués allà, també ho seria, no ho sé? És a dir que..., bé, això..., no, 
no... L’Alain Gagnon no estaria per, una mica, defensar el que entenc que vostè està de-
fensant, eh?

Vostè ha fet referència a les eleccions del 20-D, i, miri, a mi, a vegades, em pregun-
ten: «Quants independentistes hi ha a Catalunya?» Escolti que, la posició més..., si vo-
lem ser rigorosos, la resposta més racional és que no ho sabem. No ho sabem, perquè, 
per saber quants independentistes hi ha a Catalunya, s’hauria de preguntar per la inde-
pendència de Catalunya als catalans. Fins que no es faci això, no ho sabrem. Tot allò 
altre són indicadors indirectes.

Vostè ha citat les eleccions del 20-D, però no ha citat les del 27-S. El 20-D són les 
eleccions espanyoles. A totes les eleccions espanyoles el resultat ha sigut diferent que a 
les eleccions al Parlament de Catalunya; des de l’any 70..., des de l’any 80, diguéssim; 
totes. Per tant, no és comparable.

No es pot agafar, ara, crec jo... –això no ho dic amb criteri polític, eh?, amb criteri 
tècnic–, no es poden agafar unes eleccions al Parlament d’Espanya per quantificar els 
independentistes que hi ha a Catalunya. Això –això– és molt incorrecte des del punt de 
vista metodològic. Això –això–, un estudiant..., si vostè estudiés, jo el suspendria, si em 
diu això en un examen. O sigui, això no pot ser, perquè es pregunta una altra cosa; vos-
tè li dóna una resposta..., però la pregunta és diferent. O sigui, això no... això no va, eh?

Per tant, vostè preguntava: «Hi ha majoria independentista a Catalunya?» Miri, no 
ho sé, i vostè, tampoc. No ho sap ningú fins que no es pregunti. Bé, que això és el que 
van fer al Canadà, i això és el que van fer al Regne Unit. Ja està; doncs, això jo crec 
que és el que s’hauria de fer aquí. 

Bé, vostè em deia: «Bé, doncs, vostè és especialista en el federalisme.» Sí; jo m’he 
passat quinze, vint anys estudiant federacions i federalismes, teories federals, que no 
n’hi ha una, també, com les teories de la democràcia, que n’hi ha vàries, teories fede-
rals n’hi han vàries. Experiències comparades, també n’hi ha; en aquests moments, al 
món, hi han vint-i-tres estats federals; no n’hi han dos d’iguals, eh?

El nivell de descentralització és un criteri per comparar federacions, però no és 
l’únic –no és l’únic–; també podem comparar el grau de federalisme institucional que hi 
ha entre les institucions, que és un criteri diferent que la descentralització, i es mesura 
amb altres indicadors, i podem fer un quadre de doble entrada, que això ho tinc estu-
diat, i situar les federacions en aquestes dues variables, eh? És a dir, en fi, això del món 
federal és..., jo, en fi, fins als anys noranta vaig defensar un model de federalisme, en el 
cas espanyol, però federalisme..., un model concret, no qualsevol. El sistema alemany 
no serveix per a Espanya; i el sistema americà no serveix per a Espanya; tots els models 
que són homogenis, simètrics, quan la realitat social no és homogènia, ja es veu que no 
funcionaran. Això no funcionarà.

Per tant, jo, bé, fins als anys noranta, dos mil, el segle xx –diguem-ho així, que que-
da més antic–, defensava un model federal, perquè creia que, per la composició demo-
gràfica catalana, per la història, per moltes coses, podria ser congruent amb la realitat, 
eh? Però la mateixa realitat m’ha desenganyat, i el que em va acabar de desenganyar és 
el procés de reforma de l’Estatut del 2006.

Crec, sincerament, que, ara, defensar una posició federalista..., la càrrega de la pro-
va la tenen els que la defensen. I a mi ningú m’ha demostrat, fins a aquest moment, que, 
primer, els que defensen models federals sàpiguen de què parlen –això no m’ho han de-
mostrat, eh?

És a dir, que..., perquè per defensar això s’ha d’especificar molt bé: què s’entén a ni-
vell de les institucions; què s’entén a nivell dels drets; què s’entén a nivell de la política 
europea; que s’entén a nivell de la política internacional, eh?; què s’entén a nivell de les 
funcions dels símbols. Tot això ha d’estar en el model federal; però, si no, no sabem de 
què estem parlant. O sigui, no n’hi ha prou dir que hem de ser més de Mèxic i hem 
de ser com Alemanya. No, és que no hem de ser com Alemanya, perquè jo crec que el 
sistema alemany no... –no–; si ens fixem en això, anem malament –anem malament–; 
és a dir, no?, mai podrem solucionar el tema de fons, eh? 

Per tant, bé; vostè em deia: «Què diu Alemanya sobre els partits que van contra l’or-
dre constitucional?» Home, és que l’ordre constitucional és un concepte molt –molt– 
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ampli, eh? Home, els partits que volen acabar amb la democràcia, home –la democràcia 
liberal–, doncs, amb aquests no s’ha de tenir massa pietat, amb aquests; o sigui, jo sóc 
un defensor de l’estabilitat dels sistemes liberals democràtics. Ara, de les democràcies 
liberals, com en totes les famílies, n’hi ha de tot. I n’hi han algunes que funcionen mi-
llor en determinats contexts que altres, eh? I bé, a veure, la llibertat d’expressió i el voler 
reformar les qüestions per aconseguir una altra democràcia liberal –no una altra cosa, 
sinó una altra democràcia liberal–, això és perfectament legítim, eh?

Alemanya i els Estats Units són democràcies de qualitat? Home, sí, clar; en el nivell 
de política comparada, sí. Funcionen bé en els seus contextos? Sí. Serien correctes per 
al funcionament de Bèlgica? No, no; la realitat belga és una altra; si tu poses el sistema 
alemany, a Bèlgica, no durarà ni cinc minuts. És a dir, no, no... Ha de ser sempre con-
gruent amb el tipus de realitat; les institucions han de ser congruents amb el tipus de 
realitat. No es pot parlar en abstracte que hi han solucions ideals per a qualsevol lloc, 
universals; no, això no existeix. El context importa, els drets col·lectius són diferents en 
un estat uninacional, que és molt més senzill. Alemanya és un país molt més senzill..., 
la societat alemanya, que no pas de la societat espanyola, és de les més complexes que 
hi ha al món. 

I, per tant, hem de saber on hem de triar els exemples de la política comparada, per-
què si no ens equivoquem molt, eh? Bé, aquí podria estar molta estona però deixem-ho 
estar. 

Senyora Gabriela Serra, que em deia: «El caràcter vinculant...» Sí, allò de la partici-
pació, si és vinculant o no, com ho veig jo. Què vol dir «vinculant»? És que no sé molt 
bé... Si «vinculant» vol dir que els parlamentaris han de complir allò que al procés par-
ticipatiu han conclòs que la constitució ha de dir, hi estic en contra. Entre d’altres coses, 
per què? Perquè els que participen en un procés participatiu no són gaires. 

Quanta gent, en un procés participatiu a Catalunya, hi participaria? Sembla una re-
dundància, eh?, però ja ens entenem... Som 7 milions i mig d’habitants, si obrim una 
fase participativa d’aquestes, com la que deia jo primer, eh?, la primera fase..., quan-
tes persones –tenint en compte l’experiència de quants hi van participar a Islàndia, 
quants hi van participar a Irlanda, i fem una certa extrapolació, eh? –que no pot ser ben 
bé una regla de tres, però vaja, eh? Quanta gent pot participar-hi? Cent mil? Una mica 
més? Entre setanta mil i cent cinquanta mil? Ningú diria que hi participarà un milió de 
persones –jo crec, eh?

És a dir..., és clar, això –això– és molt important, però això no és la societat catala-
na, i qui representa la societat catalana és el Parlament. I, al final, qui ha de tenir l’úl-
tima paraula és el Parlament. Aquesta és la meva posició. Però això no cal plantejar-ho 
com un divorci, perquè jo crec que –amb els models que deia abans, aquells dotze, que 
hi ha tres i tal–, es poden trobar procediments per no fer contradictòria, precisament, 
una cosa amb l’altra, sinó al revés, que una cosa reforci l’altra, eh? 

És bastant probable que en un procés participatiu no tothom estigui d’acord en les 
mateixes coses, i que, per tant, s’ofereixin alternatives possibles als decisors, que han de 
ser els parlamentaris, al final, eh?, perquè, clar, en un procés participatiu, la gent parti-
cipa però no..., amb molt entusiasme, a vegades, però amb molt poc coneixement, eh?, 
això també ho hem de tenir en compte. 

O sigui que..., per tant, hem de fer filtres..., per això insistim en el paper dels ex-
perts, de dir: «Miri, escolti, és que això que vostè està dient no és matèria constitucio-
nal, això s’ha de fer amb una llei.» No? Algú que digui, doncs, jo què sé: «Al meu po-
ble jo vull que els meus diputats siguin escollits de no sé què...» Home, doncs, això no 
cal posar-ho en una constitució, una llei..., el que es matèria de llei electoral, eh? És a 
dir, s’ha de... Això no m’espanta gaire, sincerament, o sigui, jo crec que hi han meca-
nismes procedimentals suficients com per aconseguir, diguéssim, fer una metodologia 
en què les propostes acabin sent vinculants en un sentit més dèbil que l’assembleari de 
dir: «Vostè està...» A veure, els parlamentaris no són delegats de ningú, són represen-
tants, eh?, no estem en un procés de democràcia –podríem dir– a la rousseauniana, eh?, 
estem en un procés de democràcia liberal a l’americana, diguem-ho així, eh?, liberal, 
en sentit pur; són representants, però no estan vinculats formalment a les decisions 
de..., eh?
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És interessant la pregunta, però, primer, crec que no ens hem d’obsessionar con-
traposant democràcia participativa-representativa com dues coses contradictòries –crec 
que no–, es poden fer tamisos. Perquè si ho posem així anem malament, anirem mala-
ment, perquè, ràpidament, es pot desprestigiar el mateix procés. Això s’ha d’agafar amb 
molta... (Veus de fons.)

Gabriela Serra Frediani

No ho contraposava, eh? El desvinculava...

Ferran Requejo Coll

D’acord; sí, sí...

Gabriela Serra Frediani

...que és diferent...

Ferran Requejo Coll

Sí, però aquí està la gràcia de trobar el mètode, jo ho veig més amb el mètode, que 
no pas amb..., eh?, amb un mètode ben conduït tècnicament, jo crec que això és bastant 
factible, en fi, no encasquetar-nos, diguéssim, en això.

Em sembla que hi havia algú més..., no? Sí, sí, sí, perdona, el Lluís, sí, és que esta-
va a l’altre paper i no ho veia. A veure..., bé, una mica és això, no?, la legitimitat de les 
participacions, no, deia vostè, o sigui de... La participació té..., és una font de legitimitat, 
però no és «la» font de legitimitat, hi han altres fonts de legitimitat, com és la democrà-
cia representativa. Al final, jo crec que, les constitucions, les ha d’acabar proposant la 
cambra parlamentària, i aprovant, en referèndum, la població. 

Això és l’ortodoxa, veiem, això sí que no hi ha hagut massa canvis.
«Factor temps», vostè deia. Home, llançant-me una mica a la piscina, vista la polí-

tica comparada, jo diria que un procés participatiu no seria convenient que anés més 
enllà de dotze mesos, catorze mesos. I el procés parlamentari posterior al procediment 
participatiu, crec que es podria fer –una altra cosa és que vostès ho fessin–, però es 
podria fer en vuit, deu mesos, eh? No cal, no cal fer més... En fi, quan les coses es-
tan treballades, jo crec que amb això es pot fer... –i hi han experiències al món que 
ho mostren–, o sigui que tot plegat, començant ara –diguem-ho així–, podríem posar 
vint-i-quatre mesos com el marge temporal llarg i uns vint com un marge que, per sota 
d’aquí, sí que ho veig una mica complicat, eh?

I, també, dient una cosa que ningú m’ha demanat... Això dels divuit mesos, jo crec 
que, en fi..., es podria anar deixant, no? És a dir, perquè no..., o sigui, no cal encasque-
tar-se. (Veus de fons.) Això jo ho veig, sincerament, com una cosa secundària. La ges-
tió... (Veus de fons.) Eh? Això, qui diu això, sincerament, ho veig com..., que es va dir en 
un moment determinat i ara tothom... Clar, els periodistes van dient: «Ja només en que-
den quinze, ja només en queden catorze...» Això és com un compte enrere que..., això, 
és secundari, això és secundari! A veure, algú no estaria d’acord que tot això s’acabés 
dins d’una..., d’aquesta legislatura, posem per cas? Home, seria estúpid dir que no, no? 
És a dir que això ho signaria pràcticament tothom dels que estan a favor d’això, eh? 

Per tant, ja fora d’això... (Remor de veus.) Eh?, o sigui que... (Remor de veus.)
(Joan Coscubiela Conesa demana per parlar.)

El president

Puc avisar que els uixers ens poden mirar malament durant tota la setmana. Mirem 
d’escurçar al màxim, per favor.

Joan Coscubiela Conesa

No, una qüestió d’ordre, només. (Pausa.) Ja sé que no ho ha volgut dir el senyor 
Ferran Requejo, amic, però jo demanaria que no constessin en acta les seves referències 
al moviment anarquista com a sinònim de «desorganitzat». Crec que ha estat un mal 
exemple, entre altres coses, perquè si alguna cosa tenien els anarquistes és una forta 
capacitat d’organització. Llavors, jo crec que en bé de tot...

Gabriela Serra Frediani

Però tu no eres comunista? Què fas, amb els anarquistes...? 
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Joan Coscubiela Conesa

...en bé de tot, jo crec que és millor que no consti aquesta referència negativa sobre 
els anarquistes, perquè no crec que sigui... Ja sé que no ha tingut aquesta intenció, però...

El president

Em diu el senyor lletrat que no consta en acta, que queda a la transcripció però que 
en acta no constarà.

Senyor Milián, senyora Esperanza...? No? (Pausa.) Família? (Pausa.)
Escolteu, gràcies. Doctor Requejo, moltes gràcies per tot l’esforç fet, estem profun-

dament agraïts. I voldria recordar –espera, m’has donat les ulleres?, sí–, que la propera 
sessió serà el 19 d’abril, amb els senyors Marco Aparicio, José Antonio Pérez Tapias i 
Joan Subirats. Es proposa com a horari de començament les 15.30.

Moltes gràcies per la participació. Jo crec que ha sigut molt enriquidor. Gràcies als 
ponents, de veritat.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i set minuts.
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