
1 
 

 

FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS 

IV Convenció Federalista 16.11.2019 

Barcelona,  

 

[SALUTACIONS ...] 

Celebrem, avui, la IV Convenció Federalista de la Fundació Campalans. Una trobada que no 

hauria pogut realitzar-se sense el suport de la Fundación Pablo Iglesias i la Friedrich Ebert 

Stiftung.  

Per això, les meves primeres paraules són d’agraïment. Sr. Maria Pallarès, senyora Beatriz 

Corredor: gràcies, moltes gràcies per la vostra contribució i ajut.  

La Fundació Campalans, des de la seva modesta posició, està fermament compromesa en el 

desenvolupament d’un espai comú de reflexió de la família socialista europea.  

Per a nosaltres, i volem deixar-ne constància, l’existència d’espais de col·laboració, d’intercanvi 

i de producció d’idees és de màxima importància.  

Ho és sempre, però més encara en un moment que el projecte socialdemòcrata ha de fer front 

a reptes molt importants.  

En destaco dos: 

En primer lloc, al creixement de les desigualtats al nostre vell continent, que la recent crisi 

financera ha posat de manifest i que ha deteriorat sensiblement bona part del consens social 

que sustenta el nostre sistema democràtic i està en la base del projecte europeu.  

En segon lloc, i segurament relacionat amb el primer, a l’eclosió d’una nova dreta que, aquí i a 

tot Europa, té la temptació de justificar o fins i tot de compartir les receptes populistes que – 

amb les seves diverses formulacions – tant de mal ens han fet al llarg de la Història. 

o-o-o-o-o 

 

Ens trobem poques setmanes després de la publicació de la Sentència del Tribunal Suprem sobre 

els responsables dels fets de setembre i octubre de 2017, i pocs dies després de conèixer el 

resultat d’unes eleccions generals molt transcendents.  

Aquestes fites constituïen dos dels principals condicionants que planejaven sobre la vida política 

i institucional de Catalunya i Espanya. 

S’ha parlat molt dels efectes negatius de la judicialització de la política. És evident que els 

problemes relacionats amb el nostre autogovern, en l’organització territorial d’Espanya i en la 
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distribució del poder, tenen un caràcter essencialment polític i és en aquest àmbit on poden 

trobar solució.  

Però dues incapacitats – que esmento de forma molt succinta – van trencar aquesta lògica:  

- la incapacitat del govern del president Rajoy d’entendre la naturalesa del problema i 

de prendre la iniciativa, mentre el “procés” tensionava la societat catalana;  

- la incapacitat dels dirigents independentistes per entendre que en una societat 

democràtica les regles de joc – és a dir, l’Estat de Dret – han de ser respectades.  

Doncs bé,  la publicació de la Sentència podria significar la substitució de les togues per la política 

en la gestió d’un complex conflicte, que mai no hauria hagut de sortir d’aquest àmbit. No tinc 

cap dubte que la política hauria de recuperar la iniciativa i el temps perdut.  

És cert que el que hi ha hagut és un temps per als disturbis, consentits si no directament 

estimulats pel govern de Catalunya, insensible al mal que algunes d’aquestes mobilitzacions fan 

a la reputació econòmica del país i a la seva cohesió social.  

Però malgrat la temptació evident de convertir la frustració de molts catalans i catalanes en 

tensió al carrer i a les institucions, agreujant encara més el risc de fractura interna, no hi ha altre 

via que la del diàleg, la negociació i el pacte, en el nostre marc constitucional i estatutari.  

Hem de ser conscients que en l’àmbit jurídic queden encara moltes seqüeles en diversos àmbits 

jurisdiccionals.  

No podem oblidar que hi ha judicis pendents, causes que segueixen el seu procediment, recursos 

en les diferents instàncies processals i noves causes que es poden obrir davant dels recents 

episodis de violència.  

Però, si les coses no empitjoren en el terreny de l’ordre públic i de la desobediència institucional, 

podríem afirmar que estem arribant al moment de la gestió política del conflicte i que el gruix 

del capítol judicial el podríem donar per acabat. 

M’expresso, com veieu, amb molta cautela i amb afirmacions precedides d’un condicional, 

perquè tenim encara massa incerteses.  

Per cert, en el terreny polític hi ha – a banda de la formació del govern – una altra incertesa: la 

que es deriva de la confrontació interna en el món independentista, dividit per raons tàctiques 

i electorals més que no pas de fons. 

El segon condicionant que he esmentat és el resultat de les eleccions generals i la formació del 

nou govern d’Espanya.  

Dimarts passat es va anunciar la voluntat de PSOE i Unidas Podemos de formar un govern de 

coalició i es va fer públic també el document amb les línies prioritàries que l’haurien de 

conformar.  

Al llarg d’aquestes setmanes, i fins que no es celebri el debat d’investidura, previsiblement a 

partir de la segona setmana de desembre, el president en funcions haurà d’explorar – espero 
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que amb èxit, tot i que aquest  no està assegurat – les possibilitats de la investidura i oferir al 

conjunt de la societat espanyola (inclosa la catalana) un acord de govern amb continguts 

precisos i clars que certifiquin la seva fortalesa i vocació d’estabilitat, així com la solvència 

política i tècnica de les mesures que cal adoptar per encarar els reptes que tenim al davant i 

sortir, així, d’un bloqueig nociu i massa perillós. 

Espanya necessita que la legislatura arrenqui i que ho faci amb un govern fort i sòlid.  

Amb prou suport parlamentari per aprovar els pressupostos, per posar en marxa les polítiques 

necessàries en els diversos àmbits i per fer-ho en un context econòmic que no ens ofereix vents 

de cua sinó, al contrari, la perspectiva d’un cicle econòmic a la baixa.  

Aquest nou govern tindrà sobre la taula el que és sens dubte un dels problemes polítics 

espanyols més importants des de la recuperació de la democràcia: la qüestió catalana.  

Si és urgent per Espanya, com deia, la formació del govern, ho és també especialment per a 

Catalunya.  

És obvi que per a resoldre el conflicte que travessa el nostre país necessitem, en primer lloc, 

posar-nos mínimament d’acord a Catalunya. No hi ha solució política possible sense construir 

nous consensos interns en relació amb l’autogovern, a la seva evolució, a l’encaix amb Espanya 

i al respecte a la nostra pròpia pluralitat.  

Però necessitem, també, un govern d’Espanya que sigui capaç de comprendre els problemes de 

fons del nostre autogovern i que pugui prendre la iniciativa a partir dels consensos que els 

catalans i les catalanes puguem construir.  

No sóc gens ingenu i sé que les coses estan pitjor que fa uns mesos.  

La violència i la intimidació als carrers no ajuden gens a crear un clima propici al diàleg. Ben al 

contrari, alimenten els extrems i donen ales als que consideren, a banda i banda de l’arc 

parlamentari, que si les coses van més malament, obtindran beneficis electorals de la 

inexistència de solucions.  

Avui els moderats, fins i tot en els rengles de l’independentisme, ho tenim més difícil.  

És en aquest context en el qual celebrem aquesta IV Convenció Federalista.  

Ho fem, per descomptat, per reflexionar sobre el federalisme i per debatre sobre l’aportació que 

aquesta cultura política pot fer a la resolució dels nostres majors o menors conflictes territorials.  

Algú pot pensar que parlar de federalisme, avui, és aigua passada. Estem, lamentablement, 

Instal·lats en el soroll, en la desqualificació, en les veritats absolutes i les raons indiscutibles, 

quan no en els aldarulls amb major o menor violència, com ja he dit.  

Enmig d’un risc cert que el conflicte es cronifiqui, no ens ha de sorprendre que molta gent cregui 

que una solució federal per a Espanya no té recorregut.  

Hem de ser conscients que a Catalunya hi ha molts ciutadans i ciutadanes que pensen que l’única 

via és la secessió i que, per tant, no creuen en una solució basada en un projecte compartit.  
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Igualment, i per raons simètriques, hi ha molts ciutadans en el conjunt d’Espanya que no veuen 

necessaris canvis en l’organització territorial ni en l’ordenament constitucional.  

Però la gravetat de la situació i el risc de la cronificació que he esmentat ens estimula, 

precisament, en l’objectiu de construir propostes de solució basades en el federalisme.  

Precisament per la complexitat de la situació, ens refermem en la convicció que l’horitzó no pot 

ser un altre que el federal plantejat, això sí, com un procés allunyat de quimeres i de solucions 

màgiques.  

Un horitzó federal que requereix cultura federal i convicció que els acords per caminar en 

aquesta direcció han de comptar amb el consens de la immensa majoria de les forces polítiques. 

No hi ha camí federal si no som capaços de construir consens polític.  

Fa molt de temps que parlem de les reformes necessàries en l’oganització territorial d’Espanya. 

Des de la política i des de l’acadèmia s’han fet propostes diverses que el soroll actual oculta.  

En el cas de la família socialista crec que hem de fer referència a la Declaració de Granada i a la 

Declaració de Barcelona, que des del meu punt de vista contenen els elements essencials per 

fer front a aquesta necessària reforma.  

 

En parlarem durant la sessió d’avui. I ens aturarem, especialment, en el document presentat per 

l’Eliseo Aja.  

Però a títol de recordatori, crec que és bo assenyalar que aquestes reformes territorials haurien 

d’atendre, bàsicament, a tres aspectes: 

- Al reconeixement de la diversitat d’Espanya, en termes polítics, lingüístics i identitaris. 

- A la distribució del poder polític en un Estat compost. 

- Al repartiment dels recursos i a la corresponsabilitat fiscal. 

 

El reconeixement de la diversitat d’Espanya  

Espanya és com és. És el resultat de la seva Història i de la seva evolució política i social durant 

els darrers segles.  

Els problemes territorials d’Espanya no són nous i són més greus com més ens obsessionem a 

resoldre’ls ignorant-los.  

Espanya no és un Estat uniforme ni homogeni, per més que hi ha molta gent que així el 

consideren tot defensant un concepte erroni, des del meu punt de vista, d’igualtat. 

Igualtat i diversitat no són termes antitètics. Ni unitat és sinònim d’homogeneïtat. La igualtat 

exigeix solidaritat. La diversitat, reconeixement.  

Catalunya es reconeix a si mateixa com una Nació. Menystenir aquesta característica no ajuda a 

trobar solucions.  
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Això no vol dir, i cal remarcar-ho, que hagi de disposar d’un Estat independent: seria una mala 

solució per a Catalunya, per a Espanya i per a Europa.  

I cal recordar, també, que Nació no és sinònim d’Estat. A Europa, com a altres parts del món, ni 

tots els Estats són uninacionals, ni totes les Nacions es corresponen a un Estat. 

Espanya ha de saber reconèixer-se en la seva diversitat. L’ha de gestionar. Això no pot servir, 

per descomptat, per justificar ni privilegis, ni injustícies. Però si volem resoldre el conflicte, 

necessitem una concepció d’Espanya en la que els diversos es puguin reconèixer en un projecte 

comú. 

Al mateix temps, quan afirmem que Catalunya té dret a exigir el reconeixement de la seva 

personalitat nacional, insistim que ha de ser capaç, igualment, de reconèixer la complexitat 

d’Espanya i el seu caràcter, també, de Nació. 

 

La distribució del poder territorial 

El model territorial, que es deriva del Títol 8è de la Constitució, ha estat útil per a tots. Però 

l’experiència ens permet veure’n els avantatges i, també, les deficiències que cal corregir.  

L’Espanya d’avui no es pot entendre sense l’existència de les CCAA. Les veus que avui, 

instal·lades al Congrés dels Diputats, pregonen la desaparició de l’Estat de les Autonomies, no 

podran imposar un retrocés d’aquestes característiques.  

Les autonomies, el poder territorial, està més que consolidat. Compten amb poder polític, que 

emana d’un cos electoral que ha estat convocat amb la finalitat de constituir-lo. Aquest poder 

polític entra en competició, de vegades, amb el que correspon al govern central i a les Corts 

Generals. Com passa a tots els estats compostos.  

La distribució de les competències entre aquests dos nivells d’administració no és prou clara i, 

amb massa freqüència, ha de ser dirimida pel Tribunal Constitucional.  

De la mateixa manera que, sovint, l’activitat legislativa de les Corts Generals, especialment pel 

que fa a la producció de normes de caràcter bàsic, ha interpretat de forma restrictiva les 

competències autonòmiques. 

La constatació d’aquestes – i d’altres – deficiències del marc autonòmic actual explica la 

necessitat de reformes adreçades a: 

- Establir amb més precisió les competències exclusives del Govern i de les CCAA 

- Disposar de mecanismes per a debatre, coordinar, compartir o fixar polítiques comunes, 

en el marc d’un Senat o Cambra Territorial. 

- Construir una cultura de “lleialtat institucional”, que posi per davant la col·laboració i la 

negociació al conflicte. 

 

La distribució dels recursos fiscals 



6 
 

Si les CCAA són governs, disposen de poder polític i són responsables de determinades polítiques 

públiques, cal que disposin dels recursos econòmics per exercir aquesta responsabilitat. 

Seria injust no reconèixer els avenços que s’ha fet en aquest àmbit. Però hi ha problemes de 

fons no corregits.  

Les CCAA han de ser majors d’edat en termes fiscals. Han de ser responsables davant dels seus 

ciutadans dels impostos que recapten, de com els administren i del finançament dels serveis que 

proveeixen. Hi ha d’haver major corresponsabilitat fiscal.  

El sistema que tenim és massa opac. Hi ha la percepció, que s’ajusta a la realitat, que els 

responsables de la recaptació dels impostos són la Hisenda Central i els ajuntaments. I 

marginalment, les CCAA. Cal corregir això. 

Per altra banda, hem de garantir millor l’equitat del sistema. El finançament de les CCAA ha 

d’assegurar la solidaritat interterritorial, indiscutiblement. Els territoris amb major renda (tots 

els territoris) han de contribuir al reequilibri territorial per mitjà d’un sistema que sigui més just 

i més transparent.  

Malgrat les enormes dificultats polítiques, cal fer front a la revisió del sistema de finançament 

de les CCAA. Crec que cal fer-ho a partir d’aquestes quatre consideracions: 

1. Autonomia financera: cal que disposin dels recursos necessaris per a l’exercici de les 

competències atribuïdes per la Constitució i els Estatuts d’Autonomia. 

2. Solidaritat: cal corregir els efectes no desitjats de l’actual sistema. Les CCAA quins ciutadans 

aporten més al conjunt no poden ser perjudicades en la distribució dels recursos, ja que això 

incorpora un element de desigualtat en el sistema. 

3. Totes les CCAA, de règim comú i de règim foral, han de participar equitativament en el 

finançament de la solidaritat. 

4. Cal millorar la transparència i incrementar la coresponsabilitat fiscal substancialment. Cal, 

igualment, millorar la previsibilitat del conjunt del sistema. 

 

Bé, acabo tornant per on he començat. 

La reflexió sobre les receptes federals és avui de plena actualitat. Hi hagi més o menys soroll, al 

final la solució del conflicte territorial català només es podrà resoldre satisfactòriament si 

s’aborden aquests problemes: reconeixement, competències i recursos. 

No m’enganyo sobre la dificultat per a recórrer el camí de les reformes territorials i, en el seu 

moment, constitucionals. Però davant del risc que es consolidi una situació de bloqueig en 

l’autogovern de Catalunya, crec que cal ser persistents.  

A Catalunya, hem de propiciar un debat en aquests termes i treballar per a un nou consens intern 

que ens permeti sortir del cul-de-sac.  
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A Espanya, hem de fer possible un govern sensible a aquests problemes i capaç d’ajudar a la 

distensió, primer, i a la negociació i el pacte, després.  

 

Barcelona, 16/11/19 

José Montilla 


