
 

 

Espanya per a uns, el País, per a d’altres, l’Estat Espanyol; però per a la majoria, un 

territori multicultural, amb diversitat idiomàtica i de capacitat de lideratge, tot això 

amb una història que no és vol reconèixer o que acaba desvirtuant-se amb falsos tabús. 

Però quina és la realitat actual del País/Estat?. Tot això bé, a que hui assistim  de nou a 

l’oportunisme polític, a través de l’ús demagògic de temes que a la legislació actual 

estan clarament establerts –per exemple, a la Constitució del 78, amb defectes, si, però 

amb molts aspectes positius-. Part del progressisme (un sector) aprofitant la benentesa 

de les corrupteles i l’auge soberanista a Catalunya, decideix envoltar-se amb la 

bandera reformista, i entre d’altres, planteja la necessitat de canviar la Constitució –i és 

què no és siga necessari, que cal una regeneració total, però s’ha de començar per 

solucionar la mediocritat de la casta política-. Aquestes cíniques declaracions  venen ara 

i és clar com sempre, quan no tenen la vara de govern. 

Per aclarir algunes coses, i per què les classes dirigents no seguisquen enganyant-nos, 

em sembla necessari explicar com està organitzat territorialment el nostre País/Estat i 

aportar la idea de que el problema no és l’organització, sinó la gestió del govern central 

i dels autonòmics i l’ús que fan els dirigents dels recursos.  

La Constitució del 78 trenca amb la base constitucional tradicional que es redactava des 

de temps de Felip V (1700), aquell borbó maleït d’Almansa (per a alguns) i dels decrets 

de Nova Planta, i que establia a Espanya, com un Estat Centralitzat, tipus França. La 

Constitució del 78 al seu article 2, per a molts obviat interessadament o reformulat al 

seu interès, ens diu clarament que la Nació espanyola, no es pot dividir –“indisoluble 

unidad de la Nación espanyola”-, però que cada territori amb una entitat cultural pròpia 

(la nacionalitat) té dret al seu propi espai d’autonomia –amb capacitat d’autogovern-. 

Qui diga, per tant, què alguns no tenen dret a decidir es mentir. Una altra cosa es decidir 

sobre un tema que afecta al conjunt del país, modestament en aquest cas caldria donar el 

dret a decidir a tots els espanyols i no vull dir, als nostres representants, sinó per mitjà 

de referéndum i el que podria donar una grata sorpresa a més d’un. La relació entre les 

regions deuria de ser de solidaritat i mai produint-se la separació de la unitat, però si és 

cert que en democràcia tot es negociable.  

La nostra organització territorial, seguint a la crítica d’aquell progressisme oportunista, 

és una còpia del model federal, baix la denominació d’autonomia, i adaptat a la realitat 

social, cultural i política espanyola un model que representa a la majoria d’Estats nació 

del món –exceptuant alguns casos, com França-. 

Per posar un exemple d’un país avançat i en el que no es plantejaria la ruptura del model 

territorial, voldria referir-me, a la Baixa Saxònia,  què amb una entitat cultural i 

idiomàtica pròpia, el frisó, es un länder alemany que forma part de l’Estat Alemany, 

però que el govern central li assegura la representació al parlament alemany i la defensa 

de les particularitats culturals d’aquesta regió germànica. Es criticable el nostre model 

però no difereix massa amb l’organització regional d’Alemanya, el problema que em 

desenvolupat nosaltres és la desigualtat regional que produeix que unes regions tinguen 



 

 

uns sistemes fiscals i de financiació més favorables que altres i això potencia els 

problemes interregionals. 

Alguns fruit de la desconeixença o d’actituds reprovables, com són part de la dreta i 

sobretot la ultradreta mantenen la obstinació de dir que Espanya és un país centralitzat, i 

és això utilitzat per part de l’esquerra i de molts ultres per atacar aquesta suposada  

centralitat i lluitar contra el sistema, apostant per la justificació d’un problema 

inexistent.  

Com veiem Espanya no és, ni un estat centralista, ni un estat federal (al 100%), però és 

més un estat federal amb una component política centralista, que centralista, i amb una 

realitat bipolar, on Madrid i Barcelona i les seues àrees d’influència, junt a una tercera 

convidada País Basc (per privilegis pre democràtics) han adquirit un poder polític i 

econòmic, amb nivell competencial i d’autogovern que ens equipara amb els landers 

alemanys, amb policia autonòmica, legislació pròpia, etc, i en canvi d’altres regions no 

ho han aconseguit fins ara o possiblement no ho voldran aconseguir per la seua 

incapacitat per fer front econòmicament.  

Però perquè totes les regions no tenen les mateixes competències i el mateix 

autogovern? Ací ens topem amb el vertader problema del nostre model territorial, la 

gestió i la optimització, ja què totes les regions (autonomies) no tenen la capacitat 

social o econòmica que els permetria administrar les mateixes competències que les 

regions més avançades del país. Per això el paper del govern Central en aquest punt és 

molt important ja que una actuació deficient i la falta de ferramentes de control de 

comptes duu a l’enfrontament i a què és parle del “xocolate del loro”, tot per a tots, 

sense vore la eficiència i la capacitat de cobrir els comptes públics per garantir el estat 

del benestar dels ciutadans.  

En definitiva, podem estendre-ns més, però justificar el canvi de model territorial i 

definir-lo com a un estat federal, és una pèrdua de recursos i temps,  ja que el model 

espanyol, és un model federal –amb el terme autonomia-, amb un paper important del 

govern central, és cert, de fet la Constitució diu quines disciplines són i poden no ser-ho 

competències del govern central o poden ser adquirides pels governs autonòmics, i és 

que és un model equiparable a la majoria d’Estats moderns i amb garanties. De fet, la 

llavor del Govern Central, la política, és la de garantir que el joc és realitze segons les 

normes establertes en la llei, per això cal millorar-la i evitar els problemes que 

s’observen –falta de financiament regional, invasió de competències, etc.-   La Sra. 

Merkel no és la presidenta de la Baixa Saxònia, que també, o de qualsevol altre estat 

alemany, sinó és la presidenta del govern central de l’Estat Alemany. Cal que evitem 

entrar en el joc dels mitjans de comunicació, de la classe política i evitar la 

desconeixença real del nostre model, llegint fonts verídiques, evitant extremismes i 

sobretot lluitant per una administració pública més eficient. Cal posar ordre en la 

legislació, en la gestió i la optimització, alguns diuen reduir l’estructura de l’Estat i les 

duplicitats (algunes hi ha), perquè el ciutadà d’allà on siga tinga les mateixes 

oportunitats. En aquest cas, si és l’estat central o un govern autonòmic, el que gestiona, 



 

 

cal que organitze bé les transferències competencials d’uns i d’altres, i planificar 

correctament “lo econòmic” i en aquest cas, ningú ha fet els deures. Per això devem 

començar a exigir major preparació i treball a aquells que ens governen. 

Cr.A.Cr. 


