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C
om a conseqüèn-
cia dels esdeveni-
ments polítics i 
econòmics ocorre-
guts a Espanya 
des de l’any 2008, 

hi ha diferents autors del camp 
de les ciències socials que han 
escrit i parlat de l’etapa de la res-
tauració monàrquica que es tan-
cava, i de l’entrada en una nova 
conjuntura plena de nombrosos 
conflictes polítics i socials, acom-
panyats d’una larvada i no resol-
ta crisi econòmica, que tot junt 
configurava una crisi estatal 
d’envergadura.  

Justament per tractar de la no-
va situació des del punt de vista 
dels problemes territorials, un 
grup de professors universitaris 
de Geografia, alguns dels quals 
havien exercit o exerceixen 
càrrecs de responsabilitat en go-
verns autonòmics i de l’Estat, es 
varen reunir a Barcelona en una 
jornada sota el tema general ‘De 
la radialidad a la red’, intentant 
trobar noves perspectives 
d’anàlisi, planejament i gover-
nança territorial de l’Estat, inclo-
ses les comunitats autònomes. 

El punt de partida era la idea 
que amb la globalització i el món 
de les xarxes, els estats moderns 
creats a partir del tractat de 
Westfalia estaven fent fallida, la 
qual cosa es va demostrar no era 
plenament certa, malgrat el sor-
giment de nous imperis polític-
econòmics com la mateixa Xina, 
estructures supraestatals com la 
UE, Banc Mundial, etc., o impe-
ris virtuals difícils de situar en el 
mapa com poden ser alguns 
grans fons d’inversió, Amazon, 
Facebook, etc. En aquesta nova 
situació, els estats més afeblits es 
veuen obligats a fer el paper de 
controladors interiors i a jugar al 
que ja no són. 

Respecte a Espanya, va quedar 
palès a través de diverses inter-
vencions que estem immersos en 
un cas d’estat-nació inacabat 
perquè no ha sabut resoldre bé 

el tema de les nacions històri-
ques que en formen part, i la de-
cisió de crear autonomies en re-
gions sense identitat forta ha es-
devingut un error, agreujat per 
tota una sèrie de polítiques d’in-
fraestructures que han compor-
tat més costos que beneficis, més 
desigualtats territorials que 
avantatges. 

L’anterior situació analitzada 
amb estadístiques i mapes anava 
lligada als problemes de la go-
vernabilitat i governança, en un 
estat on els alts funcionaris i els 
polítics tenen poca voluntat i po-
ca formació en polítiques de coo-
peració. No s’ha fomentat la coo-
peració entre les comunitats 
autònomes, però també manca 
col·laboració entre els mateixos 
ministeris i direccions generals, 
amb greus problemes de desco-
ordinació, i d’informació de pro-
jectes que els mateixos executors 
o copartícips se n’assabenten per 
mitjà de la premsa.  

El govern de l’estat assegura 
que és respectuós amb els drets 
de les autonomies, però hi ha 
quantitat de sentències del Tri-
bunal Constitucional que han as-
senyalat el contrari i que  el go-
vern no en fa cap cas. Es pretén 
ser descentralitzador amb men-
talitat centralista i es desconei-
xen les tècniques de funciona-
ment de les administracions fe-

derals, importants de conèixer, 
encara que l’estat no en sigui, 
per poder resoldre problemes de 
transferències i coordinació fun-
cional. A vegades hi ha voluntat 
política, sense capacitat política, 
i a vegades la capacitat política 
ha anat lligada a la incapacitat 
tècnica. Per altra banda la Cons-
titució flexible i oberta, s’inter-
preta ara de forma simple, tan-
cada, obstruccionista de noves 
solucions, i els membres del Tri-
bunal Constitucional no tenen 
massa a veure amb el prestigi 
curricular de les persones que en 
formaren part a les seves prime-
res èpoques de funcionament, 
quan posaren fre a determina-
cions uniformitzadores de l’exe-
cutiu. 

S’analitzaren els desequilibris 
demogràfics i econòmics entre 
comunitats autònomes, consta-
tant com augmenten les desi-
gualtats entre unes i altres, però 
també com  a l’interior de les re-
gions autonòmiques augmenten 
les diferències. Les anomenades 
ciutats mitjanes estan perdent 
importància, igual que moltes 
capitals de província, al mateix 
temps que augmenta la població 
de les grans àrees metropolita-
nes, que per Espanya, i en l’àm-
bit mundial, només compten 
Madrid i Barcelona. Es tractà 
igualment de l’anomenada «Es-

paña vacía», les grans àrees ru-
rals cada cop més buides de per-
sones, i també del tema de les 
llengües de les nacions històri-
ques, que malgrat el que alguns 
diuen i escriuen, cada cop es co-
neixen més, però s’utilitzen 
menys, conseqüència tant de les 
noves migracions, de polítiques 
coercitives, de campanyes en 
contra de l’ús de les llengües 
pròpies nacionals, com de l’eco-
nomia lingüística que fan els in-
dividus a l’hora d’elegir l’idioma 
de comunicació. 

No cal estendre’s sobre el tema 
de les infraestructures de trans-
port, perquè tots els lectors co-
neixen perfectament el cas del 
Corredor del Mediterrani i de 
l’A-27, però a la jornada va que-
dar demostrat que s’havien des-
truït tota una sèrie de comunica-
cions directes entre comunitats 
autònomes, afavorint la radiali-
tat centrada a Madrid, en contra 
de les necessitats comercials i 
productives dels mercats regio-
nals. En el món de les xarxes, a 
Espanya es fomentava la radiali-
tat i la jerarquia centralista. 

El resultat de la jornada va ser 
molt realista, i com a tal poc op-
timista, de cara a la regeneració 
política i econòmica del conjunt 
de l’Estat, cosa que conduiria a 
la  trista «conllevancia» que di-
buixava Ortega y Gasset. 

La Tribuna

La crisi de l’Estat

Estem immersos en un cas 
d’estat-nació inacabat 
perquè no ha sabut resoldre 
bé el tema de les nacions 
històriques 
 
Es vol ser descentralitzador 
amb mentalitat centralista i 
es desconeixen les tècniques 
de funcionament de les 
administracions federals
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