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Estudi introductori: Valentí Almirall i Llozer (1841-1904).
Federalisme i catalanisme

Josep Pich Mitjana

Almirall és un dels polítics i intel·lectuals catalans més importants
de la segona meitat del segle xix, fins al punt que encara ara una
part del seu corpus doctrinal és defensat per diverses formacions
polítiques catalanes. Intentà polititzar el moviment catalanista
amb un projecte federal d’orientació sobiranista que tenia com a
referents als moviments autonomistes (segons la terminologia utilitzada al darrer terç del segle XIX) hongarès i irlandès, així com
també els sistemes polítics nord-americà i suís. La terminologia
que utilitzava fluctuava entre el provincialisme i el regionalisme,
però el seu discurs era un nacionalisme [catalanista] progressista.
No obstant, una bona part de la historiografia catalana ha acceptat i reproduït el clixé que tant Almirall com els seus partidaris
eren, com explica en Pere Gabriel, «aquella bona gent abocada a
la gresca política, de la qual es podien destacar mil i una anècdotes,
ingènua i sincera, entranyable, persones en conjunt que entreveren
el problema de Catalunya i el seu difícil encaix dins Espanya, però
no se n’acabaren de sortir perquè no assumiren la realitat nacional
de Catalunya».1 Aquesta perspectiva la inicià en Prat de la Riba per
1

P. Gabriel, «Pròleg» a J. Pich, Federalisme i catalanisme: Valentí Almirall (18411904), Eumo, Vic, 2004, p. 15.
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a intentar justificar que el projecte catalanista (o federalcatalanista)
d’Almirall hauria estat el precursor del veritable catalanisme polític, és a dir, el nacionalisme de la Lliga encapçalada pel mateix Prat.
La generació de joves liberals de la que formava part Almirall
estava influïda per Ibsen, Pi i Margall, Víctor Hugo, Garibaldi i
Zola. El seu principal objectiu hauria estat millorar el benestar de
les classes populars. El periodista Francisco Madrid, el 1928, a
L’Esquella de la Torratxa, afirmava que era una generació que es
caracteritzava per la seva generositat, l’idealisme i el liberalisme,
entès com a progressisme, donat que «brincava dins d’ells la fe i
l’esperança de què tot aniria camí de l’esquerra o de les esquerres...» Començaren la seva activitat política durant el Sexenni i la
primera República, quan impulsaren el projecte de transformar
Espanya en un Estat compost respectuós amb les cultures minoritàries que l’integren. L’Espanya on nasqueren i cresqueren personatges com Almirall, Conrad Roure o Cels Gomis era un dels Estats més centralistes i uniformitzadors del període. A tall d’exemple,
la bandera espanyola des de la seva elecció (o invenció) el 1785
(quan Carles III la trià com a nou pavelló per a la marina de guerra;
el 1908 es disposà oficialment que onegés a tots els edificis públics,
i el 1927 s’ordenà que també l’enarboressin els vaixells mercants),
fins a la proclamació de la segona República, el 1931, portava un
escut extraordinàriament simple: una corona i a sota, un oval amb
un castell i un lleó. Durant la primera República, entre 1873 i
1874, van suprimir la corona i alguns van suggerir substituir una
de les franges vermelles per una de lila en honor dels comuners que
lluitaren per les llibertats castellanes en contra de Carles I.2

2
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Poden veure els canvis a la bandera a http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_
de_Espa%C3%B1a. Trobareu més informació a J. Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, pp. 69 i 553-554.

El pensament polític i doctrinal d’Almirall encara genera
debat i polèmica.3 Afortunadament qui hi estigui interessat
pot llegir directament els seus escrits, donat que l’Institut
d’Estudis Catalans ha iniciat la publicació de la seva Obra
completa, i ja han editat el 1er volum, on recopilen les obres
escrites entre 1867 i 1879, i estan anunciats dos volums més,
el 2on que aplegarà els treballs del període que va de 1880 a
1884, mentre que el darrer reunirà els que va escriure entre
1885 i 1903.4 D’altra banda, l’Institut d’Estudis Autonòmics
ha decidit reeditar alguns dels textos bàsics del pensament
federal [i catalanista] d’Almirall. Aquest no podia faltar en
una col·lecció sobre els clàssics del federalisme, donat que tal
com va afirmar Rovira i Virgili, ell mateix un rellevant dirigent republicà, federalista i catalanista, Pi i Margall i Almirall haurien estat els «dos únics teoritzadors federalistes d’alçada que hi hagué a la península durant el segle xix», i afegia,
que «gairebé podríem dir els únics teoritzadors polítics. Tots
3

4

Com es pot observar al darrer llibre de combat del destacat dirigent espanyolista F. Caja, La Raza Catalana. El núcleo doctrinal del catalanismo, pròleg de J.
Joaristi, Madrid, Encuentro, 2009, on defensa la tesi que el nucli doctrinal del
catalanisme es basaria en l’existència de la suposada raça catalana, és a dir,
com diu a les pp. 29-30 que «el nacionalismo [català] es una especie de racialismo», racialisme entès com a doctrina racial que consisteix en atribuir «a la
naturaleza lo que pertenece a la cultura». El racialisme catalanista es fonamentaria en la llengua i la cultura com «expresión de una diferencia espiritual irreductible» i hauria estat iniciat per Almirall, com assegura a la p. 42, donat que
«ha de ser considerado el primer nacionalista catalán, y en caso alguno el
“precursor” como lo calificará Prat de la Riba tras su muerte. Almirall es el
primero en dar ese paso inaugural que va del federalismo al nacionalismo. Es
él el que proporciona la primera formulación doctrinal del catalanismo y es él
quien, finalmente, legará a los catalanistas su última lección moral: “por Cataluña” apoyará a Alejandro Lerroux.» De fet, donarà suport a una candidatura
d’unitat republicana de la que un dels seus integrants era Alejandro Lerroux.
Cal tenir present que el Partit Radical Republicà liderat per Lerroux va ser
constituït al 1908, quan Almirall ja feia temps que era mort.
V. Almirall, Obra completa, ed. a cura de J. M. Figueres, Vol. 1, Barcelona, IEC,
2009.
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els altres teoritzadors –federalistes o no- foren mitjanies universitàries, o bé simples repetidors de les lliçons dels tractadistes nacionals i estrangers».5
Al volum que el lector té entre les mans podrà llegir els
seus primers estudis com a propagandista del federalisme, en
els breus opuscles Propaganda Republicana. Bases para la
Constitución Federal de la Nación Española y para la del
Estado de Cataluña. Observaciones sobre el modo de plantear la Confederación (1868), i la seva ampliació a Idea Exacta
de la federación. Datos para la organización de la República
federal española (escrit el 1869 i publicat el 1870); el seu interès per a l’organització política i institucional nord-americana i suïssa queden reflectits a La Confederación suiza y la
Unión Americana. Estudio político comparativo (1886),
mentre que la formulació del seu discurs federalcatalanista el
trobaran a Lo Catalanisme (1886), on formulà el seu catalanisme particularista, entès el particularisme (segons el mateix
Almirall) com a sinònim de federalisme. Finalment, la recopilació d’escrits acaba amb Al lector, el breu pròleg a la traducció de Lo Catalanisme al castellà, on desvinculava el projecte
polític i doctrinal que va encapçalar amb el de la Lliga de
Prat. Els textos que Almirall va escriure en castellà han estat
traduïts per primera vegada al català. No obstant, abans de
començar la seva lectura pot ser convenient que coneguin
una mica més al seu autor.

5
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Rovira i Virgili, A., ed. a cura de L. Colomer, Lectura de Pi i Margall, Edicions la
Magrana i Diputació de Barcelona, Barcelona, 1990, p. 139.

Breu esbós biogràfic
Valentí Almirall i Llozer va néixer el 8 de març de 1841 a Barcelona, on morí el 20 de juny de 1904. Era l’hereu d’una família del patriciat de la capital catalana vinculada al comerç, a
l’advocacia i a la noblesa.6 El seu avi matern i padrí, Valentí
Llozer i Codina, era germà del darrer inquisidor de Barcelona,
i ocupà alts càrrecs a l’administració de Ferran VII a la capital
comtal;7 un dels germans solters de la seva mare era baró del
Papiol i, en el seu cercle íntim d’amistats, Almirall afirmava que
li agradava ser noble «per poder-se’n fotre.»8 No obstant, reaccionà conscientment contra els que haurien d’haver estat els
seus interessos de classe. Josep Roca i Roca, director durant
dècades de les revistes humorístiques republicanes La Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa, assegurava que haurien estat les idees que predominaven a la capital catalana al
període anterior a la revolució democràtica de 1868 les que
haurien canviat la mentalitat de l’hereu dels Llozer, «una estirpe del antiguo régimen, que había contado entre los suyos á
toda una sucesión de familiares del Santo Oficio.»9
La bona situació socioeconòmica familiar i la seva capacitat d’aprenentatge li permeteren adquirir un volum de coneixements superior al de la mitjana dels seus coetanis. Tenia
coneixements de dibuix artístic i de música, alhora que era
un poliglot que dominava tant el llatí i el grec clàssic, com el

6
7
8
9

M. Font, «La vida i l’obra de Valentí Almirall», Anuari dels catalans, Barcelona,
Antoni López, 1926, p. 124-145.
J. Pich, Federalisme i catalanisme, op. cit., p. 21-24.
J. Garriga i Massó, Memòries d’un liberal catalanista (1871-1939), Barcelona,
Ed. 62, 1987, pp. 32-35.
J. Roca i Roca, Valentí Almirall. Apuntes Biográficos, Barcelona, Mariano Galve,
1905, p. 7.

13

francès, l’anglès, l’italià i l’alemany. Home de vasta cultura,
va acabar els seus estudis de dret el 1863 a la Universitat de
Barcelona, i exercí l’advocacia de manera discontinua.10

La vinculació a la Renaixença popular
A mitjans del segle xix, la cultura catalana es trobava en una
situació crítica, donat que la major part dels catalans amb
una situació benestant acceptaven que el català era un dialecte del castellà que subsistia només entre les classes populars.
Per tant, la lluita per la recuperació de la cultura catalana era
un pas previ per a la consolidació del catalanisme polític; una
tasca que va dur a terme el moviment cultural conegut com la
Renaixença o catalanisme literari impulsat pel romanticisme
que es va desenvolupar a Occident al llarg del segle XIX.
La Renaixença era un moviment heterogeni i ideològicament plural, tot i que podria dividir-se en dues tendències.
D’una banda, la culturalista, elitista i ideològicament conservadora que es vertebrà entorn dels Jocs Florals de Barcelona,
«restaurats» el 1859 i, per aquest motiu, als seus partidaris els
identificaven com a «jocsfloralescos». De l’altra, la popular i de
tarannà progressista dels humoristes, tot i que els seus rivals els
anomenaven «xarons», és a dir, bromistes de mal gust.11 L’hu-

10 J. Pich, Federalisme i catalanisme, op. cit., pp. 25-35.
11 Sobre la dualitat de la Renaixença vegeu P. Corominas, Interpretació del vuitcents
català, Barcelona, La revista, 1933. A. Rovira i Virgili, Els Corrents ideològics de la
Renaixença Catalana, Barcelona, Barcino, 1966. À. Carmona, Dues Catalunyes.
Jocfloralescos i xarons, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1967, pp. 174-177; J. Fontana, «La fi de l’Antic Règim i la industrialització (1787-1868)», Història de Catalunya, Vol. V, Barcelona, Ed. 62, 1988, pp. 443-445, i del mateix autor «L’altra Renaixença: 1860 i la represa d’una cultura nacional catalana», a P. Gabriel (dir),
Història de la Cultura Catalana, vol. v, Barcelona, Ed. 62, 1994, pp. 19-21.
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morisme «xaró» era un moviment cultural fonamentalment
barceloní, que pretenia recuperar la identitat cultural catalana
des d’una postura iconoclasta i bohèmia que els portava a burlar-se dels partidaris de la Renaixença culte. Almirall era membre de la colla més activa dels «xarons» barcelonins.
La Renaixença impulsà una gran transformació de la societat
catalana, fins al punt que evolucionà de l’entusiasme espanyolista generat per la guerra d’Àfrica de 1860,12 a la reivindicació de
l’autogovern i del respecte a la cultura catalana, després de la
revolució democràtica de 1868.13 El mateix Almirall passà de ser
un dels joves universitaris que organitzaven manifestacions patriòtiques favorables a la guerra d’Àfrica (1859-1860), a encapçalar als federals que intentaren proclamar l’Estat Català durant
el Sexenni i la primera República (1868-1873). Aquesta evolució
va ser impulsada per la Renaixença, però no per la vinculada al
moviment romàntic, culte, elitista i d’orientació conservadora
iniciat el 1833 amb la publicació d’Oda a la Pàtria d’Aribau;
desenvolupat, cap al 1841, amb les poesies de Rubio i Ors, Lo
gayter de lo Llobregat, i consolidat amb els Jocs Florals de Barcelona, el 1859, impulsats per Milà i Fontanals; un certamen
poètic –celebrat el primer diumenge de maig- que utilitzava un
català culte i de difícil comprensió per a les classes populars.
Aquest tipus d’activisme cultural difícilment podia generar un
moviment polític de recuperació de l’autogovern català, tal com

12 Trobareu més informació a Martín Corrales, E., «El nacionalismo catalán y la
expansión colonial española en Marruecos: de la guerra de África a la entrada
en vigor del Protectorado (1860-1912)», a Martín Corrales, E. (ed.), Marruecos
y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la «penetración
pacífica», Barcelona, Bellaterra, 2002, pp. 180-188, i Ucelay-Da Cal, E., El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España,
Barcelona, Edhasa, 2003, p. 656.
13 P. Anguera, Els precedents del catalanisme. Catalanitat i anticentralisme: 18081868, Barcelona, Empúries, 2000, pp. 288-301.
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va passar amb els felibres occitans, on una petita elit generà un
gran moviment cultural que no va promoure la recuperació de la
nacionalitat occitana. En canvi, a Catalunya –a diferència d’Occitània-, a més, de la Renaixença culte també existia una altra
Renaixença, la que difonia el català entre les classes populars, a
través del teatre i de la premsa, inicialment des d’una vessant
humorística i paròdica; un moviment que donava suport a les
corals dirigides per Josep Anselm Clavé i als carnavals de Barcelona, on la diversió i la filantropia confluïen amb la recuperació
del català escrit. Utilitzaven el «català que ara es parla», és a dir,
escrivien de la mateixa manera que parlaven els barcelonins de la
segona meitat del segle XIX. Aquest grup va influir als joves que
es vertebraven entorn de la revista L’Avenç de la necessitat d’establir una normativa lingüística que equiparés al català amb la
resta d’idiomes dels països desenvolupats. 14
La major part dels estudis sobre la Renaixença, però, es centren en els «jocsfloralescos» i prescindeixen de l’activitat dels humoristes «xarons» o els limiten a una subcultura subordinada a la
hegemonia patrícia dominant. Això no obstant, les autoritats isabelines –quan Espanya era un dels estats més centralistes i uniformitzadors del període- no els preocupava gens ni mica l’activitat

14 C. Roure, Recuerdos de mi larga vida: costumbres, anecdotas, acontecimientos y
sucesos acaecidos en la ciudad de Barcelona, desde 1850 hasta el 1900, vol. i,
Barcelona, Biblioteca de El Diluvio, 1925, pp. 51-55 i vol. ii, 1926, pp. 131 i 207211; F. Curet, Història de Teatre Català Barcelona, Aedos, 1967, p. 121. M. Sunyer, «La llengua catalana, del col·loquialisme a l’alta cultura», a P. Anguera (dir.),
«La consolidació del món burgès 1860-1900», a B. de Riquer, Història, política,
societat i cultura dels països catalans, vol. 7, Barcelona, Enciclopèdia Catalana,
1996, p. 284-288. R. Oteo Sans, «Xarons, truculents i sentimentals: la cultura de
fulletó i la sàtira estripada», a P. Anguera (dir.), «La consolidació...», op. cit., 1996,
pp. 341 i 343-348; J. Pich, «La Renaixença Popular. De l’espanyolisme de la
guerra d’Àfrica a l’inici de la represa de la cultura nacional catalana (1859-1868)»
a J. Fontana, Història i projecte social. Reconeixement d’una trajectòria, Barcelona,
Crítica, 2004, i J. Pich, Federalisme i catalanisme, op. cit., pp. 39-61.
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dels «jocsfloralescos», fins al punt que els cedien edificis oficials,
com l’Ajuntament de Barcelona, perquè hi celebressin els seus certàmens poètics, als que assistien les principals autoritats. Els partidaris de la Renaixença culte no els intranquil·litzaven perquè basaven el seu activisme cultural en escriure versos sobre un passat
idealitzat, en una llengua que –per l’excés d’erudició i per la utilització d’arcaismes- resultava difícil d’entendre a la major part dels
catalans. En canvi, el que amoïnava a les autoritats isabelines era
l’activitat dels «xarons», especialment, pel ressorgiment del teatre
en llengua catalana. Aquest suposava la fi del monolingüisme castellà a l’àmbit públic.
Davant de l’increment de l’activitat de la Renaixença popular, de la mà dels humoristes, el govern reaccionà primer amb
l’increment de la censura i posteriorment, el 1867, amb la Reial
Ordre que prohibia estrenar obres de teatre escrites íntegrament amb el que les autoritats isabelines anomenaven dialecte
regional, perquè «esta novedad ha de contribuir forzosamente
a fomentar el espíritu autóctono de las mismas, destruyendo
el medio más eficaz para que se generalice el uso de la lengua
nacional», tot i que únicament a Catalunya es desenvolupava
un teatre escrit en dialecte regional. La Reial Ordre responia
al desig d’uniformitzar culturalment Espanya, però la iniciativa governamental resultà contraproduent, donat que els autors «xarons» acataren l’ordre, però identificaren als personatges positius amb els que parlaven català i els negatius amb
els que ho feien en castellà. Consegüentment, la paròdia estimulà la presa de consciència de la catalanitat per part dels
espectadors. En definitiva, la Renaixença promogué la recuperació de la catalanitat, quan aquesta havia estat gairebé eradicada de l’àmbit públic, i es trobava en una situació de marginalitat i d’oblit per a amplis sectors de la societat catalana,
especialment entre les classes benestants.
17

El jove Almirall era amic íntim del principal autor «xaró»:
Frederic Soler, que en aquells anys signava les seves obres amb
el pseudònim: Pitarra. Possiblement, col·laborà en la creació de
La Gata, la primera companyia teatral professional en llengua
catalana i, el 1867, va prologar la publicació de la primera
edició complerta de les gatades de Pitarra, tot i que ocult darrera del pseudònim de Joan Comas Triadó. El seu objectiu era
replicar les crítiques que havia rebut Soler dels que no els agradava ni la temàtica, ni l’estil, ni el llenguatge que utilitzava a les
seves obres, tot i que aquestes tingueren una molt bona acollida
entre les classes populars. Almirall utilitzava un pseudònim
perquè, un any abans de la revolució de 1868, ja afirmava que
Catalunya era un poble amb consciència de la seva identitat
diferenciada. També sabia que els partidaris del centralisme
uniformitzador el criticarien amb «lo Cristo gros de la autonomia y d’altras paraulassas per l’estil». Així i tot, estava convençut que era necessari trobar una nova vertebració territorial
que sense qüestionar la unitat espanyola, acabés amb la seva
uniformitat cultural, donat que «los pobles de que esta nació’s
forma si bé són germans, no són bessons».15

La politització. El federalisme intransigent
El jove Almirall es va començar a polititzar cap a mitjans de
la dècada dels seixanta del segle xix. La inestabilitat política,
la crisi econòmica i l’actitud d’Isabel ii van consolidar un cor-

15 J. Comas i Triadó [V. Almirall], «Prolech» a S. Pitarra, Singlots Poétichs ó sia col·
lecció de obras Jocosas, dramáticas, líricas y narrativas, que en vers y en catalá
del que ara’s parla. Adornada ab un aixam de grabats, dels mes distingits artistas catalans, Barcelona, I. López, 1867, pp. V-XIII.
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rent d’opinió pública antimonàrquic impulsat per intel·
lectuals vinculats al progressisme i al republicanisme. Almirall conspirava per enderrocar el règim isabelí des de 1865,
en que es va veure obligat a exiliar-se.16 Després d’uns mesos,
el govern indultà als exiliats polítics i va poder tornar, però
continuà la seva activitat conspirativa a l’integrar-se a la tertúlia del cafè Suís de Barcelona, un dels centres de reunió de
l’oposició al règim isabelí. Entre 1865 i 1868, no militava en
cap formació política, però tenia amics tant al Partit Progressista com al Democràtic.17 El sector majoritari d’aquesta darrera formació política constituí el Partit Republicà Democràtic Federal (prdf), després del triomf de la revolució
democràtica de 1868.18
Antoni Feliu i Codina recordava que el mateix dia de l’inici del pronunciament de l’almirall Juan Bautista Topete a Cadis, el 17 de setembre de 1868, es trobà amb Almirall a la
rellotgeria de Frederic Soler, on li hauria dit que es lliuraria
en «cuerpo y alma a la revolución llevado del noble propósito de contribuir a que se estableciera en España la República
democrática federal. Amigo Antonio –me dijo el amigo Valentín, a cuyo lado yo formé invariablemente hasta que cometió el dislate de romper con Pi y Margall–, si las noticias de

16 E. Jardí, «Almirall, home de dret», Serra d’Or, núm. 318 (1986), pp. 25-26.
17 J. Pich, «Juntas, tertulias y conspiración en la crisis del régimen isabelino. El caso
de la ciudad de Barcelona, 1867-1868», Hispania, núm. 217 (2004), pp. 689-712.
18 Sobre l’organització i l’evolució del PRDF els millors estudis són els de C.A.M.
Hennessy, La República federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal 1868-1874, Madrid, Aguilar, 1962, i C. Pérez Roldan, El Partido
Republicano Federal 1868-1874, Madrid, Endymion, 2001, també des d’una
òptica més sintètica els d’I. Molas (editor i director), Diccionari dels Partits Polítics de Catalunya, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2000, pp. 269-279 i el
d’À. Duarte, Història del republicanisme a Catalunya, Lleida-Vic, Pagès ed. i
Eumo, 2004, p. 87-116. Sobre els inicis de l’activitat política d’Almirall vegeu
J. Pich, Federalisme i catalanisme, op. cit., p. 63-173.
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la insurrección de Cádiz se confirman, como todos esperamos, confío en que mañana me acompañarás en el restaurante Justin para celebrarlo cumplidamente, y allí, de sobremesa,
haremos tú y yo de manera de que se organice por de pronto
en Barcelona el partido republicano federal.»19
Durant els dotze dies que van de l’inici del pronunciament
a les costes gaditanes a l’esclat de la revolució a Barcelona,
Almirall desenvolupà una activitat frenètica que no estava
exempta de perill.20 El jove Almirall estava en contacte amb
la Junta revolucionària de Barcelona clandestina. Aquesta
decidí que abans d’insurreccionar-se volia conèixer el resultat
de la batalla d’Alcolea entre les tropes insurrectes i les fidels
al règim. La notícia de la victòria dels rebels arribà a la capital catalana el 29 de setembre per la tarda, i la Junta acordà
que havia arribat el moment de fer caure «lo existente».21
El pronunciament contra el règim isabelí iniciat a Cadis es
transformà a Barcelona en una revolució democràtica que es
concretà en el desig generalitzat de transformacions estructurals
del sistema polític espanyol, en el sorgiment i la consolidació del
moviment republicà federal i en l’eclosió d’una nova generació
de polítics, entre els que destacava un jove Almirall que havia
participat activament en l’inici de la revolució a Barcelona. La
Junta Revolucionària provisional el nomenà síndic del consistori
barceloní, però dimití al cap de poc temps al discrepar de les
iniciatives preses pels seus companys de tasca municipal.
El 4 de octubre de 1868, el dirigent demòcrata José M.
Orense, marquès de la Albaida, arribà a Barcelona. Havia
19 A. Feliu, El Diluvio, Barcelona (22 i 27 de novembre de 1916 i 1 de desembre
de 1916).
20 A. Feliu i Codina, El Diluvio, Barcelona (27 de novembre, 1 de desembre de
1916), i C. Roure, Recuerdos de mi larga vida, op. Cit., Vol. iii, 1927, pp. 93-97.
21 J. Pich, Valentí Almirall i el federalisme intransigent, Catarroja, Afers, 2006, pp. 41-48.
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estat exiliat a Suïssa i va ser el primer a defensar en una assemblea política que Catalunya «con sus antiguos fueros, con
su carácter enérgico, con su amor al trabajo y sin propensión
a vivir del presupuesto, tiene lo necesario para gobernarse
como los mejores Estados de América. Usemos la libertad de
imprenta, de la palabra, de la asociación, para decir muy
alto: acabaron los reyes de España, sólo cabe ya la federación
y que la unidad sea para la defensa del territorio.»22
Arran de les paraules d’Orense, el jove Almirall hauria
sentit per primera vegada la necessitat d’estudiar els sistemes
polítics i institucionals suís i nord-americà. També els animà
a fundar la primera associació política federal catalana: el
Club dels Federalistes, des d’on intentaren impulsar una primera vinculació entre federalisme i catalanisme. Els seus principals impulsors eren Gonçal Serraclara, Valentí Almirall i Manuel de Lasarte. Aquests proposaren al dirigent francmaçó i
catedràtic d’alemany de l’Institut de Barcelona, Carlos Fernández de Castroverde, que presidís interinament el club, donat que havia residit molts anys als eua i coneixia el funcionament dels partits nord-americans. El període constituent
finalitzà quan elegiren a Gonçal Serraclara primer president
ordinari, mentre que Almirall i Lasarte eren designats vicepresidents. El Club inicià una etapa de gran activitat propagandística que es concretà en la constitució de moltes sucursals per tota Catalunya.23
Serraclara va ser elegit diputat a les Corts Constituents.
Almirall el substituí en la direcció del Club i aspirà a que

22 C. Roure, Recuerdos de mi larga vida, op. Cit, pp. 34-35 i 109-127; A. Feliu, El
Diluvio, Barcelona (8 de gener de 1917), i F. M. Tubino, Historia del Renacimiento literario en Cataluña, Baleares y Valencia, Tello, Madrid, 1880, pp. 427-431.
23 J. Pich, Valentí Almirall i el federalisme intransigent, op. Cit., pp. 63-75.
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l’elegissin diputat per a cobrir una de les dues vacants que
havien quedat lliures a la circumscripció de la ciutat de Barcelona. Els republicans federals barcelonins elegiren els seus
candidats en les primeres eleccions primàries que es celebraven a Espanya. S’imposaren els que comptaren amb el suport de la direcció del partit i Almirall quedà fora de les
Corts Constituents. Possiblement, la radicalitat del seu discurs polític i doctrinal limità la seva carrera política, donat
que no era un home de compromisos, no transigia, ni cedia
en qüestions ideològiques. La seva manera d’actuar era molt
apreciada pels integrants del seu Club, però resultava intolerable per als dirigents veterans del partit que li haurien aixecat una «bandera negra», és a dir, haurien vetat la seva candidatura.
Al quedar fora de les Corts Constituents centrà els seus
esforços en les tasques organitzatives i doctrinals. Aquestes
iniciatives començaren a posar-se de manifest quan a finals de
1868 publicà –amb la col·laboració de Lasarte– el primer estudi sobre la possible organització de la república federal espanyola: les Bases para la constitución federal de la nación
española y para la del Estado de Cataluña; un opuscle on
començava a plantejar la possibilitat no tan sols d’acabar
amb la monarquia i substituir-la per una República, sinó també la de canviar el sistema polític i la vertebració territorial
d’un Estat simple a un de compost, és a dir, d’un Estat políticament centralista i culturalment uniformitzador a un de descentralitzat i respectuós amb les cultures minoritàries.24
24 Vicepresidente del Club de los Federalistas [V. Almirall i M. de Lasarte], Bases
para la Constitución Federal de la nación española y para la del estado de Cataluña, Barcelona, 1868. A. Feliu, El Diluvio, Barcelona (28 de juliol de 1917), i JA
González Casanova, Federalisme i Autonomia a Catalunya (1868-1938), op. Cit.,
pp. 106-112 o en l’edició de crítica, 1979, pp. 95-102.
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El maig de 1869, impulsà la constitució del Comitè provincial barceloní i, posteriorment, del pacte de Tortosa, que
coordinava les direccions republicanes federals dels territoris
que havien integrat la Corona d’Aragó. El pacte impulsat
pels federals barcelonins va ser el model en el que s’inspiraren
la resta dels territoris espanyols. Era la primera expressió
pràctica del federalisme pactista que, teòricament, defensava
Pi i Margall, però el pacte implicà que la iniciativa del moviment republicà federal passés, en paraules d’Hennessy, «del
partido parlamentario a los federales de provincia»;25 un canvi que perjudicava els interessos de Pi com a dirigent nacional
del republicanisme federal. Era la primera vegada que els interessos polítics de Pi i d’Almirall no tan sols no coincidien,
sinó que s’enfrontaven.
La direcció del prdf, per iniciativa de Pi, impulsà la recentralització de la direcció del republicanisme federal amb el Pacte
Nacional, el 30 de juny de 1869. La discrepància dels federals
intransigents barcelonins amb la direcció del republicanisme federal espanyol començà a ser notòria quan el dirigent progressista i ministre de Governació Práxedes Mateo Sagasta va promulgar l’ordre que obligava a tots els càrrecs públics a jurar la nova
Constitució monàrquica de 1869 o dimitir de la funció pública
exercida. La direcció del prdf aconsellà als càrrecs electes del
seu partit que juressin per imperatiu legal. En canvi, Almirall i els
seus partidaris s’hi oposaren i per mantenir el seu criteri perderen
el control dels Comitès local i provincial del republicanisme federal barceloní i la direcció del pacte de Tortosa. Els federals intransigents van voler explicitar el seu malestar amb la dissolució
del Club dels federalistes, però abans de dissoldre’l començaren

25 C.A.M. Hennessy, La República federal en España, op. cit., pp. 75 i 115.
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a publicar el diari El Estado Catalán, dirigit per Almirall, com
portaveu dels federals intransigents barcelonins.26
L’objectiu del diari dirigit per Almirall era intentar recuperar
la direcció política i doctrinal del republicanisme federal barceloní. Per tant, iniciaren una campanya molt incisiva i vehement
contra els principals dirigents del prdf i els seus partidaris. La
publicació del portaveu dels federals intransigents evidencià la
divisió del republicanisme federal a la capital catalana, quan
Barcelona era un dels principals nuclis del prdf. Des de les
pàgines d’El Estado Catalán defensaren que pretenien transformar el sistema polític espanyol d’un Estat simple –monàrquic, unitari i uniformitzador- a un de compost –republicà,
federal i respectuós amb les diverses cultures que integren
Espanya- amb una revolució federal des de «baix» sorgida
per la iniciativa de las classes populars que impulsés, segons
la terminologia utilitzada pels federals intransigents, la divisió de la sobirania entre els futurs Estats i el govern de la federació; entesa com una divisió competencial favorable als Estats
que integressin la federació espanyola.
El projecte doctrinal dels federals intransigents barcelonins es
caracteritzava pel seu idealisme, ja que pensaven que les idees
estaven per sobre de les persones, pel seu dogmatisme, donat que
posaven el seu projecte per sobre de qualsevol tàctica política, i
pel seu maximalisme, tal com reflectia el seu lema: «o tot o res».
Tot plegat, feia que no acceptessin cap pacte que impliqués alguna minva del seu projecte polític i doctrinal, plantejament que
dificultava la concreció pràctica dels seus objectius polítics.27
Els centralistes els acusaven de defensar un projecte polític
independentista, mentre que el grup que encapçalava Almi26 J. Pich, Valentí Almirall i el federalisme intransigent, op. Cit., pp. 86-91.
27 J. Pich, Federalisme i catalanisme..., op. cit., p. 90-119.
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rall els replicava que confonien la uniformitat que volien destruir, amb la unitat espanyola que pretenien conservar amb la
transformació d’Espanya en una federació. Utilitzaven la terminologia federal nord-americana, quan afirmaven que Espanya era la nació, mentre que Catalunya hauria de ser un dels
Estats de la federació amb un ampli ventall de competències
no delegades pel govern, sinó obtingudes per la decisió sobirana dels catalans. També eren partidaris de l’abolició de l’esclavitud i donaven suport als independentistes cubans (cal
recordar que Cuba era part del territori espanyol i estava en
plena guerra dels deu anys, entre 1868 i 1878), tot i desitjar
que aquests acceptessin transformar Cuba en un Estat de la
federació que volien constituir.
Els fracassos de les revoltes republicanofederals de 1869 i
de 1870, la primera d’àmbit estatal i la segona centrada a
Catalunya, van afeblir el republicanisme federal català.28 Les
dues insurreccions implicaren la promulgació de l’estat d’excepció i la supressió temporal de les llibertats de reunió i
d’expressió. Per tant, durant aquests períodes, l’autoritat militar competent: el capità general de Catalunya Eugenio Gaminde, ordenà la clausura de totes les associacions i de la premsa vinculada al republicanisme federal català. Al setembre de
1869, Almirall va ser detingut quan era un dels integrants de la
Comissió que intentava evitar l’inici de la rebel·lió a Barcelona.
L’empresonaren a les Balears d’on fugí al nord d’Àfrica per a
posteriorment exiliar-se a la Provença, fins que el Govern pro-

28 Aquestes revoltes han estat estudiades per B. de Riquer, «La Diputació Revolucionaria, 1868-1874», Història de la Diputació de Barcelona, vol. I, Barcelona,
Diputació de Barcelona, 1987, p. 210-211; M. Janué, Polítics en temps de Revolució..., 2002, p. 83-95, i J. Pich, Federalisme i catalanisme..., op. cit., p. 119124 i 134-136 i Valentí Almirall i el federalisme intransigent, op. cit., pp. 124143 i 191-204.
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mulgà l’indult que va permetre tornar als exiliats. En aquest
període, continuà la seva tasca com a propagandista del federalisme amb la publicació d’Idea exacta de la federación. Datos para la organización de la República Federal Española.29
La derrota de la rebel·lió republicana de 1869 revitalitzà
al federalisme intransigent barceloní, fins al punt que van
poder organitzar la candidatura que el prdf presentà a les
eleccions municipals de 1870 a la ciutat de Barcelona. Guanyaren i Almirall va ser el candidat més votat, però no van
poder ocupar els càrrecs, perquè es negaren a jurar la Constitució de 1869. També recuperaren el control del Comitè local
del republicanisme federal barceloní, just abans de l’inici de
la insurrecció en contra de la quinta de 1870.
Després de la segona derrota dels republicans, Almirall començà a llimar aspreses amb els republicans històrics a través de
La Campana de Gràcia. La redacció d’El Estado Catalán va escriure el primer número d’aquesta revista il·lustrada, en llengua
catalana, amb l’objectiu de difondre el republicanisme entre les
classes populars, des d’una perspectiva satírica i humorística.
Almirall li demanà a l’editor i llibreter Innocenci López Bernagosi que publiqués la nova revista. Eren amics, tot i pertànyer a
dues tendències enfrontades pel control de la direcció del republicanisme federal barceloní. López Bernagosi editava les obres
del grup que encapçalava Frederic Soler des de 1863. A més,
ambdós havien conspirat contra el règim isabelí i havien estat
detinguts i empresonats a les Balears per ordre del capità general
Gaminde. Aquest, durant la rebel·lió republicana de 1870, havia

29 El Director de El Estado Catalán [V. Almirall], Idea exacta de la Federación; la
República Federal española, Vda. E hijos de Gaspar, Barcelona, 1869. Trobareu
més informació a J. Pich, Federalisme i catalanisme..., op. cit., pp. 115-119 i
Valentí Almirall i el federalisme intransigent, op. Cit., pp. 120-124.
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ordenat bombardejar i prendre a l’assalt la gairebé indefensa vila
de Gràcia. Els militars bombardejaren la campana de l’Ajuntament, mentre aquesta tocava a sometent. Consegüentment, per a
tots els republicans catalans La Campana de Gràcia era un símbol de la injustícia de la repressió militar. La llarga trajectòria de
La Campana de Gràcia, entre 1870 i 1934, s’inicià amb un prospecte, entre seriós i bromista, escrit per Almirall, tot i que aquest
i els seus partidaris es desvincularen aviat de la publicació.30
El maig de 1870, la crispació entre una part dels federals
intransigents i els republicans històrics barcelonins va disminuir, quan la premsa republicana madrilenya publicà una declaració que pretenia limitar el federalisme del prdf a un nominalisme sense concreció pràctica, que els hauria de possibilitar
establir un pacte amb els demòcrates i els progressistes (dues
opcions polítiques que formaven part del govern provisional)
per a proclamar la República centralista, que, en la terminologia del període, anomenaven unitària. La direcció del republicanisme federal espanyol i la major part del partit van
oposar-s’hi. En aquestes circumstàncies, Almirall i Clavé van
dimitir dels càrrecs que ocupaven al Comitè local del el prdf
de la capital catalana, i deixaren de publicar El Estado Catalán. Aquesta decisió va servir per a reactivar la carrera política de Clavé, donat que va ser candidat a les eleccions a la
Diputació provincial de Barcelona que guanyaren els republicans i l’elegiren president de la corporació. La promoció política de Clavé facilità a Almirall l’oportunitat d’aconseguir el
càrrec de director de la Casa de Caritat, entre 1871 i 1875;
un càrrec no remunerat, però amb poder decisori sobre una
de les institucions assistencials més importants d’Espanya. La

30 J. Pich, Valentí Almirall i el federalisme intransigent, op. Cit., pp. 204-211.
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Casa de Caritat tenia la doble funció d’hospici i de residència
de discapacitats i de vells sense recursos. La direcció d’Almirall va ser excel·lent al dur a terme un ambiciós programa de
reformes que es traduïren en el sanejament econòmic, la millora de l’educació, la introducció de la formació professional
i la millora de la qualitat de vida dels internats.31
Entre finals de 1872 i principis de 1873, Almirall reactivà
el seu activisme polític per a evitar el pronunciament que preparava un grup d’oficials de la guarnició de Barcelona a favor
del futur Alfons xii. Ho aconseguí, donat que havia estat «el
alma, tal como suena, del gran movimiento insurreccional
militar que en Barcelona se produjo en Marzo de 1873. El fué
quien contribuyó á la constitución de aquel Comité republicano democrático federal del ejército y de la armada; él fué
quien se puso al habla con los sargentos que formaban aquel
terrible y revolucionario Comité, y el fué quien determinó
aquel movimiento militar [...] Y Almirall fué quien, una vez
las tropas insubordinadas hubieron invadido la Plaza de la
Constitución, se propuso [...] disolver el ejército y reorganizarlo bajo la base de creación de un ejército voluntario y proclamar á continuación, como resultado de tal radical y grave
medida, la soberanía ó la autonomía del Estado catalán, precursora de la autonomía ó soberanía de las demás regiones».32
Almirall intentà proclamar l’Estat català, dins de la federació espanyola o ibèrica. No ho aconseguí i, entre març i
31 La Casa de la Caritat ha estat estudiada des dels seus inicis el 1808 fins al
1913 per M. Pantaleón, «De pobres, en teniu sempre amb vosaltres...» La Casa
de Caritat de Barcelona 1868-1913, treball de recerca dirigit per P. Gabriel, UAB,
1999. Sobre l’activitat d’Almirall a la Casa de Caritat vegeu J. Pich, «Valentí Almirall i la Diputació de Barcelona», a M. Janué [et altri], La Diputació revolucionària 1868-1874, Barcelona, Diputació de Barcelona-Avenç, 2003, pp. 133-172.
32 S.A. [A. Feliu i Codina o J.M. Lasarte?], «Valentín Almirall. Noticia sensacional»,
El Diluvio, Barcelona (21 de juny de 1904), p. 9.
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juny de 1873, publicà la darrera etapa d’El Estado Catalán a
Madrid. Aquesta decisió «dió lugar á que la generalidad de los
políticos madrileños tuvieran ocasión de darse cuenta de cómo
las gastaba el político catalán.» Els motius de la seva sorprenent decisió no eren realment el desig d’explicar el projecte
polític del federalisme intransigent des de la capital d’Espanya o intentar influir en el govern provisional de la primera
República, sinó que no es sentia segur a Barcelona. En un
dels darrers articles publicats a Madrid, reconegué que mai
havia confiat en poder transformar Espanya en una federació
des de «dalt», és a dir, per la iniciativa del Govern o de les
Corts Constituents, però quan intentava dur-ho a terme des
de «baix», amb la proclamació de l’Estat Català, la seva vida
perillà. Per tant, el març de 1873, es sentia més segur a Madrid que a Barcelona.33
No va ser elegit per a formar part de las Corts Constituents
republicanes, encara que els federals crítics amb el govern provisional republicà presentaren la seva candidatura a la circums
cripció de la ciutat de Barcelona. Almirall, que es trobava a
Madrid, li disputà l’escó al seu antic amic i company Josep Anselm Clavé. Tornà a ser derrotat electoralment, alhora que discrepava de les decisions del nou govern republicà, reforçat
pels resultats electorals. Consegüentment, decidí finalitzar la
publicació del seu diari, i deixar ben clar el seu punt de vista.
Davant dels que criticaven als catalans per supeditar els interessos polítics als econòmics replicà, amb un to satíric, que:
«figúrense Vds. que á los catalanes, á los bellacos de los catalanes, se les ha antojado arreglar la patria. ¿Y no es un manicomio aun cada pueblo de Cataluña? [...] ¿Pues no dicen que

33 J. Pich, Valentí Almirall i el federalisme intransigent, op. Cit., pp. 235-243.
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desean matar la centralización, que es como si dijeran que
quieren obligarnos á ganar el pan con el sudor de nuestras
respectivas venerables frentes? [...] ¡Ingratos! [...] Así nos pagáis los muchos favores que allá en nuestra bondad hemos
tenido á bien concederos. Ya decía bien un general senador
en cierta ocasión solemne: A Cataluña... ¡metralla! Así hubie
ran vomitado fuego sobre todos vosotros los cañones de toda
la artillería [...] ¿Así pagáis los favores que os dispensaron
nuestros antepasados al arrancaros vuestras ridículas libertades y franquicias para asimilaros á nosotros?»34
S’acomiadà de Madrid i de les Corts Constituents republicanes
amb un article titulat amb la frase que Dant, a la Divina Comèdia,
havia penjat a les portes de l’infern: «Lasciate ogni speranza [oblideu tota esperança].» Tornà desenganyat i els que li preguntaven
sobre les seves impressions vers els dirigents del seu partit els hi
deia: «en Pi i Margall? Un fanàtic que no serveix ni per alcalde de
barri... Si és tan honrat com diuen, que el fotin caixer. En Salmerón? Una cotorra... En Figueres? Un abúlic...» No era un bon
gregari,35 però, mantingué la seva activitat política, donat que participà a les eleccions municipals del juliol de 1873, on l’elegiren de
nou regidor a l’Ajuntament de Barcelona. El desembre, s’adherí al
manifest dels federals barcelonins, on sol·licitaven la fi de les disputes internes al prdf. Aquesta iniciativa no va poder evitar el
cop d’estat del general Pavía i que des d’inicis de 1874 la primera
República estigués en mans de polítics i militars monàrquics.36
Durant el Sexenni i la primera República, l’activitat política d’Almirall no li serví per a aconseguir càrrecs polítics que

34 Ibídem, pp. 281-285.
35 J. Garriga i Massó, Memòries d’un liberal catalanista, op. cit., p. 48.
36 Per a més informació vegeu B. de Riquer, Història de la Diputació..., op. cit., p.
240, i M. Janué, Polítics en temps de..., op. cit., 1994, p. 122 i 486-489.
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li permetessin participar activament en l’intent de transformar l’Estat simple espanyol en un de compost. El seu activisme es fonamentà en l’organització interna del republicanisme
federal de la capital catalana i en la formulació del projecte
polític i ideològic del federalisme intransigent provincialista
barceloní. En aquest període, començà a estudiar els sistemes
polítics suís i nord-americà, perquè estava convençut que
aquests, sempre que s’adaptessin a les característiques específiques de la societat espanyola, podien ajudar a establir el model d’Estat que pretenien instaurar els republicans federals.

Del federalisme al [federal]catalanisme
La crisi de la primera República, la restauració de la monarquia i el retorn al govern dels conservadors comportaren que
aquests, inicialment, impedissin l’organització de qualsevol
tipus d’oposició contra el nou règim. Per tant, Almirall es va
veure obligat a substituir l’activisme polític per l’exercici de
l’advocacia, les tertúlies i les col·laboracions a la premsa barcelonina de tarannà republicà. També participà en la constitució dels primers grups excursionistes vinculats al catalanisme cultural, s’interessà pels estudis del folklore català i
col·laborà en la introducció i en la difusió de les teories positivistes i evolucionistes a Catalunya.37
L’obertura política de la Restauració i la progressiva supressió de la censura, primer als llibres i posteriorment a la premsa,
37 Vegeu P. Gabriel, «socialisme, lliurepensament i cientificisme», Història de la
Cultura Catalana, Barcelona, Ed. 62, 1994, p. 144-147; J. Monés, «El darwinisme als Països Catalans» a de Riquer, Història, política, societat i cultura dels
països catalans, vol. 7 Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1996, p. 330-331, i
J. Pich, Federalisme i catalanisme..., op. cit., p. 176-181.
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li va permetre reprendre la seva activitat política. El 1878, publicà els Escritos Catalanistas, on formulà l’embrió del programa
del moviment modernista català.38 Posteriorment, inicià una sèrie de novel·les polítiques escrites en castellà, on no cercava
l’excel·lència literària, sinó la propaganda política, a través de la
ficció novel·lística. No obstant, el que realment desitjava era tornar a l’activitat política, a través del debat periodístic. El 1879,
el govern promulgà una nova llei d’impremta que tolerava l’edició de diaris polítics d’oposició. La nova normativa li va permetre publicar el primer diari polític escrit en català.39
El Diari Català (1879-1881) és una fita cabdal en la història
del periodisme català, en el procés de normalització de la llengua
i en la politització del catalanisme. A les seves pàgines hi començaren a desenvolupar el discurs polític i doctrinal que he anomenat federalcatalanista, perquè pretenia transformar Espanya en
un Estat compost que retornés l’autogovern a Catalunya i n’acceptés la realitat diferenciada. Consegüentment, defensaven un
projecte polític i doctrinal federal asimètric, donat que es centraven en les reivindicacions catalanes. El 1880, impulsaren la celebració del primer Congrés Catalanista, un esdeveniment fonamental en el procés de politització del catalanisme.40
38 A.Z. [Almirall], Escritos Catalanistas. El Renacimiento Catalán. Las leyes forales
y el carlismo en Cataluña, Barcelona, Impremta de Pedro Casanovas, 1868
[1878], p. 50-74. E. Valentí Fiol, El primer modernismo literario catalán catalán
y sus fundamentos ideológicos, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1973, pp. 111113 i 124-138. H. Hina, Cataluña y Castilla en el debate cultural 1714-1939,
Barcelona, Península, 1986, p. 158. V. Cacho V iu, Els modernistes i el nacionalisme cultural, Barcelona, La Magrana, 1984, p. ix-x i xvii.
39 J. Pich, Federalisme i catalanisme..., op. cit., p. 181-186.
40 La trajectòria d’aquest diari ha estat estudiada per J.M. F igueres, El Diari Català plataforma d’exposició ideològica i d’activisme del catalanisme polític, 18791881, vol. 3, director F. Bonamusa, UAB, 1994, i El primer diari en Llengua Catalana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1999 i, des d’un altre perspectiva,
per J. Pich, Almirall i el Diari Català (1879-1881). L’inici del projecte politicoideològic del catalanisme progressista, Vic, Eumo, 2003.
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El 1881, Almirall i els seus partidaris trencaren la seva
vinculació amb el republicanisme federal espanyol, quan Estanislau Figueras i Pi i Margall es disputaven el seu control.
La pugna entre els dos dirigents d’orígens catalans implicà
que Pi tornés a Barcelona, després de trenta-quatre anys d’absència, en plena campanya per a reafirmar el seu lideratge al
prdf. Pi encapçalà el republicanisme federal espanyol durant una bona part de la Restauració, amb un discurs polític
i doctrinal racionalista i abstracte que no coincidia amb el
federalisme d’inspiració positivista i historicista defensat per
Almirall.41
L’estada de Pi a Barcelona posà de manifest l’existència de
profundes divergències entre el seu projecte republicà federal
simètric, és a dir, aplicable per igual a tots els territoris espanyols i el defensat per Almirall que es centrava en Catalunya
i en la recuperació de l’autogovern català. No obstant, Almirall no volia trencar amb el republicanisme federal, mentre en
controlés la direcció del barceloní, donat que el primer Congrés Catalanista havia posat de manifest que el catalanisme
estava integrat per tendències molt diferents i que la seva politització resultaria molt complicada. El seu lideratge, però,
va ser qüestionat pels partidaris de Pi, immediatament després de que aquest se n’anés de Catalunya. En aquestes circumstàncies, Almirall i els seus partidaris es trobaren en la
dicotomia de transformar-se en una tendència minoritària i
subsidiària del projecte pimargallià, quan aquest era una opció política marginal en el període de la Restauració, o intentar polititzar el catalanisme. Escollí la darrera opció amb la
constitució del Centre Català (1882-1894), la primera associ41 J. Pich, «La Génesis del catalanismo político. De los inicios de la Restauración
a la crisis del Centre Català», Hispania, núm. 229 (2008), pp. 437-470.

33

ació política catalanista que dirigí, directament o indirectament, entre 1882 i 1888.42
Almirall decidí suspendre la publicació del Diari Català,
donat que no tots els seus companys de redacció, com Antoni
Feliu i Codina, compartiren la seva decisió de deixar la militància al prdf. El primer Congrés Catalanista havia aprovat
que es constituís una plataforma, que hauria d’anomenar-se
Centre Català, amb l’objectiu d’aplegar totes les tendències
catalanistes. Els federalcatalanistes volien utilitzar la nova
associació per a polititzar el catalanisme, però per a tenir alguna possibilitat d’èxit sabien que necessitaven el suport de la
major part de les tendències de la Renaixença, alhora que haurien d’intentar encapçalar les principals reivindicacions de la
societat catalana del període. Les mobilitzacions proteccionistes de 1882 possibilitaren l’entesa amb els catalanistes d’orientació romàntica, als que s’havien enfrontat i derrotat durant les
sessions del primer Congrés Catalanista, però van haver d’acceptar que els primers estatuts del Centre prohibissin que a l’associació es discutís de política i de religió. Inicialment, per tant,
la nova associació catalanista era una mena de barreja entre
grup de pressió i Ateneu, tot i que els federalcatalanistes la volien utilitzar per a polititzar el catalanisme.43
A l’etapa constituent, començaren a elaborar un ideari polític, a partir de la premissa bàsica del nacionalisme nord-americà: «Amèrica pels americans», que transformaren en «Catalunya pels catalans». Les seccions del Centre discutiren un
projecte de programa catalanista que es concretà en la defensa
de l’educació i de la moralitat dels catalans, la reivindicació

42 J. Pich, Federalisme i catalanisme..., op. cit., p. 186-234.
43 Per més informació vegeu J. Pich, El Centre Català. La primera associació política catalanista (1882-1894), Afers, Catarroja-Barcelona, 2002, pp. 27-44.
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dels mecanismes per a millorar el benestar i el progrés de Catalunya, la reclamació de l’oficialitat de la llengua catalana, la
vindicació del manteniment del Dret Civil català, així com l’obtenció dels mecanismes institucionals per a poder reformar-lo i
per a poder dirimir els plets amb un jurisdicció limitada a Catalunya; la pretensió de suprimir la divisió provincial i la seva
substitució per una divisió comarcal, la creació d’una administració catalana, el manteniment d’una política econòmica proteccionista, sense renunciar a la vocació mercantil catalana, i
l’impuls de la millora de la manera de viure dels catalans.
Aquests objectius havien de ser legitimats pel segon Congrés
Catalanista (1883), que també hauria de desvincular el catalanisme de les formacions polítiques d’àmbit estatal. Les circums
tàncies polítiques del període impediren la finalització del Congrés, donat que les autoritats imputaren a Almirall i a alguns
dels seus partidaris en un intent de pronunciament republicà.
El Congrés, però, aprovà la ruptura del catalanisme amb els
partits d’àmbit estatal. També modificaren els estatuts del Centre acceptant les discussions polítiques. Per tant, es transformà
en la primera associació política catalanista.44
Entre 1884 i 1885, el Centre Català entrà en una etapa de
crisi que finalitzà quan aconseguiren canalitzar el malestar de
la societat catalana per les iniciatives governamentals que impulsaven la unificació del Dret Civil espanyol, amb la consegüent supressió de la legislació civil catalana, alhora que ne44 M.C. Illa i Munné, El Segon Congrés Catalanista. Un Congrés inacabat 18831983, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1983, pp. 17-94; A. Rovira i Virgili,
Resum d’història del catalanisme, Barcelona, La Magrana, 1983, pp. 44-45; J.
Llorens, La Unió Catalanista i els orígens del catalanisme polític, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, pp. 50-57; P. Gabriel, «Catalanisme i republicanisme federal del vuitcents», a P. Anguera, i altres, El Catalanisme d’esquerres, Girona, C.d’E.H. i S., 1997, p. 39, i J. Pich, El Centre Català..., op. cit., pp. 44-77.
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gociaven un tractat comercial amb la Gran Bretanya, que era
vist com un atac a la indústria catalana. El Centre convocà
una reunió a la Llotja de mar de Barcelona, on s’acordà la
redacció d’un escrit que reflectís les queixes de la societat catalana per a lliurar-lo directament al cap d’Estat, Alfons xii.
No era una iniciativa que vulnerés la legalitat vigent del període de la Restauració, però venia a mostrar que una part molt
significativa de la societat catalana no es sentia representada
–ni comptava amb interlocutors que consideressin vàlids– pel
Govern i per les Corts del període. Almirall va ser designat
ponent de redacció de la Memòria en defensa dels interessos
morals i materials de Catalunya, més coneguda com al Memorial de Greuges, on defensà la tesi que el sistema centralista era el principal culpable de la decadència espanyola i del
malestar dels catalans. L’alternativa passava per transformar
l’Estat simple espanyol –unitari i uniformitzador– en un de
compost, amb una estructura simètrica o asimètrica, però que
garantís l’autogovern de Catalunya. Les possibilitats d’èxit de
la iniciativa eren pràcticament nul·les, perquè no era gens
probable que Alfons xii es jugués la corona per a canviar el
sistema polític que defensaven els que l’havien fet rei, amb el
pronunciament del general Martínez Campos, el desembre de
1874. Les crítiques desmesurades de la premsa centralista ajudaren a impulsar les tesis catalanistes. El Memorial es transformà en el primer «catecisme» doctrinal dels catalanistes.45
En aquest període, Almirall aconseguí la seva plenitud política i intel·lectual, fins al punt que tant els seus partidaris com els
45 J. garriga i massó, Memòries d’un liberal catalanista, op. Cit., pp. 68-74. Trobareu
més informació a J. Nadal et altri, El memorial de Greuges i el catalanisme polític,
Barcelona, La Magrana-Institut Municipal d’Història, 1986, i J. Pich, El Centre Català..., op. cit., p. 78-104. Per una visió diferent sobre el Memorial de Greuges vegeu
E. Ucelay-Da Cal, El imperialismo catalán, Edhasa, Barcelona, 2003, pp. 93-108.
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seus adversaris el veien com el líder del catalanisme, però el seu
lideratge era fràgil, tant pel refús més o menys intens a la politització del catalanisme de totes les opcions polítiques espanyoles
del període, com per la pluralitat del moviment catalanista, integrat per sensibilitats molt diferents i de vegades contraposades.
Durant la seva etapa de lideratge del catalanisme polític, ja no
assumia els principis democràtics radicals que havia defensat
durant el Sexenni i cercava alternatives al sistema parlamentari
devaluat per la generalització del frau electoral que caracteritzava les eleccions del període de la Restauració. Evitava pronunciar-se en temes religiosos, malgrat ser lliurepensador. Impulsava
un catalanisme ideològicament plural, on cabessin des de demòcrates radicals a tradicionalistes, donat que volia que fos interclassista. També era accidentalista en la forma de govern, tot i
ser republicà; des de la seva perspectiva, el debat entre monarquia i república era secundari, donat que l’obtenció de l’autogovern de Catalunya seria més important que la transformació
d’Espanya en una República democràtica, però políticament
centralitzada i culturalment uniformitzada.46
La seva activitat doctrinal el portà a publicar estudis com Les
Cartes a mon amic C, un catecisme doctrinal per a facilitar la
formació dels catalanistes; La Confederación Suiza y la Unión
Americana. Estudio político comparativo, un llibre que hauria
de ser considerat una fita cabdal entre els constitucionalistes i els
politòlegs, on Almirall comparava els sistemes polítics i institucionals dels dos Estats compostos que més interessaven tant a la
major part de catalanistes, com als republicans federals, i L’Es46 Trobareu més informació a J. Pich, «El regionalisme tradicionalista, monàrquic,
catòlic i espanyolista. La revista La España Regional», El Contemporani, núm.
18 (1999), pp. 36-45, «Almirall i la crisi del Centre Català (1887-1888)», Afers,
núm. 36, 2000, pp. 479-496 i El Centre Català. La primera associació política
catalanista (1882-1894), Afers, Catarroja-Barcelona, 2002.
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pagne telle qu’elle est, un assaig polític i sociològic, redactat en
un estil gairebé esperpèntic, on criticava l’Espanya de la Restauració. Almirall hi denunciava que el sistema polític de la Restauració es basava en una aliança de l’oligarquia política amb el
caciquisme rural que convertia les eleccions en una farsa. Les
seves crítiques al caciquisme s’avançaren en més d’una dècada a
les de Joaquín Costa. No obstant, la seva principal contribució a
la formulació del corpus doctrinal catalanista és Lo Catalanisme
(1886). El llibre està dividit en tres parts. A la primera, explica
els motius que legitimen el moviment catalanista per a elaborar
una alternativa modernitzadora per a Espanya. A la segona, defensa un catalanisme polític fonamentat en el particularisme liberal d’orígens anglosaxons. A la darrera, presenta les possibles
aplicacions pràctiques del sistema particularista, entès com a sinònim de federalisme, tant en la forma de govern republicana
com en la monàrquica.47
El 1887, Marcelino Menéndez Pelayo explicava en una carta a Juan Valera que el catalanisme polític «puede ser peligroso
si se apoderan de él los federales como Almirall, que ya han
comenzado a torcerle y a desvirtuar el carácter literario que al
principio tuvo. El tal Almirall es un fanático todavía de peor
casta que Pi y Margall, a quién siguió en un tiempo, pero cuyo
catalanismo ya no le satisface o le sabe a poco. Está haciendo
una propaganda antinacional de mil diablos.» 48
El lideratge d’Almirall sobre el catalanisme en vies de politització i el fet que Lo Catalanisme es transformà en llibre de

47 J. Pich, El Centre Català..., op. Cit., pp. 119-158 i «El projecte polític catalanista, progressista i modernitzador de Valentí Almirall i Llozer», Recerques, núm.
44 (2002), pp. 112-138.
48 La carta de Menéndez Pelayo va ser escrita el 7 d’agost de 1887 i es troba a
l’epistolari de M. Milà i Fontanals, Correspondència, recollida i anotada per
Ll. Nicolau d’Olwer, 2 vols.., Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1932.
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capçalera de gairebé tots els catalanistes motivaren al clergue
vilafranquí Josep Maria Torras i Bages a escriure La Tradició
Catalana, on desenvolupà l’ideari regionalista català fonamentat en la tradició i el catolicisme. El 1886, el poeta i polític
val·lisoletà Gaspar Núñez de Arce, des de l’Ateneu madrileny
que l’havia elegit president, pronuncià una dura diatriba contra
el moviment regionalista en general i el catalanisme en particular; unes crítiques que van ser replicades per Almirall; una polèmica en la que també participà Mañé i Flaquer, director d’El
Diario de Barcelona. El director del principal portaveu de la
burgesia catalana publicà El Regionalismo; el 1900, el reedità i
a l’epíleg afirmava que el seu llibre hauria contribuït a impedir
la politització del catalanisme i ajudat a transformar-lo en un
moviment regionalista cultural de tarannà conservador.49
Els crítics amb el lideratge d’Almirall començaren a organitzar-se al voltant de l’excarlí Ferran Alsina per a intentar canviar el projecte doctrinal que havien formulat els federalcatalanistes. La pugna entre els partidaris i els adversaris d’Almirall
finalitzà amb l’escissió del Centre Català, el 1887, i l’inici de la
lenta davallada de la primera associació política catalanista cap
a la seva autodissolució el 1894, per a tornar-se a refundar, i
integrar-se a la Unió Catalanista, el 1895. La Unió Catalanista
havia estat constituïda el 1891 pels escindits del Centre, que
prèviament s’havien agrupat a la Lliga de Catalunya.
La divisió del Centre suposà que el catalanisme entrés en
un període convuls que tot i revifades puntuals no finalitzà
fins al 1898, amb la pèrdua de les darreres colònies espanyoles. La definitiva politització del catalanisme va ser possible

49 J. Mañé i Flaquer, El Regionalismo, 2a. ed., Barcelona, Impremta Barcelonesa,
1887, p. 93-105 i la 3ª ed., Barcelona, Impremta Barcelonesa, 1900, p. 143159. Vegeu també J. Pich, El Centre Català..., op. Cit., pp. 186-211.
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pel malestar social generat per la incapacitat de les opcions
polítiques centralistes per a modernitzar Espanya. A principis
del segle xx, la principal formació política catalanista era la
Lliga Regionalista de Prat de la Riba, però la politització del
catalanisme no pot entendre’s sense tenir present l’activitat política i ideològica tant del mateix Almirall i dels seus partidaris,
com la d’aquells que establiren alternatives al seu projecte polític i doctrinal.

La decadència
Els darrers anys d’Almirall es caracteritzaren per la seva davallada física, política i intel·lectual. Cal tenir present que passà
de la seva etapa de plenitud el 1886, a la davallada física, el
primer atac d’apoplexia va ser el 1887, i a la marginació política en poc menys de dos anys. Va ser un període d’amargor en el
que desenvolupà una visió pessimista de Catalunya i del món.
Un dels fets que li dolia més era que alhora que es reduïa la seva
salut i la rellevància del seu lideratge polític s’incrementava la
seva fortuna personal al rebre diverses herències. Als seus amics
els deia: «ja he heretat prou. Em faria fàstic heretar més. Ja és
massa tard. Si hagués heretat a temps n’hi havia prou per comprar homes i portar la República federal a Espanya».50
L’increment del seu patrimoni va ser inversament proporcional a la seva preocupació per a una possible impugnació de la
herència per part del seu germà petit, Joaquim. Finalment, va
optar per l’únic mitjà que impossibilitava la invalidació de la
seva darrera voluntat: el casament amb la dona que volia que

50 M. Font, «La vida i l’obra de Valentí Almirall», art. Cit., p. 188.
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heretés els seu patrimoni, la malaguenya Rosalia Palma Rodríguez, però per evitar passar per vicaria ho va fer «in articulo
mortis», el procediment reservat als malalts terminals, tot i que
encara li quedaven gairebé sis anys de vida. També adoptà a una
neboda de la seva muller: Àngela Ortega Palma i Almirall.51
El període final de la seva vida es caracteritzà per diversos
problemes familiars, i per un lent decaïment físic, polític i intel·
lectual. No va escriure cap més llibre, ni dirigí cap altre periòdic. La seva activitat periodística, en la que havia estat un veritable mestre, quedà limitada a les col·laboracions a L’Avenç,
on no tractava de temes polítics, i els articles que publicava
esporàdicament a la premsa republicana barcelonina. La seva
frustració s’agreujava al sentir-se oblidat, abandonat, arraconat i marginat de la política catalana. De fet, no havia estat
indulgent amb els seus enemics i aquests no ho van ser amb
ell. Durant aquests anys, va gestionar l’herència del seu amic i
dirigent francmaçó Rossend Arús, que es concretà en diversos
llegats i, especialment, en la constitució de la Biblioteca Pública
Arús, la primera biblioteca pública barcelonina. El 1896, acceptà la presidència de l’Ateneu Barcelonès per a col·laborar
en la seva catalanització, iniciada un any abans per Àngel
Guimerà, donat que l’utilitzar la llengua catalana públicament encara resultava polèmic i generava crispació.52
Els seus problemes de salut s’incrementaren i «sus amigos
políticos solo contaban con él para que les prestara su apoyo
moral en calidad de figura decorativa.» El 1902, al pròleg de
la traducció castellana d’El Catalanisme, Almirall vinculava
51 M. Font, «La vida i l’obra de Valentí Almirall», art. Cit., pp. 187-189, i J. Garriga
i Massó, Memòries d’un liberal catalanista, op. cit., pp. 81-82.
52 J. Pich, Federalisme i catalanisme..., op. cit., pp. 305-306. Sobre els darrers
anys d’Almirall vegeu J. Pich, «Els darrers anys de Valentí Almirall i Llozer. La
decadència», El Contemporani, núm. 30 (2004), pp. 53-59.

41

la Lliga Regionalista amb el projecte polític del seus adversaris al Centre Català, fins al punt que veia al partit que dirigia
Prat de la Riba com l’evolució pacífica del carlisme català, tot
i que desvinculat de la resta del tradicionalisme espanyol. El
1903, va donar suport a la candidatura de la Unió Republicana, en la que un dels candidats era Lerroux, els altres eren
Ardid, Junoy i Corominas. Cambó l’acusà de posar-se al «costat de Lerroux per combatre els catalanistes [...] els seus fills
espirituals!» Ara bé, Almirall donava suport a una candidatura que intentava unir a totes les tendències del republicanisme barceloní per a enfrontar-se a la de la Lliga Regionalista
que havia pactat amb el Comitè de Defensa Social d’orientació reaccionària i ultracatòlica.53
La mort d’Almirall no va ser ni molt menys inesperada, donat que era prou coneguda la fragilitat de la seva salut. La major part de la premsa barcelonina informà del seu òbit, en alguns casos àmpliament, com El Diluvio, un dels principals
diaris barcelonins a principis del segle XX. En canvi, la noticia
del seu decés no va interessar a la major part de la premsa del
període que es publicava a la resta de l’Estat. El sepeli d’Almirall va generar una mostra de dol públic considerable a l’aconseguir que es reunissin el dia del seu comiat associacions catalanistes i republicano-federals, però no va tenir la magnitud dels
53 Les crítiques a la Lliga a V. Almirall, «Al lector», El Catalanismo, traducció de
Cels Gomis, Barcelona, Imp. de La Campana i l’Esquella, 1902. Vegeu també
sa [A Feliu i Codina o JM de Lasarte?], «Valentín Almirall. Noticia sensacional»,
art. Cit.; F. Cambó, Memòries (1876-1936), Vol. I, Barcelona, Alpha, 1981, p.
34-35; Joan B. Culla, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923),
Barcelona, Curial, 1986, p. 52, afirma que al llarg de 1901 comença a associar-se dreta amb catalanisme i l’esquerra republicana amb l’opció contrària.
L’actuació política de la Lliga Regionalista ha estat estudiada per S. Izquierdo,
Bartomeu Robert i Yarzábal (1842-1902), tesi dirigida per J. Termes, Barcelona,
UPF-IUHJVV, 2002, pp. 311-325, publicada amb el títol El Doctor Robert (18421902) medicina i compromís polític, Barcelona, Proa, 2002.
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enterraments del religiós i poeta Jacint Verdeguer, o el del doctor i polític Bartomeu Robert, primer president de la Lliga Regionalista, morts ambdós el 1902. Per aquest motiu, durant la
marxa fúnebre circularen unes fulles amb uns versos que deien:
«L’autor del Catalanisme/ l’enterren modestament,/ i al que en
va llegí unes planes/ li alcen un gran monument». En referència
al monument al doctor Robert, tot i que aquest no va ser inaugurat fins al 13 de novembre de 1910.54
Possiblement, el projecte federalcatalanista liderat per Almirall no es consolidà perquè el sistema polític de la Restauració
no entrà en franca davallada fins a la crisi colonial de 1898.
Quant al seu projecte doctrinal no acabà d’arrelar perquè era
massa catalanista per als republicans, massa republicà per a
la major part dels catalanistes, massa radical per als conservadors i massa conservador per als radicals del període en
que li pertoca viure. Tanmateix, després de la seva mort, es
disputaren el seu llegat doctrinal les diferents tendències republicanes, des dels federals als unitaris, així com també els
autonomistes radicals propers a l’independentisme, els modernistes, els catalanistes de tarannà socialista, la Lliga Regionalista de la mà del mateix Prat de la Riba, i, fins i tot, els
conservadors vertebrats entorn del Diario de Barcelona, la
qual cosa ens mostra la complexitat polifacètica del seu llegat
polític i doctrinal.
Els objectius d’Almirall i els seus partidaris ajudaren a
consolidar la politització del moviment catalanista, mentre
impulsaven la seva vessant progressista, tot i que aquesta no
va ser hegemònica fins a la segona República. En síntesi, el
pensament d’Almirall és fonamental per a comprendre el pas

54 J. Pich, Federalisme i catalanisme..., op. Cit., pp. 327-332.
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de la Renaixença o catalanisme literari al polític, des d’una
perspectiva federal que evolucionà de la simetria a l’asimetria
o si ho prefereixen de tenir un projecte polític per a tota Espanya a centrar-lo en Catalunya. Per a Almirall (com per a
pràcticament tots els integrants de la seva generació) la nació
era Espanya, però Catalunya hauria de ser un Estat de la federació espanyola amb una àmplia capacitat d’autogovern
obtinguda per la voluntat dels catalans. Ha passat més d’un
segle de la seva mort, però els seus plantejament polítics i
doctrinals continuen molt vius com poden comprovar amb la
lectura de les obres que integren aquesta recopilació de treballs federals [i catalanistes] d’un dels clàssics del federalisme: Valentí Almirall Llozer.
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I
Bases per a la Constitució Federal de la Nació
Espanyola i per a l’Estat de Catalunya
Observacions sobre la forma de plantejar
la confederació a Espanya
Pel vicepresident del Club dels Federalistes

ADVERTÈNCIES

Aquest treball té dos objectius primordials: primer, fer propaganda i donar a conèixer al públic que no té temps ni mitjans
per verificar estudis seriosos de política, el mecanisme de la
constitució d’una confederació. I, segon, cridar l’atenció sobre una multitud de problemes importantíssims. De la resolució encertada d’aquests problemes depèn el futur feliç de la
nostra pàtria.
El mal que afligeix Espanya és greu i prové de molt lluny,
motiu pel qual el remei que s’hi apliqui ha de ser enèrgic per
obtenir-hi bons resultats. El criteri d’autoritat que, en la religió ens ha fet escèptics o fanàtics; en ciència, nuls o com a
molt erudits; en política, esclaus o farsants, i en tots els altres
àmbits, infeliços i retardats, ha de ser suplert pel criteri de
llibertat per tal de resoldre tots els problemes. La unitat nacional fictícia, que després d’enemistar unes províncies amb les
altres les va subjectar totes a la tirania i cobdícia d’un centre
envilit, s’ha de convertir en Confederació, que és la unitat
veritable que sembla fundada en l’harmonia. La direcció d’un
rei que només ha produït tirans, imbècils o guerrers criminals, ha de cedir el lloc al poder de molts, a la República. El
govern de determinades classes, privilegiades no pels seus
mèrits, l’hem de substituir pel govern de tots, del poble espanyol. Només ens podem regenerar si establim la Confederació republicana i si resolem totes les qüestions pel criteri de la
llibertat.
No se’ns oculta que un canvi tan radical com el que desitgem, ha de produir dificultats per plantejar-lo, sobretot pel
que fa referència a establir la Confederació, ja que s’haurà de
dividir una sobirania fins avui absurdament centralitzada.
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Però no ens hem de desanimar davant dificultats superables,
sinó que hem de buscar mitjans per donar-hi una solució encertada.
Escrivim aquest fullet sense cap pretensió i un cop n’han
estat esmentats els objectius. Sabem molt bé que la resolució
de les qüestions que s’hi tracten, exigeixen coneixements superiors i molt més temps que les poques hores de què hem
pogut disposar. Si aconseguim cridar l’atenció sobre les qüestions enunciades, i que, per desgràcia, ningú o només uns
pocs se n’ocupen a Espanya, quedarem satisfets i s’hauran
acomplert els nostres desitjos.
Només ens queda manifestar que les idees i solucions que
presentem són idees particulars de l’autor i no de cap corporació.
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PRIMERA PART
Bases per a la Constitució Federal de la Nació Espanyola

CAPÍTOL I
Disposicions generals

ART. 1. Es declara que són estats sobirans quan la seva
sobirania no estigui limitada per aquesta Constitució, i exerceixen, com a conseqüència, tots els actes i drets estipulats en
aquesta Constitució, els següents estats: 1 les Antilles, 2 Aragó, 3 Astúries i Galícia, 4 les Balears, 5 les Canàries i la Costa d’Àfrica, 6 Castella la Nova, 7 Castella la Vella, 8 Catalunya, 9 Extremadura, 10 Filipines, 11 Granada,12 Lleó, 13
Múrcia, 14 Navarra i Vascongades, 15 Sevilla i 16 València.
Aquests estats formen units la Confederació espanyola.
Els límits de cada estat seran els que tenen les províncies
que els constitueixen actualment. La capital de cadascun dels
estats serà la població que, segons l’últim cens, tingui més
nombre d’habitants, sense atendre cap més circumstància.
El primer paràgraf de l’article precedent dóna una idea
exacta de la Confederació, que consisteix en la unió o enllaç
dels estats independents per pactes determinats que tots han
de complir i que constitueixen la Constitució federal. La
Confederació, dividint la sobirania, fa que el poder suprem
de tots els estats tingui un poder superior en el conjunt dels
estats amb prou atribucions per impedir que s’extralimitin, i
resol el problema de limitar el poder sense destruir-lo. Si els
estats són independents, s’han de constituir de la millor manera que els convingui, sense oposar-se al pacte, o Constitu49

ció federal, que tots han de respectar i complir en les seves
constitucions particulars.
Creiem que Espanya s’ha de dividir en grans estats i no en
les províncies actuals. Aquesta divisió és la natural ateses les
condicions dels mateixos estats, tan diferents els uns dels altres que no han pogut unificar-los ni en legislació ni en costums ni en idioma els esforços de molts segles de governs
unitaris, absorbents i tirànics, ni tampoc no ho ha aconseguit
la idea de llibertat que els va unir momentàniament a tots en
aspiracions. La divisió en petites províncies és una divisió
fictícia, només filla de l’afany de destruir les antigues divisions que eren un obstacle a la centralització que ens ofega.
El segon paràgraf decideix de forma definitiva i justa un
punt sobre el qual es podrien suscitar dificultats pràctiques de
transcendència.
ART. 2. Els ciutadans de tots els estats són ciutadans espanyols. La Confederació garanteix a tots els ciutadans espanyols:
1. El dret de professar la religió i pagar el culte que esculli
cadascú.
2. El dret d’imprimir i de publicar lliurement les seves idees.
3. El dret d’associar-se i de reunir-se lliurement per a fins
pacífics.
En l’exercici dels drets expressats, els espanyols només
quedaran subjectes a les lleis penals comunes i a les regles de
la policia del seu estat respectiu.
4. La seguretat personal i la propietat, i, en conseqüència,
la inviolabilitat absoluta de la correspondència i del domicili.
5. La llibertat d’ensenyament i de professions.
6. El dret de petició a totes les autoritats.
7. La igualtat davant la llei, amb la supressió de tots els
privilegis, els tractaments desiguals i les distincions.
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L’esclavitud que subsisteix en algun dels estats haurà de
quedar totalment abolida quinze anys després que es publiqui aquesta Constitució. L’Estat respectiu dictarà les lleis
oportunes perquè aquesta disposició tingui efectes sense cap
gravamen sensible per als interessos creats.
8. El dret de votar per sufragi universal directe a totes les
autoritats que el poble hagi d’escollir. En aquestes votacions
tindran dret a prendre part tots els espanyols més grans de
vint anys que gaudeixin dels seus drets civils i polítics.
9. El dret a ser escollits per a tots els càrrecs de la Confederació, dels estats i dels municipis que no requereixin capacitat científica especial, si reuneixen les circumstàncies expressades en l’article precedent, i si saben llegir i escriure.
10. L’abolició de la pena de mort, i de totes les perpètues i
infamants.
11. L’abolició de les matrícules de mar i de les parts de
l’herència que el testador podria llegar lliurement.
12. La unitat del fur: se simplifica el procediment amb
només dues instàncies a tots els judicis civils; tribunals col·
legiats inamovibles, i separació completa entre el poder judicial i els altres poders.
Per tant, ni el poder federal ni el de cap dels estats no podran dictar cap disposició que coarti les garanties i els drets
expressats. Tampoc no els podrà suspendre cap poder, excepte si el territori en què se suspenen està ocupat o sitiat per
exèrcits estrangers enemics.
L’article precedent, que consagra explícitament en la
Constitució els drets democràtics, és la base de tota la organització que només tendeix a la seva consolidació i conservació eterna. No consignem en absolut tots els drets i llibertats
individuals, sense més límits que els drets i les llibertats dels
altres, perquè estem convençuts que les llibertats només do51

nen mals resultats quan es proclamen a mitges o de forma
restringida. Massa resultats tristos ha donat a la nostra pàtria
el principi de l’autoritat infal·lible i omnipotent perquè no
sapiguem que si ens hem de regenerar, ens convé seguir el
camí oposat! Gràcies a l’autoritat omniscient, el poble espanyol, un dels pobles de més geni d’Europa, la pàtria de Cervantes, Calderón i Murillo, no ha produït encara un científic
com Kant, Newton o Galileu!
Només la Confederació pot resoldre el problema d’abolir
l’esclavitud a les Antilles sense produir cap trastorn, ja que
encarrega l’abolició al mateix Estat, que és l’únic que es troba
en disposició de conèixer i d’aplicar les mesures oportunes
per dur-ho a terme.
ART. 3. La Confederació garanteix a tots els estats la integritat del seu territori, la sobirania en els límits que fixa l’article 1, la tranquil·litat interior i la independència respecte
dels altres estats i de l’estranger.
Si se suscitessin diferències entre estats, aquests s’abstindrien d’emprar les vies de fet i se sotmetrien a les decisions
del poder federal.
En cas de perill d’invasió estrangera o de disturbis interiors, l’Estat amenaçat ha d’avisar immediatament el Consell
federal. Aquest Consell, en tot cas, haurà de prendre les mesures necessàries per prestar ajut i convocar al moment l’Assemblea federal, si no estigués reunida i els esdeveniments
fossin greus.
ART. 4. La Confederació garanteix que tots els estats es
constituiran en forma republicana representativa o democràtica, i totes les seves parts han de tenir en compte aquesta
Constitució. Amb aquesta finalitat, el poder federal ha de
revisar, abans d’entrar en vigor, les constitucions de tots els
estats i les modificacions o esmenes que s’hi facin.
52

ART. 5. Cap dels estats no pot subscriure un altre o uns
altres tractats d’aliança de naturalesa política, però sí que els
poden subscriure per a objectius de legislació, d’economia,
d’Administració i de Justícia. Aquests tractats queden subjectes a la revisió del poder federal, com les lleis, i en la forma
com s’expressarà.
L’article precedent, en la primera part, tendeix a preveure el
perill que podria haver-hi a la Confederació amb una aliança
de diversos estats poderosos que volguessin imposar per força
la seva voluntat als altres. La segona part és una aclariment.
ART. 6. Tots els espanyols tenen dret a establir-se lliurement en tota l’extensió del territori de la Confederació. i gaudiran dels drets i dels deures dels ciutadans de l’Estat en què
s’hagin establert.
En els articles precedents, hem establert els punts principals que han de servir de lligam als diferents estats que, a
desgrat seu, han format un conjunt fins avui. En el següent
capítol, tractarem l’organització del poder que ha de mantenir el lligam i de les atribucions que se li confereixen per mantenir-lo.
CAPÍTOL II
Del poder federal

ART. 1. Constitueixen el poder federal una assemblea, un
consell i un tribunal federals.
És a dir, un cos que dicti lleis, un govern que les faci executar i un tribunal que les apliqui, sempre que sigui competència de la Confederació, segons aquest pacte federal.
ART. 2. L’Assemblea federal es compon de dues seccions o
cossos: el Cos dels Representants de la Nació i el Cos dels
Representants dels Estats. Per regla general, deliberen separa53

dament. Tots dos cossos tenen la iniciativa en les lleis, però
aquestes necessiten l’aprovació dels dos cossos.
La Confederació té dues bases: la sobirania del conjunt
del poble i la sobirania dels estats que la formen. Cap de les
dues sobiranies és superior a l’altra i, com a conseqüència,
cal que totes dues o els representants del Cos de Representants de la Nació i els dels Representants dels Estats es posin d’acord per posar en vigor una llei que ha d’obligar tots
els estats i tots els individus. Aquest article consagra la sobirania del conjunt dels individus i la independència dels
estats.
ART. 3. El Cos de Representants de la Nació està format
per un representant o procurador per cada 150 mil habitants
de la Confederació.
Creiem que el nombre que en resultarà serà suficient. S’ha
de tenir en compte que l’Assemblea federal, representant només d’una part de la sobirania, no tindrà la importància que
tenien les Corts.
El poble escollirà els representants per un període de dos
anys i es reuniran com a mínim dos cops l’any en les èpoques
que es determinin per una llei de la mateixa Assemblea.
Hem assenyalat un curt període perquè el poble pugui
manifestar sovint la seva voluntat i perquè els escollits no
arribin a perdre la confiança pública. Fixem almenys dues
reunions anuals perquè, en les primeres èpoques d’una constitució que canviarà la manera de ser d’Espanya tan radicalment, convindria que tots els cossos legislatius es reunissin
contínuament.
ART. 4. El Cos dels Representants dels Estats es compon
de 48 membres. El poble de cada estat en nomenarà tres, i els
seus càrrecs seran incompatibles amb els altres serveis de la
Confederació o del estats. Els acords s’adoptaran per la majo54

ria de vots, cada estat forma un vot, és a dir, la majoria dels
tres representants de cadascun. En cas que hi hagués un empat, serà llei el que decideixi l’altre cos.
Els representants seran escollits per cada estat immediatament després de les eleccions del Cos de Representants de la
Nació i pel mateix període de temps.
ART. 5. Cada cop que es reuneixin les dues seccions (Representants de la Nació i dels Estats), escolliran d’entre ells
un president i un vicepresident, amovibles a la seva voluntat.
Els membres de tots dos cossos, percebran dietes, si les demanen, i mentre duri la reunió, que fixarà el cos en qüestió i que
satisfaran respectivament la Confederació i els estats.
Aquesta última disposició és una conseqüència lògica del
sufragi universal passiu.
ART. 6. Són atribucions de l’Assemblea federal:
1. Formar els reglaments per al règim interior i les lleis per
elegir i reunir els dos cossos de què es compon.
Per a la primera elecció i reunió, els constituents hauran
d’aprovar la llei electoral.
2. Exercir l’alta vigilància sobre les relacions diplomàtiques amb les nacions estrangeres.
3. Contraure aliances i formar tractats de comerç, d’extradició, i de correus i telègrafs.
4. Legislar sobre el comerç de la Confederació tant interior com exterior. Les institucions necessàries per al compliment d’aquestes lleis resten dependents de forma immediata
de la Confederació.
Aquest article és indispensable perquè del comerç depèn la
riquesa i, per tant, la felicitat i el benestar de les nacions. Un
dels objectius de la Confederació és que els estats confederats
busquin junts el mitjà de ser tots feliços. Els principis polítics,
en els quals incloem la forma de govern, es refereixen només
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a la part política: no prejutgen ni tan sols la qüestió econòmica, la religiosa o la social.
5. Declarar la guerra i firmar la pau sota les següents condicions. (a) La Confederació mai no pot emprendre cap guerra de conquesta. (b) La Confederació només emprèn les guerres estrictament precises per defensar la independència o
l’honor de la Confederació o dels estats.
La Confederació és un govern tranquil i que només vol el
benestar, el major enemic del qual són les guerres estúpides,
crim que sempre condueix a la tirania.
6. Legislar i administrar els correus i telègrafs a tota la
Confederació, excepte el dret dels estats a servir-se’n per als
assumptes oficials.
És una necessitat de l’estat actual de la civilització, que
exigeix una puntualitat rigorosa i la regularitat en aquests
serveis.
7. Cuidar del pagament dels interessos i de l’amortització
del deute públic d’Espanya. La primera Assemblea federal
que es reuneixi, la revisarà escrupolosament i legislarà, en
definitiva, sobre aquesta qüestió per procurar unificar-ne les
diferents classes.
8. Prendre prestat sobre el crèdit de la Confederació, però
només en els casos de necessitat extrema.
9. Dirimir les diferències entre els estats en l’àmbit del dret
públic amb l’objectiu que mai no arribin a tenir resultats tristos o sagnants.
10. Resoldre els conflictes de competència que sorgeixin
entre la Confederació i els estats, entre ella mateixa i el Tribunal federal, i entre aquest tribunal i els tribunals dels estats.
Perquè en aquests casos només la Confederació és superior.
11. Legislar per a la unitat de pesos, monedes i mesures.
12. Traçar la xarxa de les carreteres i ferrocarrils generals.
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13. Exercir respecte de la marina i l’exèrcit federals les
atribucions que s’explicaran en un capítol especial.
14. Dictar mesures generals sanitàries en cas de perill imminent.
15. Nomenar, dotar i reglamentar els seus treballadors.
16. Recopilar els treballs estadístics dels estats en totes les
branques per formar l’estadística general d’Espanya.
17. Dictar les lleis necessàries per fixar la competència entre
els tribunals de tots els estats, partint de les bases següents: (a)
En els negocis criminals, el lloc de la perpetració del delicte en
determinarà la jurisdicció. (b) Els judicis definitius de tots els
estats seran executoris a tota la Confederació. (c) Els tribunals
de tots els estats es comunicaran i auxiliaran directament.
Aquestes lleis no faran més que fixar els principis que avui
ens guien en la pràctica, ja que a Espanya hi ha diferències
essencials entre la legislació de Castella i les forals que regeixen a moltes províncies.
18. Prendre les mesures necessàries per a la seguretat interior i exterior de la Confederació.
19. Decidir les reclamacions de cantons o de ciutadans
contra les mesures del Consell federal.
20. Formar els pressupostos i procurar sempre disminuirlos, votar-los i repartir les contribucions que siguin necessàries per cobrir aquests pressupostos entre els estats.
21. Dictar les lleis i prendre les mesures necessàries per
posar i mantenir en vigor aquesta Constitució.
Les que hem esmentat són les atribucions principals que
ha de tenir el poder federal en una federació ben organitzada.
Amb aquestes atribucions n’hi ha prou perquè la Constitució
sigui un conjunt harmònic i es conservi la unitat nacional,
que ha de ser més forta perquè estarà fundada a imitació de
la naturalesa.
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ART. 7. El Cos de Representants de la Nació es dividirà en
sis seccions: de Política, d’Economia, de Marina i Comerç, de
Guerra, de Justícia i Cultes, i de Relacions Exteriors. Aquestes seccions estan compostes pel mateix nombre de membres
i presidida cadascuna per aquell que escullin del seu si. Totes
les seccions prepararan els treballs de la seva branca (que
determinarà una llei federal) per portar a l’Assemblea.
ART. 8. Totes les seccions del Cos de Representants de la
Nació revisaran les lleis votades pel cos legislatiu de tots els
estats que es refereixen a la seva branca, amb l’únic objectiu
d’examinar si s’oposen a algun article d’aquesta Constitució.
Si les troba conformes a la Constitució, les tornarà als quinze
dies d’haver-les rebut o d’haver-se reunit al cos legislatiu del
qual procedeixen i tindran força de llei. Si troba que contradiuen algun dels articles, les tornarà, dins del mateix termini,
amb les observacions i modificacions que s’hagin de fer segons la seva opinió, al cos legislatiu de què procedeixin perquè les revisi. Si aquest cos admet les modificacions proposades, podrà publicar-les com a llei. En canvi, si no les admet,
remetrà el projecte votat juntament amb les observacions i les
esmenes proposades per la secció, i amb una al·legació dels
motius pels quals no les accepta a l’Assemblea federal en ple,
que ha de resoldre en quinze dies des de la seva recepció o
d’haver-se reunit.
Creiem que aquest article o un altre de semblant ha de
donar excel·lents resultats durant les primeres èpoques de la
Confederació. És un mitjà per evitar els excessos que podrien
cometre els estats orgullosos de la seva sobirania i poc acostumats a exercir els seus actes.
ART. 9. L’autoritat executiva superior de la Confederació
l’exerceix el Consell federal format pel president de la Confederació i sis membres, un dels quals serà vicepresident.
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El president de la Confederació i els altres membres del
Consell federal, fins i tot el vicepresident, són nomenats pels
dos cossos de l’Assemblea reunits, i escollits entre tots els espanyols elegibles. El seu càrrec dura dos anys i són escollits
després que s’hagi reunit cada assembla federal.
Com que és discutible si els principis democràtics exigeixen que el poder executiu sigui elegit directament pel poble o
no, creiem convenient que sigui elegit per l’Assemblea. Primer, per evitar els disturbis que podrien desacreditar el nostre
sistema de govern en les primeres èpoques. Segon, per evitar
la dictadura i la restauració consegüent d’un poder unitari. I
tercer, perquè el poble espanyol, poble meridional, és propens
a apassionar-se per determinades persones que podrien explotar l’entusiasme en profit propi. Un cop s’hagi consolidat el
nostre sistema de govern, es podrà confiar l’elecció del poder
executiu al poble directament si es creu convenient.
Tots els membres del Consell federal tenen a càrrec seu una
branca de les sis que tenen les seccions del Cos de Representants
de la Nació i que l’Assemblea li assenyali en nomenar-lo. Aquesta
divisió només té per objectiu un millor examen i despatx dels negocis, ja que el Consell federal sempre decreta de forma col·legiada.
Tots els decrets o acords dels Consell federal portaran al
seu peu les firmes dels membres que l’hagin votat, que en seran els responsables.
Creiem que és molt important que el poder executiu decreti de forma col·legiada. Així s’aconsegueix que les mesures
del govern sempre siguin fruit de la discussió i no de l’apreciació particular d’un individu.
Els membres del Consell federal percebran un sou pagat
per la Confederació, que determinarà l’Assemblea en nomenar-los. Sempre s’hauran de trobar reunits en la capital de la
Confederació.
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Són atribucions o deures del Consell federal:
1. Vigilar l’estricta observança de la Constitució.
2. Presentar projectes de llei a l’Assemblea.
3. Vigilar els interessos de la Confederació a l’estranger i
el manteniment de la independència d’aquesta Confederació.
4. Vigilar la gestió de tots els treballadors dependents del
poder federal.
5. Mantenir relació amb tots els representants de la Confederació a l’estranger i amb els representants de l’estranger a
la Confederació.
6. Dirigir els negocis federals d’acord amb les lleis i els
decrets de l’Assemblea, i fer executar els seus acords i els del
Tribunal federal.
7. Nomenar els funcionaris de la Confederació que segons
aquesta Constitució i les lleis no correspongui nomenar a cap
altra autoritat.
8. Convocar l’Assemblea de forma extraordinària en casos urgents, prenent interinament les resolucions que no poden patir dilació, i donant-ne compte després a l’Assemblea.
9. Donar compte de la seva gestió i llegir memòries sobre
la situació interior i exterior de la Confederació cada vegada
que es reuneixi l’Assemblea o que aquesta ho demani.
ART. 10. Els membres del Tribunal federal són elegits per
l’Assemblea en el nombre que aquesta determini i coneixeran:
1. De les diferències que es suscitin entre estats o entre la
Confederació i els estats sempre que no es refereixin al dret
públic.
2. De les demandes de particulars contra la Confederació.
3. De les competències entre tribunals de diferents estats.
El Tribunal federal es regirà per una llei que publicarà
l’Assemblea.
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En fixar la jurisdicció del Tribunal federal, ens guia el mateix criteri que ens ha de guiar en tota l’organització del poder federal; la divisió de la sobirania entre la Confederació i
els estats.
ART. 11. Tots els membres de les autoritats federals seran
responsables per la seva gestió. Una llei federal determinarà
la manera de fer efectiva aquesta responsabilitat.
La responsabilitat dels governants és la major de les garanties en els governs liberals.

CAPÍTOL III
De la marina i de l’exèrcit federals

ART. 1. La marina de guerra de la Confederació i tots els
seus annexos i accessoris (com arsenals, doks, etc.) dependran immediatament del poder federal.
La marina de guerra ha de ser protectora del comerç marítim, molt important a Espanya. Com que el comerç depèn
del poder federal, és natural que la marina de guerra també
depengui del poder federal.
ART. 2. L’exèrcit federal es compon de les forces de tots
els estats. Una llei federal fixarà el contingent que, en cas de
guerra, hauran d’apromptar tots els estats, i aquesta llei serà
revisada cada deu anys. Tots els espanyols estan obligats a
defensar la pàtria.
En cas de guerra, les forces de tots els estats es posaran a
les ordres immediates del poder federal, que en nomenarà el
general en cap.
Si l’exèrcit és inútil en temps de pau, és indispensable en
cas de guerra, i llavors necessita una direcció única i eficaç.
Cap estat, en temps de pau, podrà tenir més de 6.000 ho61

mes de tropes permanents, incloent-hi en aquest nombre els
instituts que, pagats per l’Estat, vetllen per de la seva seguretat i vigilància.
No podran tenir-ne més, però sí que podran tenir-ne
menys. Creiem que el nombre assenyalat és suficient per protegir l’Estat de malfactors i criminals.
Els soldats que componen l’exèrcit actualment seran enviats als seus estats, que llicenciaran tots els que ho desitgin i
tots aquells que, sense desitjar-ho, no siguin necessaris per a
la seguretat i vigilància de l’Estat.
Els generals, caps i oficials seran repartits entre els estats
en proporció de la seva població i de la seva riquesa atenent,
en la mesura possible, la naturalesa i els desitjos dels interessats. Tots els estats hauran de sostenir i pagar els que li siguin
assignats en temps de pau i formar quadres a les ordres de les
autoritats de l’estat en qüestió.
Cap estat no podrà disminuir contra la voluntat dels interessats el nombre de generals, de caps i d’oficials que li corresponguin, llevat que no supleixin les baixes que es vagin
produint. En tot cas, tots els estats hauran de conservar els
quadres necessaris per comandar el contingent que li sigui
assenyalat segons el primer paràgraf.
Moltes de les disposicions d’aquest article són necessàries
a causa de l’estat actual de l’exèrcit. Creiem que, en conjunt,
ofereix una solució acceptable per tots.
ART. 3. Depenen del poder federal els cossos facultatius
de l’Estat major, de l’Artilleria i d’Enginyers. Una llei federal
determinarà l’organització d’escoles per a oficials. El nombre
d’aquests oficials i la força permanent a càrrec de la Confederació han de ser els necessaris, així com la distribució del
nombre i de la força entre els diversos estats.
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CAPÍTOL IV
De les classes passives i d’altres classes que percebien el sou
de l’Estat

ART. 1. Els individus que, per qualsevol concepte, percebien un sou de l’Estat quedaran subjectes a la legislació de l’estat de què siguin veïns. Aquest, en legislar sobre aquest article, ha de tenir present l’apartat 1 de l’article 2 del capítol I.
Els estats hauran de satisfer el que sigui necessari per atendre la subsistència dels individus que pertanyen a les classes
passives i superin l’edat de 60 anys o que es trobin impossibilitats per treballar.
Tots els estats haurien de disposar que, d’ara endavant, ningú que no es trobi en servei actiu, adquireixi el dret a percebre
un sou de l’Estat. Només es podran concedir pensions o socórrer d’alguna forma els qui queden inútils al servei de la pàtria.
Un funcionari de l’Estat té un ofici o una carrera com
qualsevol altre i és remunerat pel seu treball. Si es vol assegurar el seu futur, haurà emprar els mitjans de què poden disposar els altres ciutadans.

CAPÍTOL V
Revisió de la Constitució federal

ART. 1. La Constitució federal es pot revisar en qualsevol
ocasió.
La revisió tindrà lloc sempre que la demani la majoria de
l’Assemblea federal o la majoria dels poders legislatius dels
estats. Només podran ser revisats aquells articles dels quals
s’hagi demanat la revisió, i per a això seran convocades Constituents en la forma que determini la legislació federal.
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La revisió és un requisit indispensable a totes les constitucions liberals. No obstant això, creiem que seria prudent que
no pogués ser revisada fins que hagi passat un període determinat per tal que es pugui consolidar.

SEGONA PART
Observacions sobre la manera de plantejar la confederació a
Espanya

No se’ns oculta que és difícil convertir una nació com Espanya en confederació. A les Constituents s’oferiran dificultats
pràctiques que, sense negar-ne la gravetat, poden resoldre’s si
es duu a terme un examen encertat i madur. N’examinem algunes que es presentaran inevitablement.
Si la Nació s’ha de constituir en Confederació, s’haurà
d’adoptar la Constitució, o pacte federal, abans o després
que les constitucions particulars dels estats.
Seria natural i lògic que els estats, en ús de la seva sobirania, es constituïssin i que, un cop constituïts, pactessin entre
si i es confederessin lligant-se per una constitució federal, si
els estats haguessin estat fins ara o s’haguessin declarat dependents últimament. Però si considerem que els que serien
declarats estats independents fins ara han format un conjunt, i que, com a conseqüència, abans que puguin unir-se o
confederar-se cal que se separin; si tenim present que les
constituents nomenades per la Nació són les que l’han de
convertir en Confederació; si considerem que la sobirania
dels estats es fundarà en la decisió de les constituents i que,
per tant, poden concedir als estats només una sobirania limi64

tada, creiem que les Corts han d’establir abans que res el
pacte federal i després declarar els estats independents en
allò en què no els lligui aquest pacte. D’aquesta manera,
s’evita el perill que els estats, després que s’hagin declarat
independents, si no s’avenen amb les clàusules del pacte, es
vagin desunint i puguin sumir en l’anarquia la nostra pàtria.
Així s’aconsegueix formar la Confederació. Una vegada
adoptada i reglamentada la manera de revisar la Constitució
federal, els estats podrien acomodar-la completament per
mitjà de revisions a les seves necessitats i als seus desitjos.
Per tant, creiem que la Constitució federal s’ha d’aprovar
abans que les particulars dels estats.
Han d’aprovar les Constituents les constitucions particulars dels estats o bé han de ser els mateixos estats?
Creiem que correspon als estats aprovar-les però sota la
direcció de les Constituents. Després d’elaborar la Constitució federal, les Constituents, per mitjà d’una llei electoral,
han de convocar assemblees a tots els estats perquè adoptin
les lleis constitucionals. Un cop aquestes siguin aprovades en
tots els estats i quan entrin en funcionament els poders establerts en tots ells, les Corts constituents podran convocar la
primera Assemblea federal i fer entrar en vigor la Constitució, després de decretar explícitament que en tots els estats
regiran, en allò que no s’oposin a la Constitució federal ni a
la del respectiu estat, les mateixes lleis que regien fins que siguin derogades o modificades pel poder legítim i després de
modificar el Codi penal, que és l’única sanció dels drets individuals en una nació lliure. Abans de dissoldre’s les Constituents, també haurien de decretar que, interinament i fins que
siguin substituïdes per les creades per la nova Constitució,
restarien en funcionament les autoritats, corporacions, oficines, etc. fins que ho determinés l’Assemblea federal, a la qual
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caldria donar amplis poders per poder decidir sobre la dissolució definitiva d’aquestes autoritats i corporacions així com
per resoldre les dificultats que es puguin plantejar.
Creiem que les qüestions que hem apuntat i moltes altres
que podrien aparèixer mereixen fixar l’atenció de tots els espanyols que desitgin la regeneració de la fins avui desgraciada pàtria. Ja ha arribat el moment de descendir al terreny de
la pràctica, l’únic en el qual poden trobar solució moltes de
les qüestions polítiques plantejades.

TERCERA PART
Bases per a la Constitució de l’Estat de Catalunya

CAPÍTOL I
Disposicions generals

ART. 1. A més a més dels drets que la Constitució federal
garanteix a tots els espanyols, aquesta Constitució garanteix
a tots els catalans:
1. Que totes les matèries, inclosa aquesta Constitució, seran discutibles en la premsa i en reunions públiques.
Sense témer la discussió, la desitgem.
2. Que les lleis penals només consideraran com a delictes i
penaran els atemptats contra els drets dels individus i de les
autoritats.
3. El dret de perseguir davant els tribunals competents totes les transgressions de la llei comeses per les autoritats, les
corporacions i els ciutadans.
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4. Que l’observança de les lleis no s’assegurarà mai amb
mesures preventives. Totes les lleis tindran una sanció civil o
penal que serà aplicada al seu contraventor.
Totes les garanties esmentades i d’altres que es podrien
establir són conseqüència del principi de llibertat.
ART. 2. La forma de govern de Catalunya serà republicana i representativa.
És a dir, govern per molts en representació de tots.

CAPÍTOL II
Del poder català

ART 1. L’autoritat legislativa suprema, quan no es trobi
limitada per la Constitució federal, serà exercida a Catalunya
per una assemblea única de representants elegits pel poble.
Cada vint mil habitants o fracció d’habitants que passi de
deu mil, elegirà un representant.
L’Assemblea serà elegida per un període de dos anys i es reunirà com a mínim dos cops l’any, en les mateixes èpoques que determini el reglament de règim interior aprovat per l’Assemblea.
Cada vegada que l’Assemblea es reuneixi, elegirà del seu si
un president i un vicepresident amovibles a voluntat d’aquesta Assemblea.
L’Assemblea haurà de discutir i votar totes les peticions
que se li adrecin firmades per quatre mil ciutadans catalans
electors o més.
Els membres de l’Assemblea percebran, si les demanen, dietes durant el temps de la reunió, si té lloc fora del seu domicili.
Les sessions de l’Assemblea seran publicades en tots els casos.
En un poder democràtic i representatiu, no pot haver-hi
més que una cambra legislativa. És inútil que recordem que
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les lleis polítiques de l’Assemblea han de seguir la tramitació
que indiquem en tractar de la Constitució federal.
ART. 2. L’autoritat suprema executiva serà exercida a Catalunya pel Consell català, compost d’un president i de sis
membres elegits per l’Assemblea entre tots els catalans elegibles, encarregats cadascun d’ells d’una de les branques en què
es divideix el Cos Federal de Representants de la Nació.
Per les mateixes raons que vam presentar quan vam comentar l’elecció del Consell federal, creiem que el Consell
català ha de ser elegit per l’Assemblea.
Les úniques atribucions del Consell són executar i fer
complir les lleis. Només quan l’Assemblea no es trobi reunida, el Consell podrà adoptar mesures urgents, sempre que
després en doni compte a l’Assemblea i la reuneixi immediatament si es presentés algun assumpte greu.
Els abusos del poder executiu han contribuït, en gran part,
a desacreditar les constitucions que ha tingut Espanya.
El Consell català decreta sempre de forma col·legiada i per
majoria de vots. Els membres que hagin votat un acord, el
firmaran i en seran els responsables.
Els membres del Consell es trobaran sempre reunits a la
capital de Catalunya, i percebran, si no hi renuncien, una
retribució que assenyalarà l’Assemblea.
El Consell nomenarà els funcionaris, el nomenament dels
quals no es trobi conferit per la llei a una altra entitat. L’Assemblea formarà una llei de funcionaris que parteix de les
bases de la inamovibilitat i que els nomenaments només poden ser a favor de ciutadans catalans.
Una llei determinarà els delegats que pugui tenir el poder
executiu, de manera que a cada municipi, el delegat és el president de l’Ajuntament.
ART. 3. Per a l’organització dels tribunals catalans, a més
68

de les bases establertes en la Constitució federal, es tindran
presents les següents:
1. S’establirà el jurat per al coneixement de tota classe de
delictes.
2. Les qüestions sobre drets civils són competència exclusiva dels tribunals. També ho són les que versen sobre drets
polítics no exceptuats per la llei.
3. Per cap motiu, ni en cap època, no es podran crear comissions ni tribunals extraordinaris, sigui quin sigui el seu
nom.
4. Tots els ciutadans podran defensar els seus drets propis
o els de tercers que els en confiïn la defensa.
5. Les places judicials seran vitalícies. Cap jutge no pot ser
privat ni suspès del seu destí, si no és en virtut d’una sentència. Tampoc no pot ser traslladat sense el seu consentiment.

CAPÍTOL III
De l’administració i govern de les províncies i municipis

ART. 1. L’administració de les províncies catalanes serà
exercida per un cos provincial elegit pel poble.
L’administració i el govern municipal dels pobles seran
exercits per ajuntaments de nomenament popular.
Les lleis particulars determinaran l’exercici de les funcions
provincials i municipals, i la formació de reglaments de policia urbana. Aquestes lleis sancionaran la descentralització
administrativa més completa.
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CAPÍTOL IV
De la força pública

ART. 1. L’única força armada que pagarà l’Estat català
serà una guàrdia cívica composta de 2000 homes, encarregada de perseguir els malfactors i criminals. Tots els catalans
tenen el deure d’ajudar les autoritats per fer complir i executar les lleis, si fossin requerits a fer-ho.
Són els únics ajuts que necessita un govern liberal i popular.

CAPÍTOL V
De la revisió de la Constitució

La Constitució catalana podrà ser revisada en qualsevol moment.
Quan la majoria del cos legislatiu cregui que hagi de tenir
lloc la revisió total o parcial (en aquest últim cas, tot fixant
els articles que hagin de ser revisats) o quan demanin la revisió trenta mil ciutadans catalans electors, es consultarà si la
revisió ha de tenir lloc al poble, que votarà si o no.
Si la majoria dels votants es decanten per la votació afirmativa, es convocaran Constituents catalanes per procedir-ne
a la revisió total o parcial.

NOTA: Els encàrrecs d’aquest fullet es dirigiran a la Redacció del
FEDERALISTA, Café del Recreo, entresòl. Seran servits si es remet
el seu import en segells de correu o per un altre mitjà a raó de 10
reals cada 25 exemplars o de mig real cada exemplar.
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II
Idea exacta de la Federació
Dades per a l’organització de la República Federal Española
Pel director de «L’Estat Català»

IDEA EXACTA DE LA FEDERACIÓ

Des del moviment de setembre, es difon amb insistència la idea
que l’organització del poder, o la forma de govern, és una qüestió accidental i d’importància secundària. És una idea absurda
que, pel fet d’haver-la acceptat, ens ha de portar conseqüències
deplorables. L’organització del poder i la forma del govern és el
primer pas per arribar encertadament a la realització del nostre
ideal, i si no fem aquest pas, mai no hi arribarem.
Proclamar principis, establir drets abans d’haver creat institucions que els garanteixin, és el mateix que escriure sobre
aigües pantanoses. D’aquesta manera ho han entès els nostres adversaris que, sagaços, han transigit en tot, han acceptat els principis democràtics i no han volgut cedir ni una mica
en l’anomenada qüestió de nom, en la qüestió secundària de
la forma de govern.
Només existeixen dos pobles que es regeixen pels principis
democràtics i, en tots dos, la llibertat es va desenvolupar a
l’ombra de les institucions que van crear abans de proclamar
aquests principis. Tots els pobles que han seguit altres camins
han vist desaparèixer la llibertat i, sense saber com, s’han
trobat, poc després de grans revolucions, junyits al carro del
despotisme.
Si s’estableix la forma de govern lògica i natural de la democràcia, es desenvoluparan plenament els principis democràtics. Si, per contra, s’estableix la forma de govern lògica
de l’autoritat i del privilegi, per més que es proclamin principis d’igualtat, aquests principis desapareixeran tard o d’hora.
En tots els sistemes monàrquics o republicans en què el poder
estigui concentrat, aquest poder sempre exterminarà la llibertat. Només en aquells sistemes en què el poder resti dividit, la
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llibertat es troba en condicions favorables per a la lluita, i
tard o d’hora acabarà per obrir-se pas.
La forma de govern és el motlle; els principis, el metall que
s’hi ha de vessar. Qui no tingui motlle o en tingui un d’imperfecte i s’obcequi en emmotllar-hi el metall, tan sols aconseguirà desaprofitar-lo sense arribar mai a obtenir-ne l’estàtua.
Per tant, si volem consolidar la llibertat, hem de començar
per construir el motlle. Perquè triomfi la democràcia a Espanya, hem de plantejar, primerament, la federació de petites
repúbliques. Tot el que es faci abans d’aquest primer pas serà
treball perdut: serà la reproducció de les estèrils revolucions
que tots deplorem i que ens han conduït al trist estat en què
ara ens trobem sumits.
Quan s’hagi plantejat la república federal, la nostra revolució definitiva ja estarà feta. A l‘ombra es desenvoluparan majestuosament els principis democràtics, mitjançant els quals
arribarem al regnat de la justícia i a la felicitat que anhelem.
De l’encert en el primer pas depèn que arribem al final del
camí i, per desgràcia, pocs s’ocupen de preparar aquest primer pas. En canvi, els amics poc afectuosos i els enemics encoberts de la federació, enganyats els uns i de mala fe els altres, han procurat i procuren extraviar les idees tot presentant
en fullets i discursos, sota el nom de federals, institucions que
no només no són les conseqüències genuïnes d’aquest sistema, sinó que són, per la mateixa naturalesa, incompatibles
amb el sistema. Per tant, hi ha una necessitat urgent que tots
pensem i estudiem l’organització de la república federal espanyola, analitzem els principis que la ciència aconsella, consultem la història del nostre país i la de les institucions federals
en països més afortunats que Espanya, amb l’objectiu de poder crear amb aquestes dades, un cop arribat el moment, institucions sàvies que garanteixin el regnat de la democràcia
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per al futur, i amb l’objectiu que, amb la seva publicació,
tothom adquireixi una idea clara i precisa de la federació republicana, per mitjà de la qual cauran per la seva base i deixaran de confondre les idees, els absurds, les vaguetats i les
falses doctrines, que han difós sobre el sistema que desitgem
per a Espanya els qui s’aterren davant la idea que un dia pugui desaparèixer el privilegi.
Aquests breus apunts, que escrivim sense cap pretensió de
classe, s’adrecen vers aquest objectiu.
II
La paraula federació és sinònima d’aliança; per tant, el govern federatiu és el govern fundat en l’aliança. L’aliança és un
contracte per a la celebració del qual cal que existeixin parts
contractants amb poder o amb capacitat suficient per contractar. Si els que celebren el contracte són pobles o estats, la
capacitat per contractar és la sobirania; d’això se’n dedueix
que el contracte de federació només es pot subscriure per pobles sobirans.
Tots els contractes obliguen els contractants a complir-los,
els quals limiten la seva llibertat, poder o sobirania, en allò
que sigui objecte del contracte i en els terminis que s’estipulin, per la qual cosa és conseqüència del contracte de federació que els pobles o estats que es federen restin amb la seva
sobirania limitada.
Perquè el contracte de federació no sigui il·lusori, i perquè cap
dels estats federats no pugui faltar-hi impunement, els contractants mateixos han de crear una autoritat que els obligui a complir-lo i han d’establir un poder coercitiu. Aquest poder no pot
ser cap altre que el conjunt dels estats, o un delegat seu, a favor
del qual els estats contractants es desprenguin de certes atribuci75

ons, i al qual s’atribueixin pel mateix contracte les facultats i se
li presti la força suficient per obligar tothom a complir-lo.
Quan es federen estats o pobles, abdiquen d’una part de
la sobirania a favor del conjunt però conserven l’altra part a
què no han renunciat expressament i, per tant, és evident que
la federació suposa la divisió de la sobirania.
Un cop s’ha establert la federació, el conjunt dels estats federats o el seu representant exerceix els actes de sobirania que li
han estat atribuïts expressament en el contracte, al mateix temps
que cada estat sobirà exerceix tots aquells actes dels quals no es
va desprendre expressament quan es va pactar la federació. Així,
la sobirania resideix generalment en cada estat i excepcionalment en el conjunt. La de cada estat s’estén a tot el que no està
exceptuat; la del conjunt, només a allò que se li ha atribuït: la
dels primers és originària; la del segon, delegada. Insistim sobre
aquest punt perquè la divisió de la sobirania en la forma dita és
una condició essencial de la federació, condició que és molt fàcil
que quedi desatesa o desnaturalitzada quan s’hi arriba des de
l’unitarisme, de la mateixa manera que passaria a Espanya. No
existeix cap federació sense estats independents mentre el pacte
federal no limiti la seva sobirania. Els contractants es poden lligar més o menys; poden imposar més o menys limitacions a la
seva llibertat; el contracte pot contenir més o menys pactes, però
mentre no hagin renunciat a la seva sobirania, els estats són lliures, són sobirans. Si no fos així, no existiria la federació.
III
Actualment, Espanya és una sola nació. Dins d’Espanya no
existeixen estats sobirans que puguin lligar-se firmant el contracte federal, sinó que, al contrari, els que han de fer-ho formen part d’un gran conjunt, en el qual resideix indivisa la
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sobirania. Així, la federació espanyola no podria ser en rigor
resultat del contracte si no se separen abans els que han de ser
estats, de manera que, en fer-ho, cadascun d’ells declari que
es sobirà independent, perquè després d’aquesta declaració es
trobaran amb capacitat per contractar. No obstant això, es
podria obtenir el mateix resultat que donaria la separació i el
contracte consegüent, per un camí diferent. En comptes d’abdicar els estats declarats sobirans d’una part de la seva sobirania a favor del conjunt, aquest conjunt podria renunciar, en
favor dels estats que determini establir, tota la sobirania
menys aquella part que es reservi expressament en la Constitució federal. Per aquest mitjà, la sobirania quedarà dividida:
la part corresponent al poder federal, representant del conjunt, quedarà limitada al poder que se li hagi reservat; els
estats federats seran sobirans en tot allò en què la seva sobirania no es trobi limitada, i naixerà, com a conseqüència, la
federació amb totes les seves condicions essencials. El contracte o quasi contracte existirà des del moment en què els
estats creats acceptin la Constitució federal i s’obliguin a respectar-la tot ratificant l’obra del conjunt.
Com a conseqüència del que hem dit, tota la Constitució
federal que es formi per a un poble que, com Espanya, arribi
a la federació des de la unitat, ha de contenir una part preliminar en què es proclami explícitament i solemnement la sobirania de cadascun dels estats que han de constituir la federació, en allò que aquesta sobirania no sigui limitada per la
Constitució mateixa, i on es fixin els seus límits i altres circumstàncies necessàries per a la seva existència. Aquesta declaració prèvia és innecessària quan la federació es pacta entre estats independents.
En aquesta part preliminar, la Constitució federal que
s’elabori per a Espanya toparà amb un dels problemes de més
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transcendència pràctica: Quants i quins hauran de ser els estats que formin la Federació espanyola? Per a resoldre aquest
problema s’han de tenir presents diverses consideracions.
Perquè el contracte no sigui il·lusori, hem dit que els estats
que es federin han de crear un poder coercitiu que no pot ser
cap altre que el conjunt dels federats, i que aquest poder federal ha de tenir la força suficient per obligar a complir el
contracte als que vulguin evadir-lo. Si un dels estats es resisteix, el poder federal ha de trobar suport en els altres i d’això
se’n dedueix que el nombre dels que formen la federació i el
seu poder relatiu han de ser tals que ha de ser impossible que
un de sol tingui mitjans suficients per lluitar contra els altres.
Els estats que constitueixin la federació han de ser diversos
per tal que la federació com a sistema de govern doni resultats beneficiosos, sense que importi que no siguin de la mateixa importància, mentre s’observi la regla que hem presentat.
La federació de només dos estats iguals o semblants en poder
seria il·lusòria perquè trencarien el pacte a la primera dissidència, o entre un estat poderós i un altre o uns altres que
fossin inferiors en poder, ja que el fort absorbiria el dèbil. Un
nombre exagerat d’estats, a més de fer el pacte federal gairebé impossible, donaria lloc a confusions i complicaria el funcionament de les institucions federals.
Les consideracions expressades es poden tenir molt en
compte quan s’arriba a la federació des de la unitat, ja que hi
ha una major flexibilitat, al contrari del que passa quan els
estats que es federen ja són independents. També s’ha de considerar que cada estat ha de formar un conjunt més o menys
compacte i, com a conseqüència, s’han de tenir en compte per
establir la divisió les circumstàncies topogràfiques, les lleis, la
història, els usos i el llenguatge i respectar les divisions naturals que, més o menys marcades, són presents a tots els paï78

sos. La divisió del territori s’ha de dur a terme, doncs, segons
les consideracions que acabem d’exposar.
A Espanya, la resolució del problema oferirà poques dificultats d’importància, ja que existeix la divisió natural entre
les que van ser grans províncies després de perdre la seva independència. Història, topografia, caràcter, usos; tot és peculiar a totes les províncies i moltes tenen una legislació i un
idioma particulars. Si Espanya es divideix en tants estats com
províncies naturals té, en resultaria un nombre ni escàs ni
excessiu i la importància relativa faria que les institucions
federals poguessin funcionar desembarassadament.
Les províncies modernes són entitats purament fictícies,
per a la creació de les quals no es va consultar la naturalesa,
però sí que se la va contrariar amb l’objecte de matar tot l’esperit provincial i satisfer la fam d’unitarisme dels governs que
han explotat Espanya. Les províncies modernes han servit i
serveixen als ministres per a poc més que per col·locar 49
governadors civils.
Per tant, els estats que han de formar la federació espanyola
han de ser els que en altres temps foren regnes, principats o
comtats independents i que formaven les grans províncies a
l’època de Ferran VII, per exemple, Catalunya, Aragó, València, etc. Ens hauríem de regir pel mateix criteri si Portugal entrés a la federació i aquesta es convertís d’espanyola en ibèrica.
Potser suscitaria algunes dificultats el destí ulterior que
haurien de tenir les colònies i possessions que Espanya conserva. Com que les primeres es troben situades a gran distància i en algunes hi ha dues races més o menys enemistades,
alguns creuen que seria perillós deixar-les lligades només pel
pacte federal, que potser tindrien interès a trencar per proclamar la seva independència completa. Les segones, faltades de
vida pròpia perquè no poden subsistir excepte sota la tutela i
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empara de la nació de la qual formen part, no podrien ser
declarades estats, ni seria just que fossin una càrrega per a un
estat determinat si hi quedessin annexades.
No obstant això, creiem que aquestes dificultats se superarien fàcilment. Actualment, Cuba i Puerto Rico no es troben en
el seu estat normal de relacions amb Espanya. Si ja estan pacificades quan s’estableixi la federació, no hi hauria cap inconvenient a declarar-les estats. Amb això hauran aconseguit el que
més desitgen, l’autonomia, i potser aquest és el mitjà per ajuntar les dues races enemigues. Si la guerra encara continua, la
federació, igual que qualsevol altre govern, podrà prendre sobre aquestes races la determinació que cregui més justa, ja que
es trobarà per la mateixa naturalesa en millors condicions per
arribar a una avinença. Una de les qüestions més importants
per a les Antilles és l’esclavitud, i per resoldre-la la federació
podrà disposar de mitjans que no té cap govern unitari, ja que
podrà encarregar l’abolició als antillans mateixos, sempre que
s’assenyali el termini que es cregui necessari.
En cas d’entrar a formar part de la federació, les Antilles hauran de conformar almenys dos estats: el de Cuba i el de Puerto
Rico. En elaborar la seva Constitució particular, els cubans podrien establir una subfederació si creguessin que així convé a la
naturalesa del seu territori i a les seves condicions especials.
Pel que fa a les Filipines, no s’oferiria cap dificultat. No
importa gens que es digui que es troben subjectes al domini de
la teocràcia. L’obscurantisme només es cura amb la llibertat.
Les possessions de la costa d’Àfrica podrien quedar dependents de les autoritats federals, com els territoris als Estats Units, fins al punt que poguessin, perquè tenen vida pròpia, ser declarades estats. Tanmateix, en establir la federació,
s’hauria d’examinar madurament si ens convé abandonar-ne
algunes.
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Des que el partit republicà celebrà els pactes federals, alguns han incorregut en l’error de creure que cada pacte federal hauria de conformar un estat quan s’escaigui. La idea de
dividir Espanya en dos grans grups d’estats, federats entre
ells, no és nova; i, tot i que s’han adduït algunes raons a favor
de la idea, entre d’altres que el vincle directe podria ser massa
estret per enllaçar pobles de caràcters tan diversos com els
que constitueixen la nació espanyola, creiem que no es poden
atendre, però en canvi sí que mereixen atenció les que ens
impulsen a rebutjar aquesta idea. Els federalistes, en efecte,
no volem dividir Espanya en dues nacions, sinó que volem
consolidar la unitat nacional sobre la base sòlida de la varietat, que és la més justa. La divisió proposada no és conforme,
a més, amb la regla que hem esmentat anteriorment i, com
que els dos grans grups haurien de ser dues federacions, seria
molt difícil evitar la rivalitat entre totes dues i els seus efectes
(que en el nostre sistema s’eviten mitjançant un pacte del qual
parlarem en el moment corresponent) serien desastrosos.
En la part preliminar de la Constitució de què ens estem
ocupant, s’haurien d’assenyalar els límits de tots els estats i la
seva capital respectiva. Les entitats que no existeixen s’han
de crear i han de néixer amb totes les circumstàncies precises
per tenir vida. La delimitació territorial i la fixació de la capital és una qüestió d’importància secundària. Les províncies
que han de ser estats tenen límits naturals i, per regla general,
ja tenen indicada la capital, de manera que es podria determinar que els límits de cada estat fossin provisionalment els de
les províncies que els formen, i la capital seria la més populosa de les ciutats del mateix estat.
Encara que en aquests punts es cometés algun error, seria
de poca transcendència perquè és d’esmena fàcil. Els estats
declarats sobirans podrien rectificar després les seves fronte81

res mitjançant contractes; a més, mitjançant un acte propi de
sobirania, podrien canviar de capital si les circumstàncies ho
exigissin.
IV
La creació de l’entitat conjunta fa que els estats independents
entrin a formar part d’un conjunt al qual es troben units per
lligams determinats, de manera que la federació és la unió,
l’enllaç o la societat per a uns objectius determinats, formada
per estats sobirans, en què cadascun renuncia en favor de tots
a determinades atribucions i, com a conseqüència, a una part
de la seva llibertat o sobirania.
El document en què consta el contracte amb els pactes és
la Constitució federal, que ha de contenir detalladament les
atribucions i l’organització de l’entitat conjunta, és a dir, del
poder federal, que neix del contracte. Abans de determinar
quines han de ser aquestes atribucions i organització, cal que
examinem les finalitats que es proposen els estats quan es federen.
L’aliança, que és una de les fases de l’associació, uneix les
forces dels associats per a determinats objectius. Aquells que
s’associen o s’alien tenen per objectiu principal fer-se forts.
Des que hi ha nacions, és conegut el contracte d’aliança. Després que una nació dèbil es vegi amenaçada per una altra de
més forta, moguda per l’instint de conservació, prova de posar-se al nivell de la seva enemiga i, com que en si mateixa no
troba els recursos necessaris, recorre a les nacions veïnes, que
sovint són dèbils com ella, però en unir les seves forces, aconsegueixen plegades oposar-se a la que les amenaça. Les nacions, igual que els individus, s’han associat per a totes les finalitats, i l’associació ha donat a les primeres el mateix resultat
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que als últims. Gràcies a l’aliança expressa o tàcita que ha
existit i encara existeix entre tots els tirans del món, s’ha conservat durant molts segles i encara es conserva la tirania.
En vista d’aquests prodigiosos resultats, els pobles han
descobert que podien assegurar-se la llibertat mitjançant l’associació, i d’aquest descobriment neix la idea d’aliances o
federacions com la que desitgem per a Espanya.
En tractar d’implantar aquest sistema, apareix l’inconvenient de l’esperit de nacionalitat, que ha oposat dificultats
invencibles a la unió o federació de nacions ja creades i independents. En cercar el mitjà per obviar-lo, sorgeix la idea
que els estats es poden crear, i des de llavors ha estat possible
la federació com a sistema de govern. Quan una nació desitja assegurar-se la llibertat, comença per dividir-se en petits
grups, entre els quals se subscriu després el contracte de societat federal.
Aquest sistema produeix un avantatge apreciable. Fa que
els estats federats siguin petits, per regla general, i és una veritat trivial que com més gran és l’extensió d’un estat, més
gran és el predomini de l’autoritat sobre la llibertat, més força té l’autoritat i més mitjans té a disposició seva per destruir
la llibertat.
L’únic inconvenient que ofereixen els estats petits és que
poden ser fàcilment absorbits o supeditats per un veí poderós, i aquest inconvenient troba remei en l’associació mateixa, que converteix en forts els que són dèbils.
Del que s’ha dit es desprenen els principals objectius del
contracte de federació: garantir la llibertat dels individus i
assegurar la independència dels estats.
Segons l’ordre d’idees que domina en l’Europa moderna, a
primera vista sembla poc menys que impossible garantir al
mateix temps la independència de la nació i la llibertat dels
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individus; assegurar la primera, sense l’ús de mitjans que algun dia puguin girar-se contra la segona. Quan el poder reial
es trobava en l’apogeu de la seva grandesa i podia emprar les
forces que li sobraven en lluites estèrils contra altres reis poderosos com ell, amb l’únic objectiu de satisfer la seva vanitat
o ambició, va encertar amb la creació d’exèrcits permanents
per tenir-los sempre disposats a satisfer tots els seus capricis
de conquesta. Quan els pobles es van despertar de la seva letargia, i en pretendre acabar amb el poder reial, van lluitar
contra els reis, van emprar els mateixos exèrcits permanents
que havien nascut per a objectius diferents i, amb el seu suport, han conservat fins a l’actualitat l’autoritat i el poder; i si
bé actualment els exèrcits europeus serveixen gairebé exclusivament per sostenir la tirania dels poders contra els pobles
que tenen sotmesos, aquests mateixos poders encara poden
pretendre dominar pobles estranys i en poques hores, gràcies
a la rapidesa i a la facilitat de les comunicacions actuals, i per
qualsevol motiu fútil, enviar-hi forces suficients per dominarlos. A Europa hem presenciat tantes violacions, tants atemptats comesos pel poderós contra el dèbil, i permesos o tolerats
per tots els estats europeus, que no és possible viure desprevinguts. Aquesta idea, que s’ha dut a l’exageració, ha comportat que totes les nacions tinguin grans arsenals d’armament i s’hagin convertit en veritables campaments.
En aquest estat, ja que l’autoritat té a la seva disposició els
mitjans necessaris per assegurar la independència de la nació,
és lògic i natural que els utilitzi per privar el poble de la llibertat i per satisfer la necessitat d’absorció que sent qualsevol
poder. La lluita que existeix sempre entre el poble que aspira
a la llibertat i el govern o poder que aspira al predomini de la
seva autoritat, es converteix en una lluita desigual en què la
part dèbil és la part que hauria de ser poderosa, i el resultat és
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que totes les combinacions que s’han plantejat, tots els pactes
que s’han fet entre pobles i governs, han estat trencats pels
governs pel fet de tenir a les seves mans els poders que els van
confiar els pobles per a un altre objectiu. Els pobles europeus
s’han trobat fins avui en un cercle viciós: quan han desitjat
assegurar-se la independència, han atorgat força al poder, a
l’autoritat, i aquesta l’ha emprat contra la llibertat; quan han
desitjat assegurar-se la llibertat, han privat de mitjans i de
força l’autoritat i han fet perillar la seva independència.
Malauradament, és innegable que, en l’estat actual d’Europa, l’autoritat de tots els estats necessita tenir força per
conservar la independència, mentre que els pobles volen gaudir dels seus drets i evitar ser trepitjats. És innegable que mai
s’han aconseguit els dos resultats per mitjà de contractes signats entre el poble i el poder, és a dir, per mitjà de les constitucions que des de la revolució francesa s’han donat gairebé
tots els pobles. Un Estat no troba en si mateix mitjans per
atendre les dues necessitats principals que sent i, com a conseqüència, ha de buscar-los fora i això ho aconsegueix per
mitjà de la federació, és a dir contractant amb altres estats.
V
Examinem els mitjans dels quals disposa la federació per garantir la independència dels estats federats. En primer lloc,
disminueix les probabilitats que siguin envaïts, ja que en el
contracte s’estableix que cap d’ells pugui entregar-se a polítiques d’aventures, i que cap d’ells, ni el seu conjunt, mai no
puguin emprendre cap conquesta. Amb aquest pacte, garantit
pel conjunt, com tots els que consten en la Constitució federal, les nacions veïnes tenen la seguretat que no seran molestades per la federació i, com a conseqüència, no arribarà mai
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el cas que aquesta federació sigui atacada en venjança de fets
anàlegs, o per prevenir els efectes de la seva ambició, com
passa cada dia entre les nacions aventureres. Si cap dels estats
individualment o en conjunt no es poden embarcar en aventures, és lògic que la federació tingui com a base de les seves
relacions amb les potències estrangeres la neutralitat més estricta. Amb aquesta política, allunya els temors de les invasions de què són víctimes els pobles que contrauen aliances
ofensives amb d’altres quan el seu aliat pateix una derrota.
Per mitjà del pacte del qual ens ocupem, no només disminueixen les probabilitats d’invasió, sinó que la conservació
de la independència dels estats federats és molt més fàcil, ja
que, si malgrat tot els seus esforços, es veuen obligats a entrar
en una guerra, han d’estar forçosament a la defensiva. La federació organitza les forces i els mitjans només per a la defensa, de manera que els grans exèrcits permanents i mercenaris
són innecessaris i, com a conseqüència, desapareix l’enemic
més gran de la llibertat. Els mercenaris serveixen per a poc
més que per satisfer els capricis i l’ambició dels reis.
Deixem per a més endavant la qüestió de l’organització de
l’exèrcit i la marina federals i aquí analitzem tan sols les clàusules del contracte que garanteixen més directament la independència de la federació en cas de ser atacada.
Com que tots els estats són sobirans i independents, l’atac
contra un estat pot procedir o de l’estranger o d’un altre dels
estats federats. Quan la invasió procedeix de l’estranger, es
pot dirigir particularment contra un dels estats o, en general,
contra la federació.
Per regla general, el contracte ha de garantir en tots els casos
la independència de tots i cadascun dels estats, de manera que
els estats s’obliguen a recórrer a la defensa del que sigui atacat
o a la defensa comuna. Perquè els esforços no siguin infructuo86

sos per ser aïllats, perquè pugui existir un pla de defensa i perquè els mitjans de resistència es puguin aprofitar de la manera
més convenient, s’ha de pactar en la Constitució que les forces
de tots els estats obeeixin en aquest cas extrem a un guia, que
no pot ser cap altre que el poder federal, a qui ha de correspondre el nomenament del general en cap.
Quan l’atac provingui de l’estranger i es dirigeixi exclusivament contra un dels estats, l’amenaçat, després d’haver-ho
estat, requerirà el poder federal com a representant del conjunt perquè faci una crida a tots per defensar-lo.
El resultat d’això és que la independència de cada estat,
així com la del conjunt, està garantida per les forces de tots
els federats. D’aquest deure, que és de tots, en neix una conseqüència lògica: la federació, el conjunt, ha de tenir cura de
dirigir les relacions diplomàtiques amb les nacions estrangeres, i cap dels estats no en pot mantenir de naturalesa política
separadament. Si no fos així, seria fàcil que hi haguessin conflictes provocats per una part i que hagués de pagar-los el tot,
i aquests conflictes podrien posar fi a l’existència de la federació. Un cop centralitzades tant les relacions estrangeres
com la direcció de les forces de tots els estats en cas de guerra,
la federació es troba per aquests conceptes en les mateixes
condicions per a la defensa que l’estat més unitari.
L’atac a la independència d’un estat podria provenir d’un
altre estat que formés part de la federació. Per evitar que això
passi, per evitar que es trenqui l’harmonia que ha d’existir entre estats germans, restaran subjectes a l’arbitratge del conjunt
i n’acataran la decisió. Els estats no podran mai empunyar les
armes per emprendre una lluita fratricida i, en el cas que algun
d’ells no respectés allò pactat, cauria sobre ell la indignació i les
forces de tots els altres, que l’obligarien a complir el pacte i el
farien responsable de les conseqüències de la seva falta.
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Per prevenir que la independència d’uns estats es pugui
veure amenaçada per altres estats de la federació, en la Constitució federal s’estableix que cap estat pot celebrar amb altres tractats o aliances de naturalesa política. Sense aquesta
prohibició, els avantatges de la federació podrien resultar il·
lusoris ja que es podrien establir subfederacions d’estats amb
força suficient per imposar la seva voluntat als altres. Passaria el mateix que quan es federen només dos estats iguals o
desiguals en poder; o bé es trencaria el contracte o bé el fort
absorbiria el dèbil.
Pel que s’ha dit, és palès que la federació pot emprar els
mateixos mitjans que els estats unitaris per a la defensa del
seu territori i la seva independència, ja que, en tots els casos
de perill, l’acció se centralitza en allò que sigui necessari.
Tanmateix, a més dels mitjans de defensa que hem indicat
i que podem anomenar mitjans oficials, la federació, per la
seva naturalesa, en fa néixer d’altres encara més positius i que
els estats unitaris no posseeixen. No són les baionetes reglamentàries les que defensen la independència i l’honor nacional; és el patriotisme, l’esperit independent del país; i el patriotisme i l’esperit públic només es troben en els pobles que
viuen lliures. L’esclavitud o el despotisme han produït pocs
herois perquè embruteixen. Un poble estima més la independència de la seva pàtria com més grans són els avantatges i la
felicitat que li ofereix; les invasions sempre s’estavellen contra
els pobles amants de la independència i la llibertat de la seva
pàtria. La història de l’antiga Grècia, els setges de Saragossa i
de Girona, confirmen la veritat de la nostra asserció.
La confederació, que uneix pobles diferents i sobirans, fa
que, quan arribi l’ocasió d’obrar junts, es desperti en tots una
emulació noble, un esperit elevat de competència; l’emulació
i la competència que fan possibles els fets més heroics.
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A més, cal tenir present que la naturalesa i la història ens
ensenya que els pobles o les col·lectivitats s’agrupen per atacar, però es divideixen per defensar-se. Un poble format per
diversos estats, per consegüent, es troba en unes condicions
més favorables per a la defensa i en pitjors condicions per a
l’atac que un poble compacte i que formi només una entitat.
Així, es pot comprovar com la federació disposa, per a la
defensa de la independència, de mitjans molts més poderosos
que els estats unitaris.
VI
Un cop analitzats els recursos de què pot disposar la federació per a la seva defensa i les clàusules principals que ha de
contenir el contracte per aprofitar-los, examinarem els mitjans dels quals disposa perquè els recursos no es converteixin
en instrument d’opressió contra el poble i les seves llibertats.
El contracte de federació entre els pobles lliures parteix
d’una base capital: el principi segons el qual els individus i els
pobles són sobirans. La voluntat del poble que dóna origen a
la federació és una llei suprema i no té més límit que la llibertat i els drets individuals; les autoritats que neixen del contracte són simples delegats o executors de la voluntat del poble. L’autoritat no ha de tenir cap altra missió que la de seguir
a cegues les aspiracions i les ordres dels delegants, sense analitzar-ne els mòbils ni examinar-ne la conveniència. Si el poble s’equivoca, el poble paga el seu error, fet que és molt més
just que no pas que se l’obligui a pagar els errors aliens. Una
vegada establert aquest principi, no s’ha de produir mai el cas
que el poder lluiti amb el poble. Aquest és el sobirà i ningú no
té dret a lluitar contra ell i, per tant, el poder no necessita més
força que la que el mateix poble li presti per mantenir-se, que
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no ha de ser cap altra que la necessària per acomplir els seus
objectius constitucionals.
L’estat d’una nació en guerra amb nacions estrangeres és
un estat excepcional, per la qual cosa, en un poble governat
democràticament, els exèrcits no haurien d’estar constantment en peu de guerra. El poble, per tal de conservar-se, haurà d’estar preparat per al cas en què la seva independència
perilli, i organitzat i disposat per agafar les armes quan sigui
necessari, de manera que per a aquesta ocasió ja estiguin designats per endavant els seus caps i oficials, i creats aquells
cossos facultatius, ja que no s’improvisen fàcilment. Si l’exèrcit permanent és innecessari per garantir la independència,
també ho és en una democràcia per conservar l’ordre. Si algun cop l’ordre s’altera, qui l’alteri ha d’estar precisament en
minoria, ja que si estigués en majoria faria triomfar la seva
voluntat per les vies legals, de manera que, en cas de desordre, el poder sempre tindria al seu costat la majoria del país
que li prestaria la força suficient per dominar el tumult.
Sense un exèrcit permanent i disciplinat que depengui del poder és gairebé impossible que s’imposi i es domini a desgrat del
poble. Però com que el govern no sempre troba el camí per sofisticar les lleis que l’obliguen, com que a més de l’exèrcit compta
amb altres mitjans poderosos, i els necessita per governar, és fàcil
que, un cop començada la lluita, i sotjant el moment oportú,
aconsegueixi la victòria i usurpi la llibertat al poble, tal com ha
passat en països on la democràcia s’ha constituït unitàriament. A
més, cal no oblidar que el gran perill que corre el poder popular
és el triomf del cesarisme. El poble, dominat per la passió i el
sentiment, és propens a crear ídols i a entregar-se confiat a les
seves mans quan el fatiga la càrrega de la sobirania, que li imposa treballs i atenció. En les democràcies, els cops d’estat moltes
vegades comencen i es consumen pel poble.
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Tots aquests perills per a la conservació de la llibertat no
són temibles en la federació, gràcies a la divisió de la sobirania. Fins i tot en aquells moments en què es troben centralitzades les forces de la federació, no s’unifiquen ni es fusionen
les dels diferents estats, sinó que s’agrupen de manera que
cadascuna conserva la seva bandera i els seus comandaments
naturals. Com que la sobirania està dividida, si el poble d’un
dels estats cau en la temptació d’entregar-se a un Cèsar, es
troba amb la barrera insuperable del pacte, que l’obliga a no
renunciar a la seva llibertat i que li imposa el deure de no
modificar la seva Constitució en sentit retrògrad. Fins i tot en
el cas que el poble volgués portar el cesarisme al poder central, li seria impossible fer-ho perquè, en veure amenaçada la
seva independència, s’hi oposarien els poders dels estats amb
els mitjans que com a poders tenen al seu abast.
La federació garanteix la llibertat dels pobles federats de
manera tal que tenen llibertat per a tot llevat per abdicar-ne
o per deixar-se-la arrabassar.
VII
Passem a analitzar els mitjans que es poden emprar per garantir la llibertat dels ciutadans, entre els quals hi ha els que
la garanteixen directament i els que ho fan indirectament. La
proclamació de determinats drets en la Constitució federal la
garanteix directament, drets que, per consegüent, estan per
sobre de totes les constitucions i lleis dels estats. La garanteixen indirectament altres pactes, per exemple, pactes en què
s’estableixi que les constitucions dels estats necessitin, per ser
posades en pràctica, l’aprovació i la garantia del conjunt, que
només els són concedides si es reuneixen uns requisits determinats, tots favorables al desenvolupament de la llibertat.
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Com que una Constitució federal és l’escriptura d’un contracte que només obliga els contractants a allò que es pacta
expressament, resulta que la seva redacció ha de ser necessàriament casuística i ha d’apartar-se en la mesura que sigui
possible d’establir regles vagues i generals. Per aquest motiu
s’hi ha de consignar, tot i que a primera vista sembli un pleonasme, per evitar interpretacions cavil·loses, que els ciutadans de tots els estats confederats són ciutadans de la Confederació i que, per consegüent, tots han de gaudir dels drets
que s’hi consignen. La primera condició de la llibertat és que
sigui igual per a tots.
Una Constitució federal és molt diferent d’una Constitució unitària. En la federació, la sobirania es troba dividida
entre el conjunt i els estats que la formen i la Constitució, si
bé estableix algunes regles per a l’organització dels estats, els
deixa, per norma general, llibertat per constituir-se, de manera que només regula completament i concretament les atribucions del conjunt i la manera d’exercir-les. La Constitució
només regula parcialment la sobirania. Per això, la proclamació de drets i llibertats individuals no cal que sigui tan
completa com en una Constitució unitària, ja que després les
Constitucions particulars poden completar l’obra. Els drets i
les llibertats proclamats en la Constitució federal han de ser
respectats en les dels estats; representen, per dir-ho així, la
suma més petita de llibertat de què poden gaudir els individus. D’aquí resulta que la Constitució federal, en fer aquesta
proclamació, ha de tenir present les circumstàncies dels estats
més retardats i proclamar només les que aquests estats siguin
dignes o capaços d’exercir. En la Constitució de la federació
espanyola, per exemple, creiem que no s’hauria de consignar
la completa separació entre l’Església i l’Estat i sí només la
tolerància religiosa. D’aquesta manera, els estats retardats,
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fanàtics i intolerants haurien de ser tolerants i els que gaudim
d’un grau més alt de civilització proclamaríem posteriorment
en la nostra Constitució particular la llibertat completa i la
igualtat consegüent de tots els cultes, amb la seguretat que
això els impulsaria en molt poc temps a seguir el nostre exemple en interès seu. Aquest, casualment, és el gran avantatge
que té la federació sobre els sistemes unitaris, ja que permet
que funcionin units i formant un tot, pobles que es troben en
un grau diferent de civilització sense necessitat que obtinguin
tots el mateix tracte. Si es posa la llum al costat de les tenebres, l’avenç al costat de l’estacionament, les tenebres es dissipen, i el que està estacionat, esperonat per l’exemple, camina. Si es volen unir els extrems oposats, si es pretén que
funcionin units el progrés i el retrocés, el que va davant s’ha
d’aturar per esperar el que va darrere. La federació afavoreix
el progrés; l’unitarisme l’atura. Un trist exemple d’això ha
estat fins avui la nostra desgraciada pàtria!
En una Constitució federal s’han de proclamar, per les raons que hem manifestat, només aquelles llibertats o manifestacions de la llibertat més transcendentals per al progrés dels
pobles. Després de la llibertat de consciència, i de la seva
conseqüència lògica, la llibertat de cultes, sobre la qual ja
hem donat la nostra opinió en el paràgraf anterior, segueix,
per la seva transcendència, la llibertat de pensament i d’acció,
i, com a conseqüència, la de paraula, d’impremta, de reunió i
d’associació.
Creiem que totes aquestes llibertats han de ser proclamades en la Constitució federal d’una manera lata. L’obscurantisme i el retard intel·lectual en què es troba Espanya només
pot desaparèixer mitjançant l’exercici de les llibertats esmentades. El comerç d’idees i la unió d’esforços seran la palanca
que ens aixecarà de la prostració en què ens trobem.
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L’exercici d’aquestes llibertats no podrà produir cap inconvenient de transcendència a la pràctica. Malauradament,
durant els primers temps que a Espanya regeixi un règim veritablement liberal, temem, en canvi, que serà molt difícil
aclimatar l’exercici dels drets polítics, que és l’únic mitjà per
crear l’esperit públic.
La Constitució federal també ha de proclamar la seguretat
personal; la inviolabilitat de la propietat, correspondència i
domicili, i la igualtat dels espanyols davant la llei, amb la supressió de tots els privilegis, tractaments i distincions. La condició més bella de la llibertat és que sigui igual per a tots, per
a amics i enemics, de manera que obligui els enemics a emprar
els mitjans que proporciona la llibertat per combatre-la.
Un cop consignats aquests drets solemnement en el pacte federal, no existirà en la federació ni en cap altre dels
estats cap autoritat ni poder que els pugui coartar, ni legalment ni materialment. Però com que a Espanya els abusos
han estat tan freqüents, com que sempre hi ha hagut alguna afecció funesta als estats excepcionals, que han estat
gairebé l’estat normal durant el funest règim constitucional
monàrquic, creiem molt convenient que la Constitució federal contingui la sentència de mort dels estats de setge i
que disposi que cap autoritat ni poder, ni del conjunt ni
dels estats considerats individualmente, no pugui ni temporalment ni per cap motiu suspendre l’exercici de les llibertats i drets proclamats.
Hem dit que la federació, a més de garantir directament la
llibertat dels individus per la proclamació de determinats
drets en la Constitució federal, la garanteix indirectament
disposant que les constitucions particulars dels estats hagin
de ser aprovades i garantides pel conjunt, i exigint requisits
determinats per a aquesta aprovació i garantia.
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Els estats, sobirans en el moment que la seva sobirania no
estigui limitada per les clàusules del pacte federal, han de
crear el seu govern, que queda subjecte a determinades regles
que formen la Constitució particular de cada estat. El conjunt dels estats garanteix que aquestes constitucions seran
observades per les dues parts contractants, és a dir, pel poble
i pel govern, mentre no s’oposin a cap de les clàusules de la
federal; per la qual cosa es pacta que tots els estats o cantons
s’obliguin a demanar la garantia de les seves constitucions a
la federació.
Com que en una constitució federal tot és concret, s’hi
troben especificats els requisits que han de reunir les constitucions dels estats, les quals han de ser aprovades i garantides
si els reuneixen. D’aquesta manera, se salven els dos principis
que formen la base de la federació. Els requisits exigits per a
la garantia han de ser aquells que demostrin que la Constitució és filla del poble i que és favorable a la llibertat, per la
qual cosa es pot pactar que siguin els següents: 1r. Que la
Constitució particular no contingui cap disposició contrària
a les disposicions de la federal; 2n. Que hagi estat acceptada
o aprovada pel poble; 3r. Que pugui ser revisada, corregida o
canviada quan la majoria ho demani, i 4t. Que estableixi la
forma republicana. El primer requisit és una conseqüència
lògica del contracte de federació; el segon assegura la pràctica de la democràcia; el tercer afavoreix el progrés, i el quart
és una conseqüència del sistema i, a més, actua com a prevenció del gran perill de les democràcies: l’establiment de la dictadura o del cesarisme.
La llibertat, doncs, es troba perfectament assegurada. Les
seves manifestacions més essencials es troben consignades en
el pacte federal i estan per sobre de tots els poders; les constitucions particulars han de ser democràtiques i progressives;
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tots els pactes es troben assegurats no només per les constitucions particulars de tots els estats, sinó també pel conjunt
dels estats amb garanties eficaces. De tot això es dedueix que
la llibertat i la democràcia no caben dins d’una altra forma i
que només s’asseguren per la federació.
VIII
Fins aquí hem examinat els mitjans que té la federació per
assegurar la llibertat contra les invasions del poder. Ara ens
toca demostrar que aquest poder no queda supeditat a la llibertat, sinó que, al contrari, reduït als seus límits justos, és
vigorós i fort.
La llibertat és l’atribut més noble de l’home, la llibertat és
un bé. L’autoritat és filla de la imperfecció humana que la fa
necessària per a la conservació de la societat i és, per consegüent, un mal necessari. D’això es dedueix que sempre hàgim
de procurar afavorir el desenvolupament de la primera i reduir la segona a les seves atribucions necessàries. Aquestes
atribucions necessàries no són altres que fer possible l’exercici de la llibertat de cadascú, impedint els atemptats contra
aquesta llibertat i obligant els associats a complir els deures
correlatius als drets socials. La missió de l’autoritat és conservar l’ordre social. Aquest ordre social s’altera sempre que un
dels principis antitètics pretén absorbir l’altre. Si l’autoritat
se sobreposa a la llibertat neix la tirania, el despotisme.
És un error creure que en un govern fundat en principis
liberals l’autoritat ha de quedar sense força; amb aquests
principis la necessita encara més que amb d’altres. El que es
limita i es redueix són les atribucions, no la força; no se li
retalla a l’autoritat la qualitat, per dir-ho així, sinó la quantitat; es procura que no es pugui extralimitar perquè l’harmo96

nia entre l’autoritat i la llibertat, que és l’ordre en les societats, no es trenqui mai. Per tant, totes dues han de ser fortes i
limitades perquè es conservi aquesta harmonia.
Tot això s’aconsegueix en la federació per mitjà de la seva
base capital, per mitjà de la divisió de la sobirania. L’autoritat té
marcats els seus límits en el pacte federal i no els pot traspassar;
però, en aquelles atribucions que se li concedeixen, és forta i té
mitjans per exercir-les. Mentre l’autoritat de cada estat obri dins
dels seus límits, no només té la força que la Constitució particular de l’Estat li concedeix, sinó que té, en cas necessari, la que li
presta, segons el pacte federal que garanteix les constitucions
particulars, el conjunt dels estats mateixos. Mentre les autoritats
federals obrin dins dels límits constitucionals, tenen a favor seu
tots els estats que, al contrari, serien una barrera insuperable si
les autoritats intentessin extralimitar-se. La federació o societat
d’estats dóna força a tots els pactes del contracte federal i, per
consegüent, com a sistema de govern, és l’únic que fa possible
l’harmonia, l’ordre inalterable per sobre i per sota. Perquè aquesta harmonia es trenqués, seria necessari un cataclisme, caldria
que el pacte federal quedés sense força, que a tots els estats hi
regnés el desordre, fet que és molt difícil, per no dir impossible.
Si bé tots els pactes del contracte federal tendeixen a fer de
la federació el veritable govern de l’harmonia i de l’ordre, cal
que hi hagi algunes clàusules reglamentàries. S’ha d’establir,
per exemple, que si en un estat hi hagués disturbis, aquest
hauria de sol·licitar immediatament l’auxili de les autoritats
federals, les quals, en virtut d’aquest requeriment o per iniciativa pròpia si no es pogués fer, han de prendre les mesures
oportunes per conservar les lleis en l’estat on estiguin amenaçades per vies il·legals.
El poder federal és una garantia per a tots. Està col·locat
en una esfera superior als individus i als poders, hi acudeix la
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part amenaçada perquè és més dèbil, i en rep la força que
necessita sempre que hi ha hagut extralimitació per part de
qui l’amenaça. D’aquí en resulta que en la federació mai no
es pugui trencar l’harmonia que ha d’existir entre l’autoritat
i la llibertat, i per això és l’únic i veritable govern d’ordre.
IX
Fins aquí hem examinat l’essència, l’objecte i les clàusules
principals del contracte de la federació, que constitueixen la
part primera i general de les constitucions federals. Ara analitzarem les institucions a les quals dóna vida el contracte i a
les quals ha d’estar encarregada l’observança de tots els seus
pactes i clàusules i la conservació de la federació.
La part de sobirania, les atribucions que pel contracte deleguen els estats federats en el conjunt, les ha d’exercir aquest
conjunt per mitjà de molts representants, que és el mateix
que dir que en la federació la forma de govern central ha de
ser republicana i representativa. Els representants constitueixen les autoritats federals i, en la seva organització s’ha de
procurar dividir i delimitar les atribucions, tot encarregant a
diferents autoritats la formació, l’execució i l’aplicació de les
lleis federals o, el que és el mateix, s’han de crear autoritats
legislatives, executives i judicials, amb atribucions pròpies i
separades en la Constitució.
L’autoritat suprema de la federació ha de ser exercida per
una Assemblea federal composta de dues seccions o cossos; el
cos representant del conjunt del poble i el cos representant
dels interessos dels estats federats.
Creiem que l’autoritat directorial i executiva superior ha
de ser exercida per un Consell integrat per un nombre reduït
de membres.
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L’administració de justícia en matèria federal s’ha d’encarregar a un tribunal federal i, per a les qüestions penals, a un jurat.
Les autoritats federals, com a representants, han d’exercir,
cadascuna en el seu àmbit constitucional, tots els actes de
sobirania, totes les atribucions que segons el que s’ha pactat
expressament hagi d’exercir el conjunt, i cap més, ja que,
com hem dit, la sobirania resideix per regla general en els
estats i, només per excepció, en el conjunt. Insistim en aquest
punt perquè els falsos federalistes han tractat de confondre
les idees sobre això. Les autoritats federals no són superiors
a les dels estats llevat del que s’expressi concretament a la
Constitució. Mentre no hagin delegat la seva sobirania, els
estats són sobirans, i, en conseqüència, es podran constituir
com els convingui, aprovaran les seves lleis, les executaran i
les aplicaran amb completa independència del centre. Cada
estat, en una federació, és una república sobirana que no té
cap altre deure que el de respectar el que va pactar voluntàriament. Els que concebin d’una altra manera la forma federativa, conceben un absurd, ja que la divisió de la sobirania en
la forma expressada és una condició essencial de la federació.
Els estats es poden unir més o menys en contractar, però en
allò que no s’hagin vinculat, són sobirans.
X
Ja hem dit que en l’autoritat suprema, la facultat de dictar les
lleis ha de residir en una assemblea composta de dos cossos.
Analitzem aquest punt, un dels més importants de l’organització federal.
Un dels principis democratico-representatius és la cambra
única. Si la sobirania resideix en el poble, la seva voluntat ha
de ser la llei sense poders que la refrenin o moderin, i d’aques99

ta sobirania n’han de néixer les lleis amb força suficient per
obligar tothom. Aquesta idea, que és exacta, ha donat lloc a
errors lamentables a la nostra pàtria perquè alguns la pretenien aplicar a l’organització federal, que s’ha de regir per diferents principis, ja que les autoritats federals no són més que
el vincle que uneix diverses repúbliques federades. A cadascuna d’aquestes repúbliques, l’autoritat legislativa ha de residir en una cambra única, si es volen organitzar segons els
principis democratico-representatius; però, en tractar-se de
l’organització federal, s’ha de tenir en compte que contracten
tots els individus lliures que formen part de la federació, al
mateix temps que tots els estats sobirans que també la formen. Cal tenir present que si els individus tenen dret a la seva
llibertat, els estats tenen dret a la seva sobirania, mentre uns
i altres no se’n desprenguin; s’ha de tenir present que els fins
de la federació són: garantir la llibertat dels individus i l’autonomia dels estats; finalment, s’ha de tenir en compte que
una i altra constitueixen les dues bases de la federació, de les
quals no es pot separar si ha de produir els resultats magnífics
que pot produir la limitació recíproca de tots els seus elements. Si desaparegués l’autonomia dels estats, els individus
aviat perdrien els seus drets i llibertats, ja que desapareixeria
la federació, que n’és la garantia.
Un cop establerts els dos cossos de l’Assemblea, com que
no hi pot haver cap llei federal sense l’aprovació tots dos, les
dues bases de la federació s’han de conservar incòlumes perpètuament. Si el cos dels representants de la nació volgués
dictar una llei que atemptés contra l’autonomia dels estats, el
cos dels representants d’aquests estats no permetria que arribés a ser llei; si el cos de representants dels estats es proposés
coartar la llibertat dels individus, ensopegaria amb un obstacle invencible en l’altre cos.
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A primera vista sembla que aquesta organització hagi
d‘ocasionar conflictes, ja que un projecte de llei votat per un
dels dos cossos pot ser detingut en l’altre. En això rau casualment la solidesa de l’organització federal. Com que cadascun
dels dos cossos sap que les lleis necessiten l’aprovació de l’altre, no intentaran atacar mai cap de les dues bases sobre les
quals descansa la federació, que es conservaran perpètuament, ja que encara que un d’ells ho intentés, l’altre tindria
mitjans legals per evitar l’atemptat. Els dos cossos de l’Assemblea, una bona invenció del geni dels americans, tot i que la
van deixar imperfecta perquè els constituents suïssos de l’any
1848 la reformessin, han convertit la república federal en el
govern més sòlid.
El cos de representants de la nació s’ha de compondre
d’un nombre de representants proporcional a la població total de la federació. El de representants dels estats, d’un número determinat per cada estat. El primer ha de ser escollit per
tots els ciutadans espanyols electors; el segon, pels cossos legislatius dels estats, cadascun dels quals escollirà un nombre
igual al que triïn cadascun dels altres, sense tenir en compte
la seva major o menor extensió, ja que tan sobirà és l’estat
més gran com el més petit.
A la federació espanyola, creiem que el primer d’aquests
cossos es podria compondre d’un representant per cada
150.000 habitants. El nombre resultant seria suficient. En
aquest punt cal advertir de passada que l’Assemblea federal,
representant només d’una part de la sobirania, no tindria la
importància que tenen les Corts, que actualment legislen sota
el règim monàrquic constitucional unitari. Creiem que el cos
de representants del estats es podria compondre de tres per
cada un dels que formessin la federació.
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XI
En un govern democratico-representatiu, l’Assemblea legislativa és la veritable autoritat, la representant genuïna de la
voluntat del poble. Dicta les lleis, ja que les autoritats executives i judicials no tenen cap altra missió que la de fer-les
complir i aplicar-les. No existeixen poders moderadors. L’Assemblea no té cap altre fre que la Constitució i la voluntat del
poble, la qual es pot manifestar per tots els mitjans que posa
al seu abast la llibertat més àmplia.
De tot el que s’ha dit, se’n pot deduir que totes les atribucions i drets que atribueix el pacte federal al conjunt dels estats federats han de ser exercits per l’Assemblea de representants en el moment d’iniciar o legislar. Tots els mitjans que,
segons manifestem, ha d’emprar la federació per assolir els
seus objectius principals, és a dir, per garantir la independència dels estats i la llibertat dels individus, són atribucions de
l’Assemblea federal. A l’Assemblea, doncs, li correspon l’alta
direcció de les relacions diplomàtiques; declarar la guerra i
firmar la pau, mitjançant les condicions que indiquem; prendre les mesures necessàries per garantir la independència dels
estats quan es vegin amenaçats, ja sigui per altres estats de la
federació o per estats estrangers, i dirimir les diferències que
es produeixin entre els federats; dirigir les forces de la federació en el cas que, amb motiu de guerra, s’hagin de centralitzar.
També li correspon la formació de les lleis necessàries per fer
entrar i mantenir en vigor la Constitució federal, i fer efectiva
la garantia que el conjunt presta a les particulars dels estats
intervenint quan calgui per exercir aquestes atribucions.
Si bé per assolir els objectius principals d’aquest contracte
de federació l’Assemblea federal ha de tenir les atribucions
que hem enumerat, n’ha de tenir d’altres atesa la seva natura102

lesa i posició. Com que a l’organització federal no existeix
cap autoritat que sigui superior, li correspon a ella mateixa la
seva pròpia organització, dictar les lleis necessàries per a
l’elecció i reunió dels seus individus i aprovar els seus reglaments de règim interior. Com a representant de la part de la
sobirania que el pacte atribueix al conjunt, ha de tenir el dret
de gràcia i amnistia en aquells delictes que ha de conèixer la
federació.
Però, a més dels dos objectius principals del contracte,
se’n poden assolir d’altres. Els pobles germans, els pobles
que viuen federats, es poden ajudar mútuament i poden
aconseguir determinats resultats beneficiosos per a tots mitjançant la unió. La federació no significa aïllament, sinó al
contrari, agrupació en tot allò que pot contribuir a l’avenç.
La civilització ha creat necessitats comunes a totes les nacions i ha fet desaparèixer les barreres que destorbaven el des
envolupament de la vida moderna i per satisfer gran part
d’aquestes necessitats, actualment, molts governs han d’intervenir. També en molts serveis administratius cal la rapidesa que dóna la direcció única. Com que la centralització
d’aquests serveis no ofereix cap perill per als pobles federats
i, en canvi, els beneficia econòmicament, es pot encarregar a
les autoritats federals l’organització dels telègrafs, correus i
altres serveis generals en què hagi d’intervenir l’administració. També se li pot encarregar el traçat dels ferrocarrils i de
les carreteres generals.
Entre pobles germans no només seria injust, sinó fins i tot
ridícul, que existissin els obstacles que la imperfecció humana
ha posat entre poble i poble, que dificulten el tracte mutu i el
comerç, al mateix temps que, com que la federació forma un
tot, li és necessari tenir el dret que totes les nacions tenen com
a entitat per procurar la seva felicitat i augmentar la seva rique103

sa. Per aconseguir aquests resultats, és necessari que la federació i, com a conseqüència, l’Assemblea que la representa, tingui
atribucions per regular el comerç tant interior com exterior i
per crear i organitzar aquelles institucions que comporti aquesta atribució, per exemple, duanes, vigilants de fronteres, etc.
De manera que, a més dels dos objectius primordials, la
federació té l’objectiu d’augmentar la prosperitat i els béns
dels federats, tot assolint així la missió que es proposen els
homes quan s’associen i formen pobles i nacions.
Com que la federació encarrega a les autoritats federals el
compliment dels objectius esmentats, és natural i necessari
que els concedeixi mitjans per poder-los assolir, i d’aquí en
resulta que cal que l’Assemblea tingui autoritat per formar
els seus pressupostos i fer efectives les contribucions o emprar aquells altres mitjans que siguin necessaris per acomplirlos, però sempre que el repartiment entre els diversos estats
sigui rigorosament equitatiu.
Una nació que arriba, com arribarà Espanya, a la federació des de la unitat conserva, en la seva nova manera de ser,
algunes restes de la seva existència anterior. Hi ha determinats interessos creats en la nació que és impossible, o almenys
inconvenient, destruir i que per la seva naturalesa han de
quedar centralitzats. A Espanya existeix, per exemple, el deute públic, que potser la federació hauria de reconèixer i continuar pagant-ne els rèdits. La cura de tots aquests interessos
ha de quedar a càrrec del conjunt i, com a conseqüència, de
l’Assemblea, ja que són interessos comuns a tota la federació.
Malgrat que la Constitució deixa que l’Assemblea s’ocupi
de la formació de les lleis per a la seva elecció i reunió i els
reglaments per al seu règim interior, dicta determinades regles que l’Assemblea sempre haurà de respectar.
A la Constitució s’ha de prescriure que els dos cossos dels
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quals es compon l’Assemblea han de deliberar, per regla general, separadament; que els membres del cos de representants de la nació hauran de ser elegits per sufragi universal
directe, i prendre part en l’elecció, almenys, tots els homes
espanyols majors de 18 anys; que, tant per al càrrec de representants de la nació com per al de representants dels estats,
seran elegibles tots els electors i, si es considera convenient, es
pot imposar la condició que sàpiguen llegir i escriure; que les
cambres es reuniran almenys dos cops a l’any en èpoques
determinades; que tindran un president i secretaris per mantenir l’ordre de les discussions; que els membres de totes dues
cambres rebran, durant el temps de la reunió, dietes, a les
quals podran, tanmateix, renunciar, i una indemnització per
les despeses del viatge. Aquesta última prescripció és una
conseqüència lògica i necessària del sufragi universal passiu.
XII
Passem a examinar l’organització de les autoritats executives de la Confederació. La primera qüestió que hem de resoldre és si aquestes autoritats han de ser nomenades directament pel poble o bé indirectament, encarregant-ne l’elecció a
l’Assemblea, com es practica a Suïssa o a comissionats especials com als Estats Units d’Amèrica.
Per resoldre aquesta qüestió cal recordar un cop més que,
en un govern democràtic, totes les autoritats són simples delegades del poble sobirà i que no tenen cap altra missió que
complir l’encàrrec que aquest els hagi confiat. Si partim
d’aquest principi, convé que el poble delegui el seu poder, la
seva sobirania, en un o en molts poders? Convé que les autoritats executives siguin un poder front al poder legislatiu i
que tots dos es moderin mútuament?
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Després de tot el que hem afirmat anteriorment, la resposta és òbvia. En un govern democràtic no han d’existir poders
moderadors. Per això hem dit que l’Assemblea ha de ser
l’única que legisli i ordeni. Com a conseqüència, no admetem
la divisió dels tres poders, base dels sistemes doctrinaris, sinó
que creiem que la sobirania del poble s’ha de delegar en les
cambres i imposar-los limitacions que garanteixin que mai
s’extralimitaran en l’exercici de la seva delegació.
Així, si les autoritats executives no han de ser un poder
real, si no han de ser més que els executors dels acords de
l’Assemblea, i l’Assemblea és qui ha de tenir delegades les
funcions més importants de la sobirania, és inútil que diguem que creiem que aquestes autoritats no han de ser
elegides ni directament pel poble ni indirectament mitjançant comissionats especials. A qui correspon elegir-les és
a l’Assemblea, ja que ningú no coneixerà més bé qui es
troba en millors condicions per executar els seus acords i
les seves lleis.
L’elecció directa per part del poble crearia un poder davant d’un altre poder, fet que no només seria il·lògic i contrari als principis democràtics, sinó que ocasionaria moltes pertorbacions, sobretot si es tracta d’un país acostumat a la
monarquia i on tant hi abunden els ambiciosos. Si es revestís
qualsevol personatge de l’autoritat que dóna una elecció per
sufragi universal, aviat, molt aviat, veuríem extralimitacions
que podrien acabar en molt poc temps, sobretot en les primeres èpoques, amb les noves institucions, a més de les lluites
electorals que podrien arribar a ser terribles en un país apassionat i impressionable com el nostre.
Un cop resolta la primera de les qüestions que s’ofereixen,
examinem la millor organització que es pot donar a les autoritats executives.
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Creiem que a Espanya no s’hauria de crear un president de
cap manera. A més que aquesta forma està poc en harmonia
amb els principis democràtics, s’ha de tenir en compte que els
espanyols, dotats del caràcter que ens dóna la nostra posició
meridional, som propensos a crear ídols i a cremar-los encens
i la presidència, que eleva una persona al lloc més eminent,
afavoriria aquesta propensió, lluny d’eradicar-la, que és el
que s’ha de procurar.
S’ha de tenir present que, si es concedeixen a les autoritats
executives només les atribucions per executar els acords de
l’Assemblea i es proclamen els drets individuals a la Constitució, aquestes autoritats són poc més que els caps superiors
de l’administració. Si és així creiem que l’organització més
convenient seria la creació d’un consell executiu que sempre
decretés de forma col·legiada.
Així s’aconseguiria no només que els acords purament directorials o executius fossin fills de la discussió i no de la voluntat d’una sola persona, sinó també que hi hagués unitat de
mires en totes les branques de l’administració que dependrien
d’un sol cos. Així s’evitaria que, pel fet que les diverses branques depenguessin de ministres diferents, s’adoptessin resolucions amb criteris diferents; d’aquesta manera també s’aconseguiria la responsabilitat més estricta, ja que podria ser
exigida a tots els que haguessin votat i firmat l’acord corresponent.
La naturalesa d’aquests apunts no ens permet entrar en
més detalls, per la qual cosa només afegirem que el consell
executiu podria estar format per cinc membres, un dels quals
seria el president i l’altre, el vicepresident de la federació, i
que haurien de ser escollits d’entre tots els espanyols elegibles, cada cop que es reunís l’Assemblea, pels dos cossos reunits d’aquesta Assemblea.
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XIII
Les atribucions pròpies i naturals del consell executiu són
executar els acords de l’Assemblea i dirigir els negocis federals
segons aquests acords. Així doncs, haurà d’estar en contacte i
en relació amb tots els agents diplomàtics de la federació a
l’estranger i amb els de l’estranger a la federació; haurà de
nomenar els funcionaris el nomenament dels quals l’Assemblea no s’hagi reservat o hagi conferit a una altra entitat i
haurà de donar unitat a la política tant interior com exterior
de la federació.
Tot i que el consell executiu no és un poder de debò és, no
obstant això, el govern, el director del negocis federals i, com a
conseqüència, ha de tenir facultats per iniciar totes aquelles millores que reclamen el país i la justícia. Així, doncs, tindrà dret a
presentar projectes de llei a l’Assemblea i el deure d’informar-la
periòdicament de la situació política de la federació.
En executar les lleis, el Consell haurà de vetllar constantment per l’observança de les lleis i la de la Constitució, i informar l’Assemblea i proposar-li el remei de tots els abusos
que hagi notat i no hagi pogut corregir mitjançant l’aplicació
de les lleis existents. Al mateix temps, haurà de vetllar per la
conservació de la pau i de la tranquil·litat interior. En una
paraula, haurà de ser els ulls i el braç de l’Assemblea.
Durant el temps en què aquesta no es trobi reunida, podrà
adoptar les mesures que no puguin esperar sota pena de produir perjudicis greus a la federació. Si arribés aquest cas, el
d’amenaçar algun perill o el d’haver sobrevingut algun conflicte, haurà de convocar immediatament l’Assemblea i sotmetre-li a aprovació les mesures que hagi adoptat com a conseqüència de la urgència dels esdeveniments.
El consell executiu és, tal com ja hem indicat, el cap de
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l’administració federal. Per resoldre els negocis millor i més
ràpidament, cadascun dels seus membres tindrà al seu càrrec
determinades branques, segons la divisió que l’Assemblea en
faci. Cada Conseller prepararà els treballs dels quals s’encarregui i els sotmetrà a l’aprovació del Consell.
Amb les atribucions esmentades, aquest Consell podrà governar la federació sense perill, ni per a ella ni per als individus, ja que mai no es podrà extralimitar de les seves funcions
constitucionals reduïdes als límits estrictament necessaris.
XIV
El mateix criteri que ens ha guiat per delimitar les atribucions
que han d’exercir les autoritats legislatives i executives federals en una federació ens guiarà per precisar les que ha d’exercir el Tribunal federal. Aquest ha de ser l’encarregat d’aplicar
la llei en tots aquests plets o causes en què es tracti d’interessos generals de tota la federació.
El Tribunal federal és l’encarregat del compliment de les
garanties constitucionals i de les lleis que, fent ús de les atribucions que li són assignades, dicti l’Assemblea, de la qual
cosa es dedueix que, com que ha de jutjar plets civils i causes
criminals, ha de ser al mateix temps tribunal civil i penal.
Com a tribunal civil ha de jutjar:
1r Els plets sobre reclamacions contra autoritats, corporacions o individus civilment responsables segons la Constitució i les lleis federals.
2n Els plets que s’originin amb motiu de les prescripcions de la Constitució federal i de les lleis o tractats fets per les
autoritats federals.
3r Els plets en què es resolguin diferències que, sense
referir-se al dret públic, sorgeixin entre estats o entre al109

guns estats i la federació. En aquests casos, l’interès del
plet és manifestament general i seria un contrasentit que els
tribunals d’un dels estats decidissin sobre els interessos de
tots o sobre els d’altres estats que són igualment sobirans.
Les diferències no s’han de referir al dret públic perquè, en
aquest cas, no hauria de dirimir-les el Tribunal, sinó l’Assemblea.
4t Els plets entre la federació i ciutadans o corporacions.
En aquest cas, hi ha les mateixes raons que al cas anterior.
Com a tribunal penal ha de conèixer:
1r Les acusacions per delictes penats en les lleis federals.
2n Les acusacions contra els funcionaris de la federació,
ambaixadors i cònsols per delictes comesos en l’exercici dels
seus càrrecs.
3r Els delictes d’alta traïció a la federació i els de revolta
i violència contra les autoritats federals.
4t Els delictes que siguin causa o efecte d’una intervenció federal armada en qualsevol dels estats.
5è Els delictes contra el dret de gent.
No s’ha d’entendre que el Tribunal federal és exclusivament l’encarregat de l’aplicació de les lleis federals. Aquestes
lleis, que, segons el contracte, obliguen tots els estats i tots els
individus de la federació, han de ser guardades i, si s’escau,
aplicades pels tribunals dels estats en els casos en què sigui
procedent aplicar-les, de la mateixa manera que han de ser
guardades i executades per totes les altres autoritats particulars dels estats esmentats.
El Tribunal federal es podrà compondre, com el cos de
representants dels estats, d’un nombre determinat de jutges
(un o dos) per cadascun d’ells, nomenats pels dos cossos de
l’Assemblea reunits, per un període de temps bastant llarg. El
podrà presidir un jutge i dos assessors escollits per la mateixa
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Assemblea d’entre els nomenats i, a més, hi haurà d’haver un
ministeri públic federal.
Perquè decideixi sobre les qüestions de fet en les causes
criminals, a més, s’haurà d’organitzar un jurat.
El procediment federal, tant en els plets civils com en les
causes criminals, sempre serà oral i públic.
Si el pacte federal que lligués els estats espanyols inclogués
totes les clàusules que hem enumerat i concedís al conjunt les
atribucions que hem esmentat, potser seria necessari que, a més
del Tribunal Federal Superior, se n’establissin d’altres d’inferiors en diferents punts, per la qual cosa seria convenient que a
la Constitució s’autoritzés l’Assemblea per crear-los en cas necessari, amb subjecció a determinades bases i condicions.
XV
Cada autoritat federal té atribucions pròpies i delimitades a
la Constitució; cadascuna, en les seves prescripcions, té traçada l’òrbita en què s’ha de moure i de la qual mai es pot separar per no produir un veritable trastorn. Així, doncs, a la
Constitució s’ha de consignar expressament que cap autoritat podrà renunciar ni abdicar de cap de les seves atribucions
constitucionals en favor d’una altra autoritat, ni perpètuament ni temporalment, i que totes les extralimitacions seran
nul·les i no tindran cap valor, de manera que ni les autoritats
federals ni les de cap estat no hauran d’acatar cap llei ni cap
disposició que no sigui perfectament constitucional.
XVI
A continuació direm quatre paraules sobre l’organització de
la marina i l’exèrcit federals, una matèria de molt interès en
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la nostra pàtria que, gràcies en gran part a la viciosa organització d’aquelles institucions, ha quedat endarrerida en el
camí del progrés. La Constitució federal contindria la sentència de mort del militarisme mitjançant la supressió dels exèrcits permanents que, segons hem demostrat, no només són
inútils, sinó també perjudicials en una federació de pobles
lliures. Mitjançant un pacte, es prohibiria a les autoritats federals de tenir cap soldat en temps de pau i, mitjançant un
altre pacte, els estats haurien de renunciar a tenir-ne, excepte
el nombre precís per a vigilar les poques fortaleses que haurien de subsistir i aquells cossos que fossin necessaris per a la
vigilància i la defensa de les persones i propietats. Per omplir
totes aquestes atencions, cap estat espanyol hauria de necessitar més de 2.000 homes, nombre que creiem que s’hauria de
fixar com el nombre màxim de les forces que podria sostenir
cada estat, incloent-hi tots els instituts, l’exèrcit pròpiament
dit, la guàrdia civil i rural, etc.
No obstant això, la federació sempre ha d’estar preparada
per resistir les invasions estrangeres; les autoritat federals es
poden veure obligades a intervenir en algun dels estats per
obligar-lo per força a complir la llei. La Constitució federal,
com ja hem dit, els atorga aquest dret i els atribueix la direcció de totes les forces en cas de guerra, en què ha de poder
disposar d’exèrcits organitzats.
Tenint en compte el dret de tots els ciutadans a tenir armes, tenint en compte el deure de tots el ciutadans d’acudir
en cas necessari a la defensa de la pàtria, dret i deure que
s’haurien de consignar a la Constitució, les autoritats federals, cridant a les armes a tots els que segons la llei i els casos
haurien d’empunyar-les, podrien improvisar en pocs dies els
soldats. És una veritat innegable, confirmada per l’experiència, que els soldats lliures, sota la direcció de comandaments
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decidits i intel·ligents, valen més que els mercenaris i els forçats, sobretot en un país com Espanya, en què gràcies al nostre caràcter i a la terra on vivim som potser massa bel·licosos.
Així, doncs, per a l’obtenció de soldats, l’Assemblea federal hauria d’assenyalar el contingent que hauria d’apromptar
cadascun dels estats en cas de guerra, i l’ordre segons el qual
els ciutadans haurien de ser cridats a les armes.
Però si bé la classe de tropa s’improvisa, no passa el mateix
amb les classes d’oficials i de comandaments, ja que cadascun
dels estats s’hauria d’obligar a sostenir els quadres necessaris
per comandar els contingents que li haguessin estat assenyalats.
Potser aquests quadres, en temps de pau, es podrien emprar en serveis útils. Podrien ser els que formessin les institucions destinades a la vigilància de persones i propietats.
Tanmateix, s’hauria de reservar a les autoritats federals
l’organització dels cossos científics pels mitjans menys onerosos per al país.
Aquestes són les bases sobre les quals s’hauria d’organitzar l’exèrcit federal. Ciutadans lliures, manats per oficials
que en temps de pau formarien quadres a les ordres de les
autoritats dels estats respectius.
Si a Espanya, en plantejar la federació, haguéssim de reconèixer els graus als militars que existissin, les autoritats federals s’haurien d’encarregar de repartir-los entre els estats, segons la seva població i riqueses, i tenint en compte, en la
mesura que fos possible, la naturalesa i els desitjos de les persones interessades. Si fossin massa nombrosos, els estats podrien procurar-ne la disminució fins als límits justos i deixar
d’admetre persones de nou ingrés durant algun temps.
La marina federal hauria de dependre directament de les
autoritats federals, no només perquè és lògic i natural, ja que
són les encarregades de regular el comerç marítim, del qual és
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salvaguarda la marina de guerra, sinó perquè els contingents
no podrien sortir de tots els estats, alguns dels quals no tindrien costes. No obstant això, s’hauria de consignar a la
Constitució l’abolició de matrícules de mar.
XVII
Hem analitzat els pactes principals que ha de contenir el contracte de federació, i les institucions a les quals ha de donar
vida. Només ens falta examinar algunes clàusules que són el
complement de l’obra, la culminació de l’edifici.
Una Constitució federal per a pobles lliures ha de ser essencialment progressiva, motiu pel qual ha de poder ser reformada sempre que la majoria dels federats ho desitgi. Sempre que existeixi aquest desig, s’ha de revisar i, en cas de
dubte, s’ha de consultar el sobirà, el poble.
Quan l’Assemblea federal la decreti, quan la demanin els
cossos legislatius de la majoria dels estats, la revisió ha de ser
immediata. Quan un dels cossos de l’Assemblea la decreti i
l’altre no la consenteixi o bé quan la demanin 50.000 ciutadans electors, s’haurà de consultar el poble, perquè a través
del seu vot decideixi si la revisió és procedent o no.
Les constituents encarregades de la revisió han d’estar
constituïdes, igual que l’Assemblea federal, pels dos cossos.
Com que es tracta del fet més transcendental per a la federació, és natural i lògic que hagin de ser atesos els dos interessos
que en són la base: la llibertat dels individus i la sobirania
dels estats.
Quan se’n demani la revisió, s’expressarà clarament si ha
de ser total o parcial. En aquest últim cas, les constituents
només tindran dret a revisar aquells articles dels quals se’n
demani la revisió.
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Les esmenes fetes a la Constitució només entraran en vigor quan hagin estat acceptades en votació per la majoria
dels ciutadans que en formin part i per la majoria dels estats.
Una modificació constitucional és de summa transcendència i
no s’ha d’ometre cap requisit per esbrinar quina és la voluntat dels federats.
XVIII
Un cop explicats els objectes i l’extensió del contracte federal
i l’organització que han de tenir les autoritats i institucions
necessàries o útils per a aquest contracte, qualsevol es pot fer
una idea exacta del funcionament de la federació.
Com que les autoritats federals només tenen les atribucions que els han estat delegades expressament, i com que són
sobirans sempre que la seva sobirania no hagi estat limitada
en la Constitució federal, cada estat ha de formar la seva
Constitució particular i les seves lleis orgàniques, d’acord
amb els principis democràtics. Com a conseqüència, a cada
estat hi haurà una cambra legislativa única, un consell executiu, un president o una altra institució semblant i els tribunals
necessaris per a l’aplicació de les lleis. Quan es constitueixen
els estats, han de tenir present que la descentralització no s’ha
d’aturar en la divisió que existeix entre ells, sinó que dins de
cadascun han de ser lliures les províncies o aquelles altres
agrupacions en què es divideixi el territori i que, dins d’aquestes agrupacions, han de ser-ho els municipis. Creiem que la
part de sobirania que correspon a algun dels estats espanyols
encara s’hauria de dividir i establir una subfederació, tal com
existeix en alguns dels cantons suïssos.
Cada estat, doncs, formarà les seves lleis civils, penals, administratives, etc., les que més convinguin a la seva naturalesa
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i circumstàncies. I aquestes lleis, que consegüentment poden
ser absolutament i relativament justes, seran obeïdes per tots.
Cada estat tindrà mitjans suficients per procurar l’augment de
la seva prosperitat i, coneixedor de les seves necessitats, dedicarà tots els seus esforços a posar-hi remei. Veurem augmentar a cadascun d’ells les empreses útils, hi veurem augmentar
la felicitat i la riquesa, veurem com els individus milloren moralment i materialment, gràcies a la llibertat sòlidament garantida, que els permetrà dedicar tota la seva activitat i el seu
talent a l’estudi dels grans problemes socials. Dins de la federació, tots els sistemes nous podran ser assajats sense perill en
algun dels estats, que podran descartar-los si a la pràctica els
ofereixen algun inconvenient. Dins de la federació, en una
paraula, mentre regnen la llibertat i la justícia, caminarem a
passos de gegant cap al progrés i, un cop el geni espanyol hagi
desplegat les ales que fins avui no ha pogut desplegar, pagarà
a la civilització moderna el tribut que li deu.
Hem prescindit d’analitzar moltes qüestions que s’ofereixen quan es tracta de plantejar un sistema de govern democràtic. Sabem perfectament que s’han ideat molts mitjans
perquè el poble intervingui més directament en la formació
de les lleis que per mitjà del sistema representatiu; sabem
molt bé que de les idees federativa i democràtica s’originen
problemes transcendentals, i no els hem analitzat perquè no
ens ho havíem proposat. Només es tracta de donar el primer
pas, de posar la nostra pàtria en el camí del progrés; i la discussió d’aquestes teories i l’estudi d’aquests problemes serien
prematurs. Plantegem la federació, garantim sòlidament llibertat mitjançant aquesta federació i, després, lliures de les
lluites de política palpitant que actualment devoren la nostra
activitat i les nostres forces, ens ocuparem de discutir serenament les grans qüestions que agiten els pobles lliures. Lla116

vors, ens ocuparem de buscar els mitjans per perfeccionar el
nostre sistema democràtic de govern; llavors dilucidarem
aquells grans problemes socials que pocs pobles poden resoldre perquè no han fet el primer pas; llavors, la llei del progrés
es podrà complir majestuosament.
Cal tenir present que desitgem la federació no com a finalitat, sinó com a mitjà per arribar al regnat de la justícia i al
gaudi de la felicitat que l’home pot gaudir en el món.
Barcelona, 15 de setembre de 1860.

NOTA. Aquest fullet estava en procés d’impressió quan van succeir
els esdeveniments de setembre. N’havien retardat la publicació fins
avui per causes que els lectors poden endevinar molt bé.
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III
La Confederació Suïssa i la Unió Americana
Estudi polític comparatiu
Per Valentí Almirall

ARTICLE PRIMER

Idea general d’aquest estudi. Situació, principi i desenvolupament de les dues confederacions. Diferents races i estat d’aquestes races, en una i en l’altra. Major estabilitat i fixació de les
institucions americanes en comparació amb les institucions suïsses modernes. Diversitat de tendències que s’observa entre les
dues confederacions.

No només per als que tenim el nostre ideal en la conversió de
la nació espanyola en un estat compost, sinó també per a
aquells que, sense fe en aquest canvi radical, han hagut de
persuadir-se que la situació a què ens ha portat l’unitarisme
és insostenible, ha de ser interessant l’estudi comparatiu de
les institucions d’aquells estats que han tingut la fortuna de
poder organitzar-se de la manera més conforme a la naturalesa i més adequada als objectius que persegueixen els pobles
civilitzats quan formen una nació.
L’organització federativa només ha aconseguit el desenvolupament complet en dos països, que són Suïssa i els Estats
Units d’Amèrica. És veritat que a Europa existeixen altres
confederacions, com els imperis Alemany i Austrohongarès i
la monarquia suecanoruega, i que a Amèrica diverses de les
repúbliques d’origen espanyol també es titulen federals; però
no és menys cert que en cap d’aquests imperis o monarquies
l’organització federativa ha aconseguit més desenvolupament
que el necessari per constituir un modus vivendi entre les diverses regions o estats que els formen. Així mateix és innegable que les repúbliques hispanoamericanes fins ara no han fet
cap altra cosa que imitar més o menys imperfectament la forma de la Confederació de Washington, sense haver assolit
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encara la síntesi d’harmonitzar l’individualisme saxó amb
l’autoritarisme llatí, en la qual potser es condensa la missió
històrica d’aquells pobles joves i bulliciosos. Aquests són els
motius pels quals limitem el nostre estudi comparatiu a les
dues confederacions que s’esmenten al títol d’aquest treball.
Aquesta limitació, però, no li restarà interès, ja que en
l’organització de les dues confederacions hi ha tanta riquesa
com convé a les condicions històriques dels pobles que les
formen i als ideals que cadascuna d’elles es proposa, de manera que en alguna de les seves institucions trobaran sens
dubte exemples dignes d’imitació totes les nacions que aspirin al federalisme, independentment de les circumstàncies en
què es trobin. Intentarem demostrar-ho en els curts límits que
ens permeti la naturalesa d’un treball periodístic.
I
La Confederació Suïssa es troba enclavada en el cor d’Europa;
la Unió Americana viu gairebé aïllada en un gran continent. La
primera té segles d’existència, ja que el primer document federal que es coneix data de l’any 1291 i en el text ja es fa al·lusió
a antigues aliances (1); la segona va celebrar fa pocs anys el
centenari de la seva Declaració d’Independència (4 de juliol de
1776). Aquella va començar amb l’agrupació de tres petits cantons muntanyencs, que van augmentar durant el segle XIV fins
a la xifra de vuit, entre els quals hi havia diverses viles i ciutats,
de manera que a finals del segle XV van arribar a ser tretze, i
encara se n’hi van afegir sis el 1803 i tres el 1815, amb els quals
es va aconseguir arribar a la xifra de vint-i-dos cantons, que
són els que actualment la formen. La Unió Americana va començar per l’agrupació de tretze colònies i avui està formada
per trenta-vuit estats i nou territoris. Les repúbliques suïsses,
122

durant la seva llarga vida, després d’assegurar-se la independència mitjançant combats heroics, van patir les lluites religioses i socials que van tenyir Europa de sang quan va començar
l’edat moderna. Aquestes lluites van ser molt terribles per a
aquestes repúbliques per diversos motius: per estar ubicades als
confins de les grans nacions centrals, perquè entre els seus ciutadans es va accentuar extraordinàriament la divisió per la Reforma i perquè, tot just apaivagades tantes agitacions, es van
veure arrossegades a les grans commocions produïdes per la
Revolució Francesa i per la restauració subsegüent; tanmateix,
van sortir de totes aquestes proves incòlumes i en definitiva
amb augments. Els estats americans, en la seva vida relativament curta, han hagut de passar per l’aguda crisi de l’abolició
de l’esclavitud mitjançant la guerra civil més imponent del nostre segle i, igual que els suïssos, han sabut sortir de la prova
millorats i augmentats.
La Confederació Suïssa no està constituïda per una sola raça.
La formen cantons germànics i cantons llatins, de manera que en
el seu poble hi ha alemanys, francesos, italians i retoromànics en
un nombre desigual. La Unió Americana, tot i que en els inicis va
estar formada per colònies britàniques, s’ha ampliat més tard
amb territoris que havien estat poblats per francesos i espanyols.
En la primera, però, les races s’han mantingut generalment agrupades –de manera que cadascun dels cantons està dominat per
una raça– i totes conserven les lleis, els costums i la llengua que
els són propis; mentre que en la segona, els diversos grups s’han
barrejat i gairebé confós els uns amb els altres, així com amb
l’enorme immigració que ha arribat a les seves platges, un fet que
ha provocat que a tota l’extensió de la Unió domini la llengua
anglesa i les lleis, usos i costums anglosaxons, més o menys modificats per les institucions i gènere de vida que donen fisonomia
pròpia a la població nord-americana.
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La primera observació que salta a la vista en comparar
l’organització suïssa amb l’americana és la major fixació i
consistència que han aconseguit les institucions fonamentals
en aquesta última. En declarar la seva independència, les colònies americanes es van lligar pel Pacte de Confederació de
1777, un pacte que van modificar i van convertir en Constitució federal pocs anys més tard. Des que la Constitució va
entrar en vigor el 1789, acceptada per tots els estats, ha funcionat amb regularitat admirable, sense patir cap alteració
essencial. Ni tan sols la guerra de separació del sud amb motiu de l’abolició de l’esclavitud dels negres va ser motiu per
canviar la Constitució. Aquest fet només va provocar que s’hi
fessin tres esmenes o addicions, i això ha estat suficient per
posar-la en estat de continuar funcionant amb la mateixa regularitat que abans de la guerra.
Durant aquest període, és a dir, des de finals del segle
passat, Suïssa ha canviat o modificat diversos cops les seves
institucions fonamentals. D’antiga Confederació de tretze
cantons, que va subsistir fins al 1708, va passar a ser l’Estat unitari helvètic, que li va ser imposat per la revolució
francesa i que va durar fins que el 1803, convençut Napoleó, llavors primer cònsol, que aquest tipus d’organització
no podia arrelar al país, li va retornar el federalisme mitjançant l’Acta de Mediació, que va dictar prèvia consulta
amb els notables, tant unitaristes com federals, de Suïssa.
L’Acta de Mediació va durar només fins a la caiguda del
mediador i, el 1815, a impulsos dels vencedors de Bonaparte, es va establir el Pacte federal que va durar fins al
1848. Aquest mateix any va entrar en vigor la Constitució
federal per ser radicalment revisada el 1874; posteriorment
ha rebut encara d’altres modificacions, que es preveu que
no seran les últimes.
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Així, el 1848 arrenca l’entrada de la Confederació Suïssa
en la vida política moderna, mentre que la dels Estats Units
va començar el mateix dia de la seva independència. Des
d’aquestes dates, les dues confederacions han demostrat clarament els ideals que persegueixen. La Unió Americana tendeix abans que res i per sobre de tot a la llibertat, seguint la
tradició anglosaxona; la Confederació Suïssa, influïda per les
idees que dominen les nacions grans de l’Europa central, tendeix principalment a l’organització democràtica. En aquesta
varietat de tendències radiquen les diferències principals entre les dues confederacions.
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ARTICLE SEGON

Les distintes idees que expressen les paraules llibertat i democràcia. La combinació de totes dues en la concepció de l’Estat
modern. El caràcter diferent de nord-americans i suïssos. El
motiu de la major estabilitat de les institucions americanes,
comparades amb les suïsses modernes.

Fixem la mirada en les grans línies de les confederacions
nord-americana i suïssa moderna i, sense grans esforços,
comprovarem les afirmacions amb què hem conclòs l’article
anterior, és a dir, que l’aspiració capital del poble dels Estats
Units és la llibertat, en tant que l’ideal dels cantons de la Confederació dels Alps s’inclou principalment en la perfecció de
l’organització democràtica. Els americans van adoptar les
formes de la democràcia com a mitjà per assegurar-se el lliure
exercici dels seus drets: els suïssos dels temps moderns s’han
apassionat tant per aquestes formes que, si fos precís, sacrificarien una part de la seva llibertat per perfeccionar-les.
Abans de continuar i per tal d’evitar confusions, hem de
dir alguna cosa sobre el que entenem per llibertat i per democràcia. L’home viu en societat i forçosament ha d’abdicar
d’una part de la seva independència individual en benefici de
l’Estat, que mitjançant aquestes abdicacions ha de garantir a
cadascun dels seus membres el gaudi ple i perfecte de l’altra
part de què no han abdicat. Direm, doncs, que gaudeix de
més llibertat el poble en què els individus han abdicat d’una
part menor de la seva independència natural en benefici de
l’Estat perquè, mitjançant aquesta petita abdicació, pugui garantir als seus membres el perfecte gaudi de la part més gran
que s’han reservat. I com que la limitació de la independència
126

individual no neix només de les prescripcions del dret públic
en les seves branques política, administrativa, etc., sinó també de les del dret privat en la seva part civil i penal etc., i
també de les regles de simple política, podrem dir, així mateix, que aquell poble gaudeix de més llibertat, i el conjunt de
les seves lleis i disposicions obligatòries deixen més marge a
la independència individual, al mateix temps que la garanteixen davant de qualsevol atac tant de l’Estat com dels altres
individus i entitats que el formen.
Democràcia no vol dir altrament que govern del poble per
al poble, i en el seu sentit pràctic es tradueix en la intervenció
de tots els ciutadans actius, en el poder de l’Estat, que contribueixen a la formació i al funcionament d’aquest poder amb
completa igualtat. En la democràcia pura, els ciutadans intervenen directament en la confecció de la llei, mentre que en la
democràcia representativa, la intervenció només és indirecta,
ja que el poder resideix en una entitat restringida, formada
per la designació dels ciutadans actius. Així, la democràcia
significa una idea perfectament distinta de la llibertat i, si no
se la modera amb limitacions fonamentals, és completament
autoritària, ja que aplica descarnadament el criteri de la voluntat de la majoria al govern de l’Estat. Les antigues democràcies gregues i les dels primitius cantons suïssos, en què la
sobirania no va ser limitada per la Constitució federal, ens
ofereixen exemples eloqüents de l’absolutisme autoritari del
govern de les majories. L’il·lustre Sòcrates fou condemnat a
beure’s la cicuta amb perfecta legalitat, amb la mateixa legalitat amb què les Landsgemeinden d’Uri o de Schwyz condemnaven a penes greus o a enormes multes aquells que havien tingut la desgràcia de disgustar-les. No hi ha apel·lació
contra la decisió de la majoria, en un Estat constituït en pura
democràcia.
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Per fortuna, en la concepció moderna de l’Estat no domina exclusivament l’autoritarisme de la democràcia ni l’anarquisme de la independència individual, sinó que pel sistema
de limitacions mútues, la llibertat i la democràcia s’auxilien i
completen, de manera que amb la seva harmonia aconsegueixen la formació d’Estats, en els quals, sota la forma democràtica del poder, es garanteixen les llibertats i drets dels individus. D’acord amb aquests principis, hi ha organitzades les
dues confederacions que estudiem, de manera que quan es
diu que l’aspiració capital dels nord-americans és la llibertat,
hem d’afegir que la busquen pel camí de la democràcia; així
com quan s’afirma que l’ideal dels cantons suïssos és la perfecció de l’organització democràtica, sabem que no prescindeixen de la llibertat per aquest motiu. La diferència radica
en el fet que els americans donen més importància al fons que
a la forma, en tant que els suïssos donen a la forma, si més
no, tanta importància com al fons.
L’americà, dotat del caràcter emprenedor i enèrgicament
actiu de l’anglosaxó, tendeix a una grandíssima confiança en
si mateix i, si bé ho espera gairebé tot de la lliure iniciativa,
n’espera poc, poquíssim, del poder social. Aquest poder social, per a l’anglosaxó, gairebé té com a única missió garantir-li
la llibertat i per això s’ha de reduir a la menor expressió possible. Sembla que les poques atribucions socials que li confia,
les confia per necessitat, i només se’n desprèn amb la condició
que han de produir-li avantatges positius. El suís, de la mateixa manera que el germànic i el de raça llatina, no té tanta
confiança en la seva pròpia individualitat, i quan conforma el
concepte del poder social, li atribueix una altíssima missió. El
llatí veu en l’Estat el regulador de la igualtat, que és el seu
somni constant, mentre que el germànic, tot i que és més amic
de la independència, no es creu capaç de conservar-la només
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per l’esforç individual i, espontàniament, també es deixa absorbir per la vida corporativa. Aquestes diferències capitals
les deixarem completament demostrades quan examinem en
detall algunes de les institucions suïsses i americanes.
Pel que s’ha dit, es pot comprendre perfectament el perquè
del creixement d’estabilitat de les institucions nord-americanes en comparació de les de la moderna Suïssa. La Constitució americana és una obra mestra de limitacions mútues i
garanteix perfectament la llibertat individual: això és suficient per al poble, per al qual va ser dictada. La resta no ho
espera de l’Estat, sinó de l’esforç de tots i de cadascun dels
seus membres. Què podria, doncs, guanyar l’americà amb un
canvi de Constitució? Aquest va ser el motiu pel qual ni en el
moment en què molts estats de la Unió van adquirir nova
forma després de l’abolició de l’esclavitud no es va tocar cap
de les seccions que regulen les altres matèries. Tres articles
afegits com a apèndix, en els quals es garanteixen la personalitat i els drets dels lliberts, que s’igualen en l’àmbit polític als
altres ciutadans, van ser suficient per als americans per posar
la Constitució en consonància amb la nova manera de ser
que havia aconseguit la Confederació després de la guerra
sagnant en què foren derrotats tots els esclavistes.
Els suïssos, en canvi, en entrar el 1848 a les corrents de la
moderna Europa, influïts per les idees franceses en aquell moment preponderants, es van ocupar no tant de garantir la llibertat com de dotar la seva Confederació de formes democràtiques. En la Constitució que van establir, no hi ha cap de les
limitacions mútues que caracteritzen la nord-americana. La
forma democràtica és sempre perfectible o almenys modificable i, per aquest motiu, la Constitució federal suïssa ha viscut
des d’aleshores en contínua interinitat. S’han dut a terme
dues reformes i se n’han intentat d’altres, i l’objectiu comú de
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totes no ha estat cap altre que perfeccionar la manera i la
forma d’intervenció del poble, és a dir, de la democràcia, en
la governació de l’Estat. En cap d’aquestes reformes s’ha
tractat a fons el sistema de limitacions mútues que garanteixen la llibertat.
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ARTICLE TERCER

Comparació dels preàmbuls de les constitucions americana i
suïssa. La primera és molt més concreta i positivista. Parts principals que contenen les constitucions modernes. Enumeració de
cantons a la Constitució suïssa i silenci de l’americana sobre
aquest punt. Consignació de drets i garanties en totes dues.

La Constitució americana, amb el seu lligam meditat de limitacions mútues entre tots els poders i autoritats, acompleix el
seu propòsit de garantir la llibertat individual i corporativa.
Al preàmbul, ja hi podem veure aquest propòsit expressat
d’una manera concreta: “Nosaltres, el poble dels Estats Units,
amb l’objectiu de formar una Unió més perfecta, establir la
justícia, garantir la tranquil·litat interior, promoure el benestar general i assegurar les benediccions o els beneficis de la
llibertat (the Blessings of Liberty) per a nosaltres mateixos i
per a la nostra posterioritat, ordenem i establim aquesta
Constitució per als Estats Units d’Amèrica”.
En aquest preàmbul, els nord-americans no hi van fer cap
altra cosa que continuar la tradició del país. En la cèlebre Declaració d’Independència, redactada per Jefferson, el Congrés
ja hi va consignar aquest paràgraf eloqüent: “Nosaltres considerem evidents per si mateixes aquestes veritats: que tots els
homes han estat creats igualment; que a tots els ha dotat el seu
Creador de determinats drets inalienables, i que, entre aquests,
els primers són la vida, la llibertat i el desig de felicitat.”
Si tinguéssim espai per examinar documents anteriors a
aquests, en tots trobaríem confirmat l’afany de llibertat que
caracteritza els americans. Però no ens resistirem al desig de
traduir alguns paràgrafs de la Carta d’organització de la co131

lònia de Delaware, que va atorgar Guillermo Penn als seus
habitants el 1701. “Perquè cap poble, –diu a la clàusula primera de la Carta– no pot ser veritablement feliç, encara que
gaudeixi completament de les llibertats civils, si la llibertat de
consciència pateix alguna limitació, per molt petita que sigui,
ja sigui en el seu dogma o en el culte [...]”.1 I si Penn deia això
a principis del segle passat, no és estrany que el Congrés de la
Confederació, quan el 1787 es van establir les regles per al
govern dels territoris del nord-est, consignés a l’ordenança,
que és un document immortal, les prescripcions següents en
la secció 13: “Per estendre els principis fonamentals de la llibertat civil i religiosa que formen la base d’aquestes repúbliques que han de respectar la seva Constitució i les lleis; per
fixar i consolidar aquests principis com a base de totes les
lleis, constitucions i governs que a partir d’ara es formaran en
els territoris esmentats [...] declarem i ordenem [...]”.2
Els preàmbuls de les constitucions federals suïsses indiquen
per si mateixos que la Confederació té objectius diferents dels
de la nord-americana. En la Constitució avui vigent, que és la
reformada el 1874, el preàmbul no esmenta la paraula llibertat: “En nom de Déu Totpoderós, la Confederació Suïssa,
amb la intenció d’enfortir l’aliança dels confederats, mantenir i augmentar la unitat (cal d’advertir que la nord-americana només parla d’Unió), la força i l’honor de la Nació suïssa,
ha adoptat la següent Constitució federal”.3 Aquest preàmbul està literalment copiat del que es troba a la Constitució
1
2
3

132

Charter of Delaware. De la compilació Charters and Constitutions, compiled Ander an order of the United Status Senate, by Perley Poore.
De la compilació indicada a la nota anterior. An Ordinance for the government of
the territory of the United Status northeast of the river Ohio. (13 juliol de 1787).
Recueil des constitutions fédérale et cantonales. Edició oficial de 1880.

de 1848, de manera que aquesta part no es va reformar. Queda clar que, quan Suïssa va entrar als corrents de l’Europa
moderna, estava sota la influència de les idees franceses. Els
ideals que persegueix són la unitat, la força i l’honor, que en
general signifiquen poc i es presten a interpretacions vagues.
Els objectius americans són molt més concrets i, en la seva
modèstia aparent, molt més positius. Unió, justícia, tranquil·
litat, benestar i, sobretot, llibertat són aspiracions que no es
presten a ser tergiversades, especialment quan les sent una
raça tan activa i enèrgica com l’anglosaxona, base de la població dels estats nord-americans.
Totes les constitucions modernes contenen dues parts
principals: una de dogmàtica i una altra d’organitzadora; una
de declamatòria i una altra de positivista; una de generalitzadora i una altra d’analítica. Els americans van donar una importància capital a la part organitzadora, positivista i analítica. En canvi, els suïssos del 1848 i del 1874 van deixar entrar
a les seves constitucions la part dogmàtica, declamatòria i
generalitzadora.
La tradició francesa exigeix molta pompa en les declaracions i, un cop satisfeta la vanitat del poble pueril, que somia
ser lliure, al mateix temps que ha decretat la llibertat, no té
cura d’oferir-li garanties sòlides. El positivisme anglosaxó no
se satisfà amb declamacions teòriques: vol alguna cosa pràctica, i la seva principal cura es dirigeix a assegurar el que
cregui. No parteix de la base del que és ideal, sinó del que és
possible, i funda l’organització en les condicions reals del poble que ha de gaudir dels seus avantatges.
És per aquest motiu que veiem que la Constitució nordamericana, només per incidència, parla dels Estats que formaven la Confederació en el moment de néixer, mentre que
totes les Constitucions suïsses dediquen el primer article a
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enumerar els cantons i a afirmar la seva sobirania limitada.
Per als nord-americans, l’existència i la sobirania dels estats
era indubtable, per això no es van veure obligats a parlar-ne
i ho van tractar per sobre a la Constitució.
Els suïssos fan dependre l’existència i la sobirania dels
cantons d’un article constitucional, les posen a mercè d’una
revisió, que podria fer-les desaparèixer o modificar-les. El silenci dels nord-americans en aquest punt és molt més eloqüent que la pomposa declaració suïssa.
Però ni la Constitució americana ni les suïsses contenen
veritables declaracions de drets humans i del ciutadà, tal com
s’utilitza en les constitucions a la francesa. Les llibertats que
proclamen, els drets i les garanties que sancionen, no formen
un capítol apart, sinó que es troben continguts en les seves
seccions diverses. Tot i això, la Constitució americana és més
concreta: particularitza més que les suïsses. La Constitució
americana, per exemple, com a garanties de llibertat, ordena
que “el privilegi de l’habeas corpus no sigui suspès excepte
quan la salut pública ho requereixi, en cas de rebel·lió o invasió” –amb la qual cosa dóna per suposada l’existència del
privilegi–, estableix el judici per jurats per a tots els crims i
ordena, al mateix temps, que no es podrà dictar cap llei de
proscripció del jurat ni amb efectes retroactius. El que més
s’assembla a una declaració de drets es troba en les esmenes i
addicions fetes a la Constitució després d’aprovar-la la Convenció de Filadèlfia. Totes aquestes esmenes, però, són concretes i d’efectes immediats. Segons el Congrés, és a dir, la
Confederació, “no podrà fer cap llei que estableixi una religió o en prohibeixi l’exercici; ni que limiti la llibertat de la
paraula, de premsa o els dret de reUnió o de petició”. A més,
es reconeix el dret del poble a tenir i a portar armes; se li garanteix aquest dret contra els abusos de l’allotjament de tro134

pes, i es declara la inviolabilitat de les persones, cases, papers
i efectes contra perquisicions irracionals: cal subratllar que,
després d’aquestes declaracions es consagra una esmena (la
novena) que deixa establert que “l’enumeració dels drets
consignats mai no serà objecte d’una interpretació que negui
o derogui els drets que el poble s’hagi reservat”.
Les Constitucions suïsses, tot i que no tenen un capítol
especial sobre aquesta qüestió, contenen declaracions que
s’apropen més a l’estil de les franceses. L’article 49 de la
Constitució de 1874 preveu que “la llibertat de consciència i
de creença és inviolable”. Altres articles estableixen que “la
llibertat de premsa està garantida” i que “es garanteix el dret
de petició”, entre d’altres. Tots aquests articles, per la generalitat de les seves prescripcions, es presten molt més a interpretacions capcioses que les disposicions concretes i particularitzades de la Constitució americana.
L’absència d’un capítol especial de declaració de drets va
ser objecte de grans polèmiques. Hamilton va dedicar a
aquest assumpte gran part del número 84 de The Federalist,4
i gairebé tots els tractadistes americans, en especial els més
eminents com, per exemple, Kent, Story, Wilson, etc., en el
fons estan d’acord amb la seva opinió.

4

Nota de l’editor. El Federalista, per James Madison, Alexander Hamilton, John
Jay, edició en català de l’IEA, Barcelona 2009.
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ARTICLE QUART

Absència d’una declaració de drets com a preàmbul de la Constitució americana. Objeccions de què va ser objecte per aquest
motiu. Defensa d’aquesta absència per Hamilton, Madison i
Wilson. Opinions d’Story i de Kent. Transacció mitjançant esmenes o addicions a la Constitució.

L’absència de la declaració de drets com a preàmbul i capítol
a part a la Constitució americana no va ser casada per ignorància o per oblit. A les colònies hi havia precedents d’aquestes declaracions; els autors de la Constitució coneixien perfectament la història política d’Anglaterra i les seves cartes de
drets, i a la Convenció de Filadèlfia no va faltar qui proposés
que la Constitució que s’elaborava s’encapçalés amb una
d’aquestes declaracions pomposes que els francesos havien
de posar en voga uns anys més tard.
Però la Convenció de Filadèlfia va opinar de manera distinta, i al seu Diari de la Convenció es fa referència a l’assumpte en només dues línies, inserides a l’acta de la sessió del
dia 12 de setembre de 1787. “Es va presentar una moció, –
diu amb el seu laconisme característic– i va obtenir suport
per nomenar un comitè que preparés una declaració de drets
(a Bill of Rights). Unànimement, es va acordar la negativa.”5
Tot i que el Diari és tan lacònic, alguns dels membres van
prendre notes detallades dels debats. L’Il·lustre Madison, per
exemple, les va prendre completes, i després van ser publicades entre els seus escrits. Mitjançant aquestes notes, sabem
5
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Del Journal of the Federal Convention. Col·lecció de Jonathan Elliot, titulada The
Debates in the several State Conventions, etc.

que la moció sobre la declaració de drets va ser presentada
per Mr. Gerry, per indicació de Mr. Mason, que la va secundar, i fou combatuda per Mr. Sherman. Segons les notes de
Madison, la moció no va ser rebutjada per unanimitat, ja que
els representants de cinc estats6 hi van votar a favor. Aquesta
contradicció entre les notes i el Diari s’explica pel caràcter
secret que tenien les sessions de la Convenció de Filadèlfia.
Després de la votació, tots els representants van convenir,
sens dubte, a consignar la unanimitat en l’acta per donar més
força a un acord que se sabia que havia de ser objecte de
grans discussions.
I, en efecte, ho va ser. Tot just s’havia conegut el projecte
de la Constitució formulat per la Convenció de Filadèlfia i
abans de ser discutit per les convencions particulars dels estats de les quals havia de rebre la sanció definitiva, una de les
objeccions més poderoses que li van dirigir va ser l’absència
de la declaració de drets. L’objecció, sostinguda tant pels que
estaven influïts per les idees precursores de la revolució francesa com pels admiradors de l’organització constitucional de
la Gran Bretanya, va arribar a fer-se gairebé irresistible, tant
que, malgrat la defensa heroica i brillant que van fer els seus
redactors principals del silenci de la Constitució, es va haver
d’arribar a una transacció per mitjà de les addicions o esmenes a les quals vam fer referència en un dels articles anteriors
i de les quals ens tornarem a ocupar.
Tal com es podrà suposar, en aquesta qüestió, com en totes les constitucionals, els autors de The Federalist hi van estar lluitant i li van dedicar el número 84, redactat per Hamilton. Els principals arguments adduïts foren els següents: 1r.
6

Debates in the Federal Convention of 1787, by James Madison; Sessió del 12
de setembre.
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La Constitució proposada no només conté moltes prescripcions que, de fet, són declaracions de drets, sinó que tota la
Constitució, per la seva pròpia naturalesa, en tant que és filla
“exclusivament” de la voluntat del poble, no és altra cosa
que una declaració. 2n. Les declaracions de drets són pròpies
de les constitucions que s’imposen als reis en els països monàrquics, ja que s’hi han d’enumerar les prerrogatives o privilegis que el poble arrenca al sobirà, mentre que estan fora
de lloc en la Constitució d’un país en què el poble és el propietari de tot i en el qual la seva voluntat sobirana s’executa per
mitjà dels seus agents i representants. “Al nostre país, –diu
eloqüentment Hamilton–, el poble no es desprèn de res, i com
que ho conserva tot, no té necessitat de reserves particulars.
La frase “Nosaltres, el poble dels Estats Units, amb l’objectiu
d’assegurar els beneficis o benediccions de la llibertat per a
nosaltres mateixos i per a la nostra posterioritat, ordenem i
establim aquesta Constitució” és un reconeixement de les
prerrogatives populars molt més eficaç que els volums sencers d’aquells aforismes que constitueixen les declaracions de
drets i que són més apropiats d’un tractat teòric de moral (of
ethics) que en la Constitució d’un govern.7 El tercer dels arguments s’origina per la circumstància que la Constitució és
aplicable a una organització federativa. Els poders que es
confereixen a les autoritats federals són concrets i expressament enumerats. “Per què consignar –pregunta el federalista– que l’autoritat federal no haurà de fer tal cosa, si no se li
concedeixen atribucions per fer-la? Si la regla general és la
limitació, per què s’han de proclamar certes limitacions especials? D’això en resulta que una declaració de drets en una
7
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The Federalist, by Hamilton, Madison and Jay; Número 84, Concerning several
miscellaneous objections.

Constitució federal formada pel poble com a sobirà, no només és inútil, sinó que pot arribar a ser perillosa.”
James Madison, citat anteriorment, va sostenir els mateixos punts de vista al centre de la Convenció de l’Estat de
Virgínia. Hem agafat les frases següents d’un dels seus discursos: “No pot haver-hi una declaració de drets més positiva i
inequívoca que la continguda en el principi que tota atribució
no delegada queda reservada al poble. El govern general o
federal pot exercir algun poder que no se li hagi conferit? Si
es fes una enumeració dels nostres drets, no implicaria que
qualsevol atribució omesa es concediria al govern general?
No admet el contrincant que una enumeració de drets imperfecta seria perillosa? [...]”.8 James Wilson, a qui Laboulaye
anomena el primer dels comentaristes de la Constitució
americana,9 va emprar uns arguments semblants a la Convenció de Pennsilvània. “Hi ha dues classes de governs –explica–, uns en què es confereixen poders generals a la legislatura, i uns altres en què no se’ls concedeix més que atribucions
particularment enumerades. En aquests darrers (i així és el
govern de la Unió), resulta implícitament que no es considera
delegat res més que allò que s’enumera, tret que la naturalesa
del Govern exigeixi el contrari [...]. En ells no hi ha cap necessitat de declaració de drets.”10
Després del que s’ha esmentat, no és estrany que els dos
grans comentaristes de la Constitució, el jutge del Tribunal
Suprem, Joseph Story, i el canceller de Nova York, James
Kent, en les seves obres respectives que gaudeixen de la major
8

The debates of the Convention of the Commonwealth of Virginia. Col·lecció de J.
Elliot.
9 En la seva Histoire populaire des Etats-Unis.
10 The debates of the Convention of the State of Pennsylvania. A la mateixa col·
lecció.
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autoritat, convinguin en allò substancial amb les opinions
que acabem d’exposar i que es declarin contraris a les proclamacions declamatòries per molt que acceptin i fins i tot
aplaudeixin que es consignin alguns drets i garanties en la
Constitució. El primer, després de condensar els arguments
de Hamilton, exposa la consideració següent que sintetitza
els seus punts de vista: “En realitat, l’afany (the rage) dels
teòrics per convertir les constitucions en vehicles dels seus
propis aforismes de govern, visionaris i cruament expressats,
ha de ser mirat pel legislador amb vigilància incessant”.11
El segon fa un resum dels precedents de declaracions de
drets a Nord-Amèrica i a altres països, i acaba dient: “L’experiència ens ensenya que la base més sòlida de la felicitat pública i la garantia més certa per gaudir sense interrupció dels
nostres drets i llibertats personals consisteixen, no tant en les
declaracions de drets, sinó en l’organització hàbil i pràctica
d’un govern que, per la seva estructura, pel seu caràcter i per
l’esperit del poble que l’anima, sigui apte per produir lleis
sàvies, i en una administració de justícia pura, ferma i intel·
ligent”.12
Els punts de mira de la Convenció de Filadèlfia, si bé no van
triomfar en absolut, ja que com a transacció es van haver
d’acceptar algunes esmenes a la Constitució, sí que van aconseguir que les esmenes no tinguessin el caràcter declamatori
que van adoptar més tard les Constitucions a la francesa. Les
esmenes de què hem parlat contenen l’expressió de garanties
en comptes de les declaracions de drets, i totes, excepte la sisena i la setena, que asseguren el judici per a jurats en matè11 Commentaries on the Constitution of the United States, by Joseph Story: Capítol 44.
12 Commentaries on American Law, by James Kent: Lliçó 24.

140

ries criminals i en les civils d’importància, estan redactades
de manera negativa, fet que les separa per complet de les declaracions de drets a l’estil francès. A més, per evitar que
aquestes esmenes desvirtuessin l’esperit general de la Constitució, aquest fou condensat en la novena esmena, transcrita
en l’article anterior i, encara més especialment, en la desena,
que clarament consigna que “els poders que la Constitució
no delega en els Estats Units, i que no siguin prohibits per
aquesta als estats, queden reservats respectivament als estats
mateixos o al poble.”
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ARTICLE CINQUÈ

Punts de vista dels legisladors suïssos sobre les declaracions de
drets. Manera com es van manifestar la influència i la tradició
franceses. Diferència entre les declaracions suïsses i les nordamericanes.

En un dels articles anteriors hem dit que la Confederació Suïssa, en entrar en la vida política moderna amb la seva Constitució de 1848 i, en ser reformada el 1874, no va poder sostreure’s a la influència i les tradicions franceses i que, per
aquest mateix motiu, en la consignació de garanties no va ser
tan concreta ni va particularitzar tant com la nord-americana. També indiquem, en un capítol a part, que, no obstant
això, els suïssos van saber resistir la temptació de fer una
declaració pomposa de drets i llibertats, fet que seria una
veritable anomalia en una Constitució federal formulada per
pobles en ple ús de la seva sobirania.
I aquí hem d’afegir que ni a l’Alta Dieta constituent de
1848 ni a les cambres federals de 1874 no es va discutir i no
va arribar ni tan sols a manifestar-se aquest propòsit. A les
conclusions, totes dues assemblees van estar perfectament
d’acord amb els punts de vista americans, que hem deixat
consignats en el número anterior, encara que s’adreçaven a
objectius diferents.
Com a prova d’aquest fet, es pot veure com s’expressava
un dels membres de la Comissió de la Dieta encarregada de la
revisió constitucional. “Quan, en despertar els pobles –deia–,
van fer els seus primers estudis en matèria de dret polític, a
Europa es va partir del principi que el rei era el veritable sobirà amb les atribucions de l’autonomia, mentre que al poble
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li corresponia el paper modest de subjectar-se a aquesta voluntat despòtica i obeir-la sense examen. Per tal de franquejar
aquesta barrera, garantir certes llibertats al poble i procurarli, dintre de certs límits, un dret de sufragi en la fixació de les
institucions polítiques, es va presumir l’existència d’un compromís bilateral entre prínceps i pobles. Aquesta ficció ha
travessat tota la història recent del dret i de la política des de
la Revolució Francesa, sense que en els darrers trenta anys se
n’hagi reconegut la insuficiència. Avui, però, els fets han desmentit la teoria, i les constitucions es funden en la naturalesa
mateixa del país al qual s’apliquen. En les democràcies, que
reconeixen la sobirania del poble, aquest organitza les seves
institucions polítiques d’acord amb les seves necessitats o
amb els seus ideals, i els governs són l’expressió de la seva
voluntat lliure, que res no limita.”13
Aquestes idees van trobar eco en la Comissió i, després de
consignar-les en el protocol, s’hi va basar la redacció de l’article cinquè de la Constitució que es discutia, relatiu a les
garanties que es confiaven a la Confederació.14
L’orador que va contestar els raonaments transcrits, en el
fons, hi va estar conforme, ja que els paràgrafs següents són
del seu discurs: “No s’ha d’oblidar que aquella teoria condemnada (la del compromís bilateral entre el sobirà i el poble), no és present en l’article en qüestió, ja que, encara que
s’exposin separadament les relacions entre Govern i poble,
13 Protocole des délibérations de la Commission (1818). Encàrrec de l’Alta Dieta
federal de la revisió del Pacte federal de 1815, imprès per la Comissió. Cinquena sessió
14 L’article cinquè de la Constitució suïssa de 1848, reproduït en la revisió de 1874,
diu textualment: “La Confederació garanteix als cantons el seus territoris, la seva
sobirania en els límits fixats en l’article tercer, les seves constitucions, la llibertat
i els drets dels pobles, els drets constitucionals dels ciutadans, i també garanteix
els drets i atribucions que el poble ha conferit a les autoritats.”
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això no és motiu per entendre que la Constitució es basa en
un contracte bilateral”. Un altre orador que va formar part
del debat va acabar de posar les coses al seu lloc dient: “No
s’ha de negar que entre els nostres estats o cantons existeix
un contracte de societat, però aquest contracte té un sentit
completament distint al que té en la ficció del contracte social
monàrquic. En aquest contracte, el príncep apareix com a
expressió dels drets de sobirania i, tant si és per la seva pròpia
iniciativa com per via de contracte, confereix certes atribucions al poble o a alguna de les classes que el formen, en tant
que el contracte es duu a terme de ciutadans a ciutadans en
les democràcies, i cadascun dels contractants té dret a què la
seva voluntat pugui pronunciar-se per les vies legals”.15
En cap de les reformes constitucionals intentades o executades a Suïssa des del 1848, els autors no s’han separat
d’aquests punts de vista. Sempre s’han adreçat cap a una unitat més gran i per aconseguir-la han emprat les formes democràtiques. Mai els ha passat pel cap d’encapçalar la Constitució amb una declaració abstracta de drets. Ni en el missatge
del Consell federal a l’Assemblea, que recordava la revisió
constitucional que va ser rebutjada per la votació popular del
5 de març de 1872, ni en la del 4 de juliol de 1873, que va
precedir la revisió aprovada el 1874, no es deia ni una paraula d’aquestes declaracions, tot i que van firmar els documents
esmentats homes tan coneixedors del dret públic com Jacob
Dubs i Ceresole, presidents de la Confederació. Durant els
llargs debats suscitats per una i altra revisió, tampoc no es va
fer cap proposició formal per a la introducció d’aquestes declaracions.16 Així, tant a la Constitució de 1848, com en les
15 Protocole des délibérations de la Commission, abans citat. Cinquena sessió.
16 Protocole des délibérations du Conseil National suisse concernant la Révision de la
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reformes posteriors, les garanties, drets i llibertats no formen
un títol a part, sinó que es troben contingudes en el cos del
document i neixen en gran part de l’organització que s’estableix en el document esmentat.
Però la influència i tradició franceses, tot i que no van arribar a imposar el capítol declamatori de drets i llibertats a
les constitucions suïsses, les van inspirar en el fons, i això va
comportar que aquestes donessin més importància a l’organització democràtica de l’Estat que a la garantia eficaç i sòlida de la llibertat individual i corporativa. Aquest és el motiu
pel qual, a diferència de les prescripcions americanes redactades en forma negativa, els articles de les constitucions suïsses
que es refereixen a drets i llibertats individuals es redacten en
forma afirmativa, seguits, com és natural, de la limitació. “El
Congrés –preveu la llei fonamental americana– no farà cap
llei que estableixi una religió o que en prohibeixi el lliure
exercici; ni que disminueixi (abridging) la llibertat de paraula
o de premsa [...]”17 Les constitucions suïsses proclamen més i
garanteixen menys. “La llibertat de consciència i de creença
és inviolable” –diu la de 1874–, i després d’explicar aquesta
llibertat, l’article acaba subjectant l’execució ulterior d’alguna de les seves prescripcions a la legislació federal.18 “Es garanteix el lliure exercici dels cultes –afegeix un altre article–,
dins dels límits compatibles amb l’ordre públic i els bons
costums”,19 la qual cosa és bastant elàstica. “Es garanteix la
llibertat de premsa” –proclama en un altre article més endavant, però tot seguit deixa la repressió dels abusos en general
Constitution fédérale (1871-1872). Procès-verbaux des délibérations des Chambres fédérales relativement la Révision de la Constitution fédérale (1873 -1874).
17 Constitució dels Estats Units. Article 1 de les addicions i esmenes.
18 Constitució federal suïssa de 1874. Article 49.
19 Constitució federal suïssa de 1874. Article 50.
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a les lleis cantonals i reserva a la Confederació la repressió
dels que s’hi adrecin en contra o contra les seves autoritats.20
Amb la forma negativa americana, la llibertat individual i
corporativa, respecte a la Confederació, és completa i no es
presta a interpretacions capcioses. La Confederació no pot
fer cap llei ni en pro ni en contra. Si la fes, seria anticonstitucional i no s’aplicaria. Amb la forma afirmativa suïssa, la llei
pot ocupar-se de la matèria, i tota disposició legal comporta
una limitació de la llibertat de qui ha d’acatar-la i obeir-la.
Pel que hem dit, es pot veure que, ni la Constitució americana ni la suïssa, contenen declaracions de drets completes i,
a part de les prescripcions restants, deixen molta lassitud a
l’organització dels estats particulars que formen totes dues
confederacions. Segons la Constitució suïssa, “són sobirans
en tant que la seva sobirania no ha estat limitada per la Constitució federal” o, tal com diu la Constitució americana, “tenen reservats tots els poders no delegats en els Estats Units, ni
prohibits als estats particulars, ni reservats al poble”. Després veurem l’ús que han fet tant els estats com el poble
d’aquesta lassitud en totes dues confederacions.

20 Constitució federal suïssa de 1874. Article 55.
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ARTICLE SISÈ

Importància de les diferències entre els punts de vista dels suïssos i dels americans respecte dels punts que examinem. A Amèrica, la idea del federalisme és més clara que a Suïssa. Interpretació de les garanties de la Constitució dels Estats Units pel
Tribunal Suprem federal. Dubtes i vacil·lacions dels Tractadistes
i Homes d’Estat suïssos.

No ens passa per alt que molts dels qui en el nostre país parlen
de política pensaran que és força pueril que dediquem diversos
números d’aquest treball a l’examen del que poden pensar que
són petites diferències de redacció entre les constitucions federals suïssa i nord-americana. Avesats a la lleugeresa i a la superficialitat amb la qual, des d’una taula de cafè o des de les columnes d’un diari, resolem entre nosaltres els problemes més
greus, arribaran a creure que els grans estadistes que van organitzar o reorganitzar les confederacions que estudiem van perdre lamentablement el temps que van emprar a esbrinar si les
constitucions havien o no d’anar precedides per declaracions
de drets; si aquestes declaracions havien de formar o no un
capítol a part; i si la consignació de garanties era més sòlida
feta de forma afirmativa o de forma negativa, etc.
No obstant això, aquestes qüestions són tan importants i
transcendentals en la pràctica que la seva resolució, en un o
altre sentits, és un indici vehement de la solidesa o de la inestabilitat de les institucions de l’Estat que les ha plantejat i
resolt. Acabarem de demostrar-ho seguint amb l’estudi de les
dues confederacions.
Els americans, apassionats per la llibertat, creuen en la
virtualitat del federalisme. El consideren el sistema definitiu
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de govern i no com a transacció o transició per arribar a
l’unitarisme. En aquesta creença han de tenir la mateixa confiança en el govern general de la Unió que en els Estats particulars que la formen, i realment la tenen, perquè saben que la
divisió de la sobirania és l’essència de la federació. Aquest va
ser el motiu pel qual, en redactar la Constitució federal, es va
proposar només regular la part de sobirania que delegaven
a les autoritats generals, sense desvirtuar ni decréixer la part
reservada als Estats particulars, de la mateixa manera que, en
formular les constitucions dels Estats, no van desvirtuar ni
van decréixer les atribucions i prerrogatives del poder federal. El govern general i els governs particulars són les dues
pedres angulars de la llibertat dels americans i, com que totes
dues estan llaurades amb el mateix afecte, cadascuna sosté el
pes que li correspon de l’edifici que hi descansa al damunt.
Per aquest motiu van deixar l’existència i la sobirania dels
estats per damunt de la Constitució federal; per aquest motiu
no van fer que la precedís una declaració pomposa de drets i
llibertats; per això, si van haver de transigir amb els que la
demanaven, en redactar les esmenes, van consignar en forma
negativa les garanties que en la majoria d’elles s’inclouen.
D’aquesta manera, tant quan van organitzar el govern general, com quan van constituir els dels estats particulars, van
anar amb molt de compte a reservar al poble en el seu conjunt i als individus i entitats que el formen tots els drets i llibertats dels quals no van creure necessari desprendre’s. Tant
el govern general com els particulars són governs amb poders
limitats. Respecte de la Confederació, el poble no conserva
aquests o aquells drets enumerats, sinó tots els drets dels
quals no s’ha desprès en pro de la Confederació.
Per sort per als nord-americans, els elevats punts de mira
dels autors de la seva Constitució han estat conservats per les
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autoritats encarregades de presidir el desenvolupament dels
seus grans principis. El Tribunal Suprem federal, sentinella
vigilant de la seva recta aplicació, s’hi inspira constantment.
En els judicis que ha hagut de sentenciar sobre les esmenes
que consignen garanties, ha declarat repetidament que el poble les va establir en relació amb el govern federal, de manera
que deixa fora de perill les atribucions dels estats. Respecte a
l’article primer de les esmenes mencionades, que prohibeix al
Congrés fer cap llei respecte de l’establiment d’una religió o
que en prohibeixi el lliure exercici, el Tribunal Suprem ha
donat suport, no en una sinó en diverses sentències, a la doctrina segons la qual la prohibició es refereix només al Congrés federal, no a les legislatures particulars dels estats.21 El
mateix hauríem de dir sobre els altres articles de les esmenes
que contenen garanties, però s’ha d’advertir que moltes
d’aquestes sentències van ser redactades pels estadistes més
il·lustres que van formar part del Tribunal Suprem. El president (Chief Justice) John Marshall, un dels noms més populars i venerats de la Unió després del de Washington,22 va redactar una sentència de les més terminants en què es declara
“que les prohibicions contingudes en l’article cinquè de les
esmenes (i la decisió pot aplicar-se als altres articles), són exclusivament restriccions en relació amb els poders federals,
per prevenir la immissió d’aquests poders en els drets dels
estats i dels seus ciutadans”.23 Podríem multiplicar els exemples fins a omplir volums, però creiem que els indicats són

21 Robert Desty, en la seva obra The Constitution of the United States anotated,
cita un nombre grandíssim d’aquestes sentències, totals terminants.
22 Entre els comtats en què es divideixen els estats i territoris de la Unió, n’hi ha
deu que porten el nom de Marshall. També el porten diverses poblacions.
23 Sentència del Tribunal Suprem en el judici entre Barron i l’alcalde de Baltimore: col·lecció de Peters.
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suficients per deixar demostrat quins són els punts de vista
dels nord-americans respecte a la divisió de sobirania entre la
Confederació i els estats que la constitueixen.
Els suïssos, amants abans que res de les formes democràtiques, no s’han creat un concepte de l’organisme federatiu tan
clar. En els seus tractadistes contemporanis, des de Cherbuliez
a Blumer, des de Dubs a Ruttimán, es descobreix, si més no,
el dubte sobre l’eficàcia del sistema al qual el seu país deu la
felicitat de què gaudeix. Influïts en general per les idees franceses, el seu ideal es troba en la unitat i per a ells el federalisme no és res més que una transacció més o menys estable entre els interessos històrics i les exigències racionalistes. Els que
volen sostreure’s a la influència francesa es deixen arrossegar
per les elucubracions avassalladores germàniques que actualment estan en voga i arriben a resultats anàlegs. El partit radical suís no veu en les autonomies cantonals més que rèmores al progrés, a la seva manera, i no perd l’ocasió de minar-les
per la base. El partit liberal que hauria de defensar-les resoltament es limita moltes vegades a invocar arguments d’oportunitat i conveniència. Per aquests motius s’explica que en molts
documents oficials es transparentin dubtes i que en alguns
s’arribi a proclamar la inestabilitat de la Constitució.
Així, per exemple, quan l’Assemblea Federal es va adreçar
al poble i als cantons i els va proposar la revisió constitucional de 1872, que després va ser rebutjada en la votació, els
deia solemnement: “Desconeixeríem, fidels i estimats confederats, els ensenyaments de la història, i fins i tot ens aixequem contra els decrets de la voluntat suprema, si consideréssim la Constitució de 1848 com l’última expressió de la
llibertat, de la dignitat i del benestar del país”.
“L’experiència, al contrari, ens mostra que, sota més d’un
concepte, amb aquella Constitució no en tenim prou, i que en
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molts punts era un compromís entre els principis i les circumstàncies determinades que ja s’han modificat o han desaparegut completament”.24 Un cop aprovat tot el document, semblant a la major part dels que apareixen influïts per la crida
del radicalisme, els principis no signifiquen cap altra cosa que
l’unitarisme, i les circumstàncies que s’han modificat o desaparegut representen tot allò que constitueix el federalisme.
Si comparem aquest llenguatge i aquests punts de vista
amb els que s’utilitzen i tenen a Nord-Amèrica, no es podrà
menys que confessar que entre els uns i els altres hi ha una
distància enorme.
El federalisme té bases molt més sòlides a Amèrica que a
Suïssa. Allà se’l considera com a sistema definitiu: aquí, molts
no hi veuen més que un punt de transacció per arribar a la
igualtat anivelladora de la democràcia a la francesa, que fins
ara ha estat impotent per produir alguna cosa sòlida i estable.
S’ha d’observar, doncs, com aquestes diferències, aparentment lleugeres, en les declaracions de drets en la Constitució,
són de grandíssima transcendència, perquè indiquen punts de
mira i ideals perfectament diferents en les dues confederacions que estudiem.
Encara no donem per acabada aquesta part del nostre estudi. En l’organització federativa, la divisió de la sobirania fa
que totes les qüestions s’hagin d’examinar, tant en les institucions generals com en les particulars dels diferents membres
de la Confederació. Així doncs, a l’article següent veurem
com s’ha resolt el punt que analitzem en les constitucions
particulars dels cantons suïssos i dels estats nord-americans.

24 Proclamation de l’Assemblée fédérale au peuple et aux Cantons de la Confédération. 8 d’abril de 1872.
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ARTICLE SETÈ

Les declaracions de drets en les constitucions dels estats particulars de la Unió. Proclamen els drets humans a més dels del ciutadà. Exemples demostratius. Precedents que aquestes declaracions tenien a les colònies. Sentit i abast d’aquests precedents.
Sentit i abast de les declaracions en general i en relació amb el
sistema federatiu.

Si entrem en l’examen de les institucions particulars dels estats americans i dels cantons suïssos, trobarem que els primers donen molta més solemnitat i importància a les declaracions de drets llibertats i garanties que els segons.
Les constitucions americanes més recents, les d’aquells estats que es van formar ahir, com ara Oregon, Kansas, Minnesota, Nevada, Virgínia de l’Oest, Nebraska i Colorado,25 estan encapçalades per declaracions de drets i principis generals
amb el títol de Bill of Rights o Declaration of Rights. Les més
antigues, és a dir, les que van redactar gairebé totes les colònies a partir de la Declaració de la Independència de 1776,
també en contenen, així com totes les lleis fonamentals que
s’han promulgat entre els dos períodes en els diferents estats
de Nord-Amèrica. Així, doncs, podem afirmar que hi ha unanimitat en els estats pel que fa a encapçalar o consignar declaracions de drets en les seves constitucions particulars.
I és digne de saber que les declaracions americanes antigues no es refereixen només als drets del ciutadà, sinó també

25 Les primeres constitucions de Minnesota, Oregon i Kansas són de l’any 1857;
la de Nevada, de 1864; les de Nebraska i Virgínia de l’Oest, de 1866, i la de
Colorado, de 1876.
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als de l’home en general, de manera que és perfectament inexacte que la proclamació sigui un invent de la revolució francesa. La major part de les constitucions particulars dels estats
americans anteriors a 1789, no només afirmen els drets humans, sinó que són notables per la seva redacció clara i precisa. Ho demostrarem amb alguns exemples.
La Constitució de Pennsilvània de 1776 està encapçalada
per una declaració de drets. El primer article diu textualment:
“Tots els homes neixen igualment lliures i independents i tenen certs drets naturals, inherents i inalienables, entre els
quals es troben els de gaudir i defensar la vida i la llibertat;
adquirir, posseir i protegir la propietat, i perseguir i obtenir la
felicitat i la seguretat”. L’article segon, consagrat a la llibertat
religiosa, proclama que: “Tots els homes tenen el dret natural
i inalienable d’adorar Déu Totpoderós, segons els dicti la seva
raó i la seva consciència, [...]”.26
La declaració de drets de Virginia, feta el mateix any 1776,
a la secció primera, afirma que “tots els homes són igualment
lliures i independents per naturalesa, i tenen certs drets inherents, dels quals, quan entren en l’estat de societat, no se’ls
pot privar o desposseir en la posterioritat per cap contracte.
Entre aquests drets es troba el de gaudir de la vida i de la llibertat; els mitjans per adquirir i posseir la propietat, i els de
perseguir i obtenir la felicitat i la seguretat”.27
La Constitució de Massachusetts de 1780 va precedida d’un
preàmbul, model de precisió i laconisme. “El fi de la institució,
manteniment i administració dels governs és assegurar l’existència del cos polític, protegir-lo i dotar els individus del poder
de gaudir amb seguretat i tranquil·litat els seus drets naturals i
26 Constitució de Pennsilvània de 1776
27 Declaració de drets de Virgínia de 1776.
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els beneficis de la vida. Si aquests grans objectes no siguin garantits, el poble té dret a alterar el govern i prendre les mesures
necessàries per a la seva seguretat, prosperitat i felicitat.
“El cos polític –continua dient– es forma per l’associació
voluntària dels individus. Per aquesta associació, tot el poble
convé amb cada ciutadà, i cada ciutadà amb tot el poble, que
tots i cadascun han de ser governats per determinades lleis
encaminades al bé comú. Deure és el poble, per tant, cal formular una constitució de govern, establir un mètode equitatiu de fer les lleis, d’interpretar-les de manera imparcial i
d’executar-les fidelment, de tal manera que cada persona hi
trobi la seva pròpia seguretat en tot moment.”
Després d’aquest preàmbul hi ha la declaració de drets,
l’article primer del qual consigna que: “Tots els homes neixen
lliures i iguals, i tenen certs drets naturals, essencials i inalienables, entre els quals es troben el de gaudir i defensar les
seves vides i llibertats; el d’adquirir, posseir i protegir la propietat, i el de buscar i obtenir la seguretat i felicitat”.
L’article segon declara que: “És un dret, al mateix temps
que un deure de tots els homes en societat, adorar públicament i en les ocasions marcades l’ésser suprem, el gran creador i preservador de l’univers. Ningú, doncs, no serà molestat, obligat ni cohibit en la seva persona, llibertat o estat, per
adorar Déu de la manera i en les ocasions més agradables als
dictats de la consciència, ni a causa dels seus sentiments o
actes religiosos, per tal que no pertorbi la pau pública ni obstrueixi els altres en els seus cultes religiosos”.28
El 1781 l’Estat de New Hampshire també va redactar la
seva proclamació de drets. Els primers articles diuen el se-

28 Constitució de Massachusetts de 1780.
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güent: “Primer. Tots els homes neixen igualment lliures i independents. Tot el govern de dret, per tant, s’origina en el
poble; es funda en el seu consentiment, i s’estableix per al bé
general.
Segon. Tots els homes tenen certs drets naturals, essencials
i inherents, entre els quals es troben el gaudi i la defensa de la
vida i de la llibertat; l’adquisició, possessió i gaudi de la propietat, i, en una paraula, la persecució i obtenció de la felicitat. Tercer. Quan els homes entren en l’estat de societat, es
desprenen d’alguns dels seus drets naturals en pro d’aquesta
societat, a l’objecte d’assegurar-se la protecció dels que es
reserven. Sense aquest equivalent la renúncia és nul·la i no té
cap valor”.29
En proclamar aquestes declaracions, les colònies americanes, a partir de la seva independència, no feien més que seguir
els precedents que havien establert durant la subjecció a la
Gran Bretanya. Els habitants de les Plymouth i de Massachusetts, des de la infantesa dels seus establiments, havien declarat solemnement les seves llibertats i drets; l’acta de la primera Assemblea General de Connecticut conté declaracions
anàlogues; diverses colònies van seguir els mateixos passos,
de manera que en reunir-se el primer Congrés Continental, el
1774, van trobar natural condensar les aspiracions generals
en la solemne i memorable declaració de drets que conté els
principis fonamentals de la llibertat americana.30
Mitjançant aquesta lleugera ressenya es comprendrà que
les primeres declaracions de drets van tenir a Amèrica el mateix sentit i abast que les d’Anglaterra. Mitjançant aquestes
declaracions, primer arrancaven concessions al poder reial, i
29 Constitució de New Hampshire, de 1784
30 Journal of Congress. 1r volum.
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després es resistien a les invasions del Parlament. Tenen,
doncs, una raó de ser, fins i tot pels que accepten en totes les
seves parts els raonaments de Hamilton que hem exposat en
un dels articles anteriors. Un cop aconseguida la independència, un cop els estats americans, que abans eren colònies, van
obtenir l’autonomia, propietaris del poble i dels seus destins,
es va guardar la tradició i van seguir les proclamacions dels
drets en totes les constitucions particulars. Des de llavors,
però, tenen un altre sentit i abast, diferent del que tenien durant la subjecció a la Gran Bretanya. Les declaracions de
drets als estats americans són garantia de les minories contra
les majories; són limitacions a l’autoritarisme democràtic en
pro dels drets individuals i corporatius; són a més un mitjà
solemne d’educar el poble en l’amor a la llibertat, recordant
constantment que li deu la seva felicitat i benestar, i que ha
d’afrontar tots els sacrificis per ella.
A més, aquestes proclamacions tenen un altre sentit i abast
especials en l’organització federativa d’aquests estats. Aquests
s’encarreguen en particular de la salvaguarda de les llibertats
populars ja que tant la lletra com la interpretació de la Constitució federal limiten la majoria de les garanties que s’hi inclouen exclusivament a les matèries encarregades a les autoritat federals. Per tant, els estats particulars exerceixen les
atribucions més simpàtiques de la sobirania. Els ciutadans
veuen en les seves constitucions la protecció i defensa dels
seus drets i les miren amb afecte, fet que és essencial en un
poble, que igual que l’americà considera el federalisme com
un sistema definitiu del govern.
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ARTICLE VUITÈ

Les declaracions de drets en les constitucions particulars suïsses.
Classificació dels cantons. Forma general de les declaracions.
Supeditació a la Constitució federal. Iniciativa dels cantons en el
progrés de la democràcia. Resum d’aquesta part del nostre estudi. Consideracions generals.

La Confederació Suïssa, com ja hem dit en un dels articles
anteriors, va entrar a la vida política moderna amb la Constitució de 1848. Abans, però, des de l’any 1830, els cantons
ja havien seguit el moviment iniciat a França i molts d’ells
havien introduït en les seves constitucions i governs particulars canvis transcendentals mitjançant revolucions més o
menys violentes.
Totes les noves constitucions van entrar llavors en el camí
de les declaracions de drets i, en aquest camí, han persistit
fins a l’actualitat. No obstant això, aquestes declaracions mai
han assolit als cantons suïssos la solemnitat i la importància
amb què les han revestit els estats nord-americans.
Els cantons suïssos, per la seva organització interior, es
poden classificar en tres grups, que són els següents: cantons
de democràcia pura, en els quals el poder suprem resideix en
tot el poble actiu reunit en Landsgemeinde (assemblea
comunal);31 cantons de govern representatiu, en els quals
l’autoritat legislativa és exercida per mitjà de representants
escollits pel poble, i cantons de govern mixt, en els quals el

31 Subsisteix la democràcia pura i celebren Landsgemeinden els següents cantons o semi-cantons: Uri, Glarus, Unterwalden (l’alt i el baix) i Appenzell, (Rhodes interiors i exteriors).
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poble, sense redactar directament la llei, pot intervenir o intervé en la seva elaboració.32 D’aquests tres grups, el que més
s’aparta de la democràcia pura és el que, en general, concedeix més importància a les declaracions de drets, així com els
cantons de govern mixt els la concedeix molt més que els que
conserven les Landsgemeinden, la qual cosa es perfectament
lògica.
Però les declaracions cantonals de drets, més que garantir
les llibertats individuals i corporatives, tendeixen a assegurar
l’organització democràtica. En les constitucions cantonals,
les declaracions es fan per regla general en forma afirmativa i
moltes queden limitades pel fet que la llei podrà regular-les.
Per exemple, es diu: “La impremta és lliure;” i a continuació
s’afegeix: “però la llei en reprimeix els abusos”. Es va consignar la inviolabilitat del domicili, però la llei pot determinar la
manera de penetrar-hi. La llei gairebé mai deixa de treure el
cap i, com que en un estat democràtic la llei és l’expressió de
la voluntat de la majoria, en la generalitat dels cantons suïssos, les llibertats i drets individuals i corporatius depenen de
les regles a les quals la majoria vulgui subjectar-los. Quan la
llibertat s’harmonitza amb les formes democràtiques, les garanties atorgades als individus i a les minories estan sempre
per sobre de la llei; quan l’organització democràtica preval,
la llei està per sobre de tots i de cadascun d’ells.
Podríem recórrer les constitucions cantonals que actualment estan en vigor, i, si no en totes, en la majoria trobaríem
confirmades les nostres afirmacions. En la col·lecció que tenim a la vista,33 la Constitució més moderna és la del cantó de

32 El sistema mixt és el que està en vigor en la gran majoria dels cantons. Només
mantenen el govern purament representatiu Friburg i el Ticino.
33 Summlung der Bundes- und Kantonsverfassungen. Edició oficial de 1880.
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Glarus (aprovada en 1878 i modificada en els anys successius
de 1879 i 1880) i la més antiga és la del Ticino (28 de juny de
1830): en totes dues es contenen les declaracions de drets i
garanties en la forma que acabem d’indicar.
Les declaracions cantonals suïsses de drets, especialment
les més modernes, tenen en general un altre caràcter, ja que se
senten supeditades a la Constitució federal. Les garanties i
drets que aquesta consigna tenen força obligatòria per als
cantons que, pel mateix motiu, en donar-se la seva llei fonamental, no poden fer més que copiar els articles que contenen
aquelles declaracions. El partit radical suís, influït pel concepte francès de democràcia absorbent i autoritari, tendeix
amb una constància no interrompuda a augmentar el prestigi
de les institucions federals a expenses del de les cantonals,
que no mira amb desviació, sinó amb avorriment. La seva
influència es veu clara en el punt que estem analitzant.
Si els individus i el poble són avesats a veure en la Constitució federal la salvaguarda dels seus drets i en les institucions centralitzades les fomentadores del progrés, no és difícil
fer entendre que els cantons fan el paper de rèmores, que retarden l’arribada al punt cap al qual les nacions modernes
s’encaminen. Amb aquests mitjans i d’altres de semblants,
que veurem en el curs del nostre estudi, el radicalisme suís va
aconseguint el seu objecte funest, i cada revisió constitucional és un pas més cap al centralisme autoritari.
No obstant això, tot el que ha avançat Suïssa en organització democràtica i en llibertat ho deu a la iniciativa cantonal, garantida pel federalisme: no deu res o molt poc als poders centrals. Per convèncer-se d’això és suficient de recordar
que no van entrar en la vida política moderna fins al 1818, en
tant que la majoria dels cantons ja havien fet l’evolució poc
després de 1830. Cantonal és la democràcia pura; són canto159

nals les Landsgemeinden; cantonals són la iniciativa popular,
el referèndum, és a dir, la revisió pel poble de les lleis votades
mitjançant el cos de representants; el vet imposat pel mateix
poble a les lleis que li plauen, i el dret de revocar els governs.
Els poders centrals, és a dir, la Confederació, encara no han
aconseguit seguir els cantons en aquest terreny, i la Constitució vigent actualment no ha pogut arribar més que al referèndum limitat. Per què, doncs, els que pretenen ser més partidaris radicalment de la democràcia han de mirar amb
indiferència o avorriment les prerrogatives cantonals? La resposta no pot ser més que una: perquè els radicals suïssos no
han après encara dels americans a mirar el federalisme com a
sistema definitiu d’organització de l’Estat.
Com a resum del que hem anat exposant en aquesta part
del nostre estudi, farem notar que en tot el que és relatiu a la
declaració de drets i la consignació de garanties, la Unió
Americana porta grans avantatges a la Confederació Suïssa.
La primera, els proclamava solemnement en les constitucions
particulars dels estats, però s’abstenia de donar-los tanta solemnitat en la Constitució federal, amb la qual cosa va llaurar amb el mateix afecte les dues pedres angulars en què es
fonamenta la solidesa de les seves institucions. En la Unió
Americana, els estats tenen vida pròpia i real, com també la
tenen les autoritats federals, i entre els uns i les altres s’estableixen límits infranquejables per a tots. La Confederació Suïssa, per mitjà de l’encàrrec de la garantia del que és més essencial als poders centralitzats, deixa els cantons en una
situació desairada fins a cert punt, exposats al fet que el poble
els retiri el seu afecte. El dia que això succeeixi, la Confederació perdrà tots els avantatges de què gaudeix actualment, ja
que els deu al federalisme, i el federalisme no pot subsistir si
no és a condició que tinguin una vida robusta les dues enti160

tats que es divideixen les atribucions de la sobirania, és a dir,
l’Estat federal i els estats particulars o confederats. Combatre
qualsevol d’aquests dos elements és combatre el conjunt, que
es basa en tots dos igualment.
No ens oculta, i aquesta serà l’última paraula que direm
sobre aquesta part del nostre estudi, que les condicions en
què es van trobar els americans en organitzar la Unió eren
molt diferents de les condicions en què es trobava Suïssa
quan va modernitzar les seves institucions. Els descendents
dels puritans eren mestres en llibertat i els seus legisladors
podien confiar totalment en el seu amor ardent, mentre que
els suïssos, treballats per les dissensions històriques que han
agitat tota l’Europa central, necessitaven que una mà forta
els impulsés a la nova via que van emprendre. Avui, però, les
circumstàncies han canviat i el poble suís pot entrar en la via
de la llibertat harmonitzada amb la democràcia amb la mateixa confiança que ha impulsat els americans. S’han de convèncer que el federalisme no és un modus vivendi, sinó el
sistema més perfecte d’organització política que fins avui han
practicat els homes, i llavors no tindran cap dubte en confiar
la garantia de les seves llibertats i drets en primer terme a
l’estat particular i, en segon terme, a les autoritats representants del conjunt.
Llavors, veuran que el progrés sòlid no s’imposa per decrets, sinó que es fomenta per institucions sàvies i, sense voler
forçar la màquina, deixaran que els membres més endarrerits
de la Confederació no hagin de fer salts mentre caminen per
seguir els més avançats en el seu camí, i no els obligaran tampoc a aturar-se per esperar a aquells que no poden atraparlos. En això consisteix casualment la força impulsiva del federalisme que, respecte als drets i les llibertats, ha de
proclamar per al conjunt només aquells que tothom sigui ca161

paç d’exercir, i deixar els estats particulars més vigorosos en
situació d’ampliar-los en la mesura que la seva major il·
lustració ho permeti, de manera que s’estableixi entre tots la
competència saludable, font de tot progrés.
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ARTICLE NOVÈ

Manera de revisar la Constitució en les dues confederacions.
Tràmits de les esmenes a la Constitució americana. Regles per a
la revisió de la Constitució suïssa. Necessitat d’harmonitzar les
llibertats amb la voluntat de les majories. Conceptes diferents de
les dues confederacions sobre l’estabilitat constitucional. Perills
de la mobilitat de la Constitució suïssa.

Un cop examinada la part més eminentment dogmàtica, declamatòria i generalitzadora de les constitucions dels dos països que estudiem, en aquest article tractarem sobre aquelles
prescripcions que tendeixen més positivament a donar solidesa a l’organisme que estableixen. Ens referim als articles que
regulen la manera de revisar les constitucions per poder canviar-les, esmenar-les o fer-hi addicions.
Si, tal com hem dit en articles anteriors, els americans consideren el federalisme com a sistema definitiu d’organització
de l’Estat, i els suïssos en general, i els que formen el partit
anomenat radical en particular, ho accepten fins a cert punt,
només com a transacció o transició; si els primers tendeixen,
abans que res i sobretot, a garantir les seves llibertats individuals i corporatives, i els segons tenen el seu ideal especialment
en el perfeccionament del govern democràtic, no és estrany
que la Constitució americana presenti moltes més dificultats i
traves davant la revisió que les constitucions suïsses.
Perquè una esmena arribi a tenir força i valor a la Constitució federal americana ha de passar per dos tràmits essencials, que són els següents: proposició i ratificació. La proposició l’ha de fer el Congrés o una Convenció nomenada pel
Congrés. La fa el Congrés quan dues terceres parts de les se163

ves dues Cambres la creuen necessària. La fa una Convenció
nomenada pel Congrés quan demanen l’esmena les dues terceres parts de les legislatures dels estats. Un cop feta la proposició, l’esmena ha de ser ratificada per les tres quartes parts
dels estats, i aquesta ratificació l’acordaran o bé les seves legislatures particulars, o bé les convencions designades especialment per a aquest objectiu en cadascun dels estats, segons
el que determini el Congrés. Només si es compleixen aquests
requisits, la Constitució pot ser esmenada. Tanmateix, tot i
que es compleixin, encara queda un punt per poder arribar al
canvi. “Cap Estat, sense el seu consentiment, pot ser privat
de tenir al Senat els mateixos sufragis que els altres Estats.”34
Des de 1848, en les constitucions federals suïsses la revisió és
qüestió de simple majoria. L’Assemblea federal, per majoria en
les dues seccions o consells, en pot decretar la revisió. Si els dos
consells (el nacional i el dels estats) estan en discordança perquè
un en decreta la revisió i l’altre no hi pot accedir, la qüestió queda
subjecta a un plebiscit i els electors arriben a un acord per majoria. El mateix es fa quan cinquanta mil ciutadans actius en demanen la revisió. Una vegada acordada, es renoven els dos consells
de l’Assemblea i es prepara la revisió, que entra en vigor un cop
hagi estat acceptada en votació popular per la majoria dels electors que en formaran part i per la majoria dels cantons.35
Aquestes són les regles que, pel que fa al punt que ens
ocupa, va adoptar la Constitució de 1848 i que s’han mantingut literalment en la de 1874. A aquesta última, però, s’hi va
afegir alguna prescripció que té transcendència, per més que
a primera vista sembli inofensiva.

34 Constitució dels Estats Units. Article 5.
35 Constitució federal de 1848. Articles del 111 al 114 inclusius. Constitució revisada de 1874. Articles del 118 al 121 també inclusius.
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Segons la Constitució de 1848, els cantons tenien llibertat
per decidir de quina manera s’havia de manifestar la majoria
i podien encomanar el vot cantonal tant al poble del cantó
com a la seva legislatura. Quan la Constitució de 1874 va
afegir a l’article de què ens ocupem la prescripció que “el resultat de la votació popular a cada cantó és considerat com el
vot de l’Estat”,36 va arrabassar aquesta llibertat als cantons i
va donar un pas més cap a l’autoritarisme democràtic.
Abans de la Constitució de 1848, la revisió de la Llei fonamental de la Confederació Suïssa era molt difícil. En tant que
la Unió dels diversos cantons no arribava a constituir un estat
federatiu, qualsevol modificació en el contracte d’aliança requeria el consentiment de tots els confederats. Per això, ni en
les antigues aliances ni en el Pacte de 1851, no hi havia cap
determinació sobre la revisió. La conversió de la Confederació en un estat federatiu mitjançant la Constitució de 1848 es
va dur a terme per la Dieta, és a dir, per la representació de
tots els cantons, i va estar subjecta a l’aprovació directa del
poble.37 Alguns es van pronunciar per la negativa, però no va
ser suficient perquè la Dieta declarés la nova Constitució acceptada i obligatòria per a tothom. Aquesta decisió de la Dieta potser no era estrictament ajustada al dret federal, però la
va prendre en virtut, fins a cert punt, del dret revolucionari,
nascut de la victòria de la majoria dels cantons sobre la lliga
separada (o Sorderbund) d’alguns d’ells.
Amb el que s’ha dit, queda clar que els americans i els suïssos moderns parteixen de conceptes totalment diferents res-

36 Constitució revisada de 1874. Article 121, paràgraf tercer.
37 La Constitució de 1848 va ser acceptada per 15 cantons i un mig-cantó que
representa una població de 1.897.887 habitants. Aquestes xifres consten en
els Decrets de la Dieta Federal de 1818.
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pecte de l’estabilitat de la Constitució. Els americans en dificulten extraordinàriament qualsevol canvi i han aconseguit
que, des que va entrar en vigor, juntament amb les addicions
que es van aprovar a partir de la seva confecció, és a dir, durant poc menys d’un segle, només hagin arribat a prosperar
les esmenes que van fer necessàries la nova situació que es va
crear després de la guerra abolicionista. Els suïssos van facilitar els canvis constitucionals; des de 1848, es pot dir que no
han deixat d’ocupar-se o de preparar revisions en cap moment. Actualment, n’estan duent a terme una que, com totes,
tendeix a concentrar nous poders en les autoritats federals.
Quin sistema és preferible? Per contestar a aquesta pregunta hem de saber el que es proposa un poble quan elabora
la Constitució. Si, com l’americà, té com a objectiu primordial garantir les llibertats individuals i corporatives, el sistema
de dificultar les revisions es cent vegades preferible. La Unió
Americana deu en gran part a aquest sistema la solidesa que
tots admirem en les seves institucions. Si, com el poble suïs
contemporani, es dóna una importància capital a l’organització democràtica del govern, no hi ha cap altre recurs que
afrontar els perills i inconvenients de les revisions freqüents.
En realitat, aquests perills i inconvenients són temibles i de
resultats transcendentalment funestos. Quan la sort de les institucions d’un país es confia a la voluntat d’una majoria, i
aquesta majoria no encerta a posar-se límits a les seves vel·
leïtats i capritxos, no es pot esperar cap altra cosa que ésser
joguina dels ambiciosos que tracten d’explotar-la. Els ambiciosos sempre estan a l’aguait i, de seguida que veuen l’opinió
pública apassionada, potser per una causa passatgera, adulen
i fomenten el seu apassionament, i la porten a fer passos dels
quals després se’n penedeix i que molts cops no pot desfer. Les
democràcies han de tenir sempre present que el seu enemic
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més temible és la seva pròpia impressionabilitat i han d’aprofitar els moments serens en què estableixen la seva organització fonamental per imposar-se a si mateixes certes regles que
siguin un obstacle per als extraviaments de l’endemà.
No hi ha res més saludable per a les democràcies que les
limitacions que harmonitzen la voluntat de les majories amb
les llibertats individuals i corporatives, i amb les prerrogatives de les minories. Si bé aquesta limitació és saludable en
totes les organitzacions democràtiques, és totalment indispensable quan es tracta d’aplicar-ne els principis al govern
federal d’una confederació o d’un estat federatiu. Com que
aquests governs només exerceixen atribucions taxativament
enumerades, la millor garantia per al poble és que la seva
enumeració es faci amb claredat i precisió, i que el lligam
entre l’organisme federal i el dels estats particulars sigui tan
fort que faci impossible qualsevol transgressió als uns i als
altres. A més, les matèries encomanades al conjunt en una
federació ben organitzada són de tal naturalesa que el seu
govern general acomplirà millor la seva missió com més sòlida i estable sigui la llei fonamental a la qual s’han de subjectar. Els estats federats abdiquen d’una part de la seva sobirania a condició de tenir millor garantida l’altra part que es
reserven, i aquesta condició ha de ser respectada per tothom,
fins i tot per una majoria. En efecte, la voluntat de la majoria
no és suficient per arrabassar als estats particulars una atribució de la qual no s’han desprès en el moment de formar
l’Estat federatiu. La Constitució federal participa de la naturalesa del contracte, i no es poden destruir les seves prescripcions si no és en la forma i amb els requisits estipulats, o bé
per conveni entre tots els estats interessats.
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ARTICLE DESÈ

La Constitució suïssa no té més garanties d’estabilitat que una
llei qualsevol. Aquesta falta d’estabilitat condueix a l’unitarisme. Avantatges del sistema americà. Limitacions que s’ha d’imposar el sufragi universal. L’exemple de França.

L’afany de formes democràtiques que han mostrat els radicals suïssos en el període contemporani els ha portat fins a
l’extrem que la Constitució federal no presenta més garanties de solidesa i estabilitat que qualsevol altra llei. Una
simple majoria és suficient tant per derogar una disposició
d’importància secundària, com per tirar per terra els fonaments de la Confederació. Fins i tot es pot dir que en rigor
hi ha més mitjans per canviar la llei fonamental que per
modificar les lleis restants. En les qüestions de revisió constitucional, en efecte, els ciutadans tenen el dret d’iniciativa,
i sempre que cinquanta mil ciutadans actius considerin que
ha arribat el moment de revisar la Constitució, la petició
queda subjecta a votació popular; un dret d’iniciativa encara no reconegut en relació amb les lleis federals ordinàries. A més, es pot arribar a la revisió sense l’acord dels dos
consells de l’Assemblea federal, ja que només cal que un
d’ells la cregui útil, malgrat que l’altre s’hi oposi, perquè es
procedeixi també a la consulta popular, un fet que tampoc
es produeix quan es tracta de lleis comunes, que no poden
adquirir força obligatòria si no és amb el consentiment dels
dos consells legislatius. La votació popular no és una garantia de més estabilitat de la Constitució en relació amb
les altres lleis ja que per a aquestes lleis i per als decrets
d’interès general, existeix el referèndum facultatiu. Segons
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la Constitució federal,38 n’hi ha prou que trenta mil ciutadans actius o vuit cantons demanin la votació popular perquè la llei o el decret hi quedin subjectes. A aquest efecte,
totes les lleis i els decrets de caràcter general entren en vigor noranta dies després de la seva promulgació o publicació i durant aquest període els ciutadans o els cantons39
poden adreçar les seves demandes de referèndum.
Aquesta concepció de la llei fonamental del país, que la
porta a no gaudir de garanties d’estabilitat més importants
que les lleis i decrets de caràcter general ordinaris, podrà tenir totes les aparences que es vulgui de concepció perfectament democràtica, però no és conforme amb les regles positives que neixen de la mateixa naturalesa dels governs. Als
suïssos, cada nova revisió els ha portat fins ara a una disminució progressiva de les prerrogatives cantonals, amb un greu
detriment de la llibertat individual i corporativa, i els amenaça fins amb destruir l’organisme federatiu, que es podria convertir en unitari.
La llei fonamental és una llei com qualsevol altra i, per
tant, es canvia i es transforma. El poble, en general, detesta la
centralització i adora la llibertat i, com que els que el dirigeixen no ho ignoren, no proposen revisions constitucionals en
períodes de calma reflexiva. Esperen que qualsevol fet produeixi impressió a la massa i llavors provoquen la votació popular que, per un interès momentani o transitori, imposa limitacions permanents i efectives. Després de restablir la calma,
entra la reflexió: però el pas ja s’ha fet i és molt difícil tornar
enrere. Els directors estan en terreny sòlid i, si bé el menor

38 Constitució federal de 1874. Article 89.
39 Llei federal, de 18 de setembre de 1874, concernant les rotations populaires,
sur les lois et arrêtés federaux. Recueil des lois fédérales, tome 1r.
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abús cantonal els ha servit com a pretext per augmentar la
força de les autoritats federals, les grans faltes no inciten a
restituir atribucions als cantons. L’opinió pública protesta sovint contra la tendència radical absorbent; cada any no només
una, sinó diverses lleis aprovades per l’Assemblea són enderrocades per votacions populars ad referendum, però el camí
recorregut en les revisions constitucionals no es desfà.
Les votacions populars són complicades i fatigants.
D’aquesta mateixa fatiga s’aprofiten els que tenen el seu ideal
en la uniformitat anivelladora de la democràcia a la francesa.
En realitat, el sistema americà, en el punt que ens ocupa,
és molt més liberal i, per tant, més democràtic, en el sentit
actual d’aquesta paraula. La base de tota l’organització de la
Unió de Nord-Amèrica és el sufragi universal, el mateix que
passava a Suïssa: la diferència rau només en el fet que allà el
sufragi universal s’ha autoimposat limitacions saludables i
aquí no se n’ha imposat cap.
Allà, doncs, està garantida la llibertat i assegurada l’organització federativa, l’única que pot fer-la practicable. Aquí,
sota aparences de gran puresa democràtica, ni la llibertat té
una posició sòlida, ni el federalisme es pot considerar una
organització definitiva. En totes les revisions constitucionals
es modifiquen les relacions entre el poder federal i els cantonals; això és el mateix que dir que s’alteren les bases de l’organisme de l’Estat.
El sufragi universal és, sense cap dubte, no només la millor, sinó l’única salvaguarda de les llibertats. Aquestes llibertats s’han de basar en la democràcia, sota la pena de no aconseguir la plenitud del seu desenvolupament i, no obstant això,
cal no oblidar que el sufragi universal té un enemic terrible en
les seves pròpies vel·leïtats i en la impressionabilitat de les
masses. El sufragi universal és una cosa semblant a aquells
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gossos de presa que són la millor i fins i tot l’única salvaguarda dels ramats que se’ls confien. El llop no s’hi acostarà mai;
però el ramat s’haurà de guardar prou del mal humor i de les
vel·leïtats dels seus propis guardadors. Per evitar aquests perills, el pastor acaricia el fidel guardià en la seva justa mesura
i al mateix temps el vigila de prop, per tal que no es pugui
girar mai contra els interessos del seu propi amo. El legislador ha de fer el mateix amb el sufragi universal. L’ha d’acariciar perquè guardi les llibertats del poble però l’ha de vigilar
de prop perquè no es giri en contra d’ell ni dels interessos del
propietari. Si el vigila de prop i el deixa anar només en els
moments greus, serà el millor i l’únic guardià del ramat. Si el
deixa completament lliure, no trigarà a mostrar les ungles i
les dents als que vivien confiats sota la seva empara.
S’ha de recordar el que ha provocat el sufragi universal a
França, on, per regla general, se l’ha deixat lliure. Tots els cops
d’estat dels Bonaparte han estat legitimats en votacions gairebé
unànimes. La república actual, amb la falta d’organització, no
ha tingut la precaució de vigilar-lo de prop i, si està condemnada a desaparèixer, morirà a mans de la vel·leïtat del sufragi. Les
últimes eleccions n’han estat un avís força eloqüent. Si la república se’n sap aprofitar, i si aprèn dels americans i s’organitza
de manera sòlida, sobre la base de les limitacions que harmonitzen la voluntat de les majories amb les llibertats individuals
i corporatives, i amb les prerrogatives de les minories, l’avís
haurà estat saludable. Si no ho aprofita, la història del sufragi
universal francès escriurà una nova pàgina, tan trista com moltes de les que ha emplenat des de la revolució del segle passat.
Per tots aquests motius, creiem que els legisladors americans van estar molt per sobre dels suïssos quan van establir
els articles relatius a la seva revisió en les respectives constitucions federals.
171

Tanmateix, encara que la Constitució general d’un estat
federatiu hagi de tenir l’estabilitat i solidesa que la Unió Americana va proporcionar a la seva Constitució, en les constitucions particulars dels estats o cantons federats es pot donar
total llibertat a la mobilitat i també a la vel·leïtat popular. És
per això que aplaudim sense reserva que tant els americans
com els suïssos s’hagin basat en aquest concepte a l’hora de
redactar les de tots els membres de les dues confederacions.
En aquest terreny, el sufragi universal pot ser tan lliure com
es vulgui sense arribar a posar en perill greu les llibertats o les
institucions del país.
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ARTICLE ONZÈ

Tràmits necessaris per a les revisions constitucionals. Els estats
americans els estableixen amb més llibertat que els cantons suïssos. Iniciativa del poble en les revisions. Consulta al cos electoral. Aprovació de les revisions pel poble. Canvi freqüent de
constitució en els estats particulars federats.

Dintre de l’organització federativa, tant com l’estabilitat i la
solidesa de les institucions que constitueixen l’Estat federal,
convé la facilitat de moviments als estats o cantons federats.
Així ho han entès, tal com hem dit en l’article anterior, tots
els membres de les confederacions suïssa i nord-americana.
Per a la revisió constitucional, són necessaris com a mínim
tres tràmits. Hi ha d’haver algú que la proposi, algú que la
porti a terme i algú que l’aprovi. En la realització d’aquests
tres tràmits trobarem algunes diferències entre bona part dels
estats americans i dels cantons suïssos.
A Suïssa, els cantons gaudeixen de menys llibertat respecte
del punt que analitzem. La Constitució federal els lliga en tot
allò que es refereix a la proposició i l’aprovació de canvis i
esmenes constitucionals. Els cantons estan obligats a demanar la garantia de les seves constitucions a la Confederació i,
per atorgar-la, entre altres requisits, aquesta exigeix “que hagin estat acceptades pel poble i que puguin ser revisades quan
ho demani la majoria absoluta dels ciutadans”.40
De manera que no es pot deixar de reconèixer el dret de la
majoria dels ciutadans actius a proposar revisions i esmenes

40 Constitució federal suïssa de 1874. Article 6.
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en tots els cantons suïssos. A aquests ciutadans, doncs, els
correspon la iniciativa per dret federal. Per aquest mateix
dret no es pot prendre al poble, és a dir, a la majoria dels
ciutadans, la facultat d’aprovar les revisions; per la qual cosa
és evident que tant la proposició, com l’aprovació dels canvis
i les esmenes constitucionals són qüestions de simple majoria.
S’han d’observar, però, els diferents efectes que la limitació federal suïssa produeix en cadascun dels dos tràmits de
les revisions que regula.
L’aprovació per part del poble exclou qualsevol altra manera de donar força a la revisió. Cap altra entitat o col·
lectivitat no pot suplir la majoria. En canvi, la proposició o
iniciativa del poble no exclou altres iniciatives. Al costat del
dret de la majoria poden existir altres drets en pro de diferents entitats o col·lectivitats. Això és el que passa a la majoria dels cantons. Per regla general, poden iniciar la revisió els
cossos legislatius i un nombre determinat de ciutadans actius
molt inferior al de la majoria.
En l’article setè hem classificat els cantons suïssos en tres
grups: cantons de democràcia pura, cantons de govern representatiu i cantons de govern mixt. La iniciativa en les revisions varia segons sigui el grup a què pertanyi el cantó en qüestió. Als cantons de democràcia pura, les proposicions sobre
revisió constitucional es fan a la Landsgemeinde en la forma
i amb els requisits que la seva Constitució prescriu. Als cantons dels altres dos grups, la proposició es fa mitjançant una
petició al Consell Legislatiu. Si la petició reuneix els requisits
legals, el Consell n’ha de procedir a la revisió en la forma
constitucional.
Després que la proposició de revisió hagi prosperat, s’ha
de dur a terme o, millor dit, s’ha de preparar per presentar-la
al poble per a la resolució definitiva.
174

Els estats nord-americans gaudeixen de més llibertat que
els cantons suïssos. Allà, la Confederació es limita a garantir
en cada estat la forma de govern republicana,41 si bé el Tribunal Suprem federal ha declarat en diverses sentències que
“correspon al Congrés de la Unió de decidir si un govern és o
no republicà”,42 i el Congrés, per norma general, només considera republicà el que es basi en els principis democràtics,
pel que fa a la igualtat del dret de sufragi, criteri que es va
adoptar en tractar-se de la reorganització dels estats que havien sostingut la guerra en defensa de l’esclavitud. Això no
obsta, però, perquè cada estat en particular pugui determinar
com consideri més convenient el mode i la forma per als diferents tràmits de les revisions constitucionals.
La regla general és que la iniciativa ha de sortir dels cossos
legislatius de l’Estat. En alguns d’aquests cossos, entre els
quals n’hi ha molts dels més importants, com ara Nova York,
Pennsilvània, Virgínia, etc.,43 és suficient la simple majoria
del Senat i de la Cambra de Representants. En d’altres no és
així i, per poder proposar esmenes, les dues terceres parts o
les tres quartes parts de les dues cambres han d’estar-hi
d’acord. En diverses constitucions moderníssimes s’ha adoptat aquest sistema restrictiu.
Algunes constitucions americanes, com les de Nova York,
Virgínia, etc., no limiten la iniciativa a la legislatura per les
revisions constitucionals, sinó que preveuen que en determinats períodes fixos se sotmeti a votació del poble “si la Constitució ha de ser reformada o no, nomenant a l’efecte una
41 Constitució dels Estats Units. Article 4. Secció quarta.
42 Entre moltes sentències, són explícites les dictades en els judicis de Luther
contra Borden, Texas contra White, els Estats Units contra Rhodes, etc.
43 Constitució de New Cork de 1846. Article 8. Constitució de Pennsilvània de
1873. Article 18. Secció primera. Constitució de Virgínia de 1870. Article 12.
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Convenció. “A Virgínia, per exemple, la pregunta s’ha de fer
cada vint anys i sempre que ho determini la legislatura, i en
els mateixos terminis i en els mateixos períodes s’ha de consultar el poble a Nova York.44 A Maryland i a Iowa, es fa la
consulta cada deu anys; a New Hampshire, cada set, i a Delaware, per fer-la s’aprofiten les eleccions generals de cada
any. Si el poble respon afirmativament, la legislatura convoca
una convenció, que prepara la nova Constitució, sotmesa
després a la sanció del poble.
A Suïssa també es conserva una cosa semblant al cantó de
Ginebra i al semicantó de Basilea-Camp. En el primer, cada
quinze anys s’ha de presentar la qüestió de la revisió total de
la Constitució al gran Consell Legislatiu i, si el Consell ho
acorda, es crida una constituent perquè la prepari.45 En el
segon s’ha d’adreçar la pregunta al poble cada dotze anys.46
En cas que la resposta sigui afirmativa, també es crida una
assemblea constituent que prepari la revisió total.
Tant a Suïssa com a Amèrica, les esmenes parcials o les
addicions acostumen a preparar-les els cossos legislatius ordinaris: les revisions totals solen ser treballades per una convenció o constituent convocada expressament. A Amèrica
especialment, la regla és tan general que no existeix cap
Constitució d’Estat particular que no hagi estat preparada
per una convenció.
Un cop preparada la revisió total o parcial, queda subjecta
a votació popular i, per regla general, el treball es divideix en
diverses parts sobre cadascuna de les quals els votants donen
separadament i per majoria la seva decisió. A Suïssa el tràmit

44 Constitucions de Virgínia i de New Cork. Articles citats anteriorment.
45 Constitució de Ginebra 1817. Article 153.
46 Constitució de Basilea-Camp de 1803. Article 87.
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és, tal com hem dit, obligatori per als cantons, ja que així ho
imposa la Constitució federal. A Amèrica és voluntari per als
estats, tot i que no hi ha cap estat que deixi d’utilitzar-lo.
Pel que s’ha dit, es comprendrà que les constitucions particulars dels estats varien sovint tant a Suïssa com a NordAmèrica. A Suïssa, com indiquem en un altre article, la Constitució cantonal més antiga és la del Ticino, que data de l’any
1830. No obstant això, ha tingut reformes parcials, però
d’importància, els anys 1855, 1861, 1875, 1876, 1878, i
també en anys posteriors. Només en la dècada de 1870 a
1880, es van fer lleis fonamentals noves en onze cantons. A
Amèrica, l’Estat de Louisiana, per exemple, va elaborar la
seva primera Constitució el 1812 i la va revisar totalment els
anys 1845, 1832, 1864 i 1868. El de Pennsilvània té les constitucions de 1776, 1830, 1850, 1864 i 1870. De tots els estats
primitius, només Massachusetts, New Hampshire i Vermont
conserven encara, amb més o menys esmenes, les constitucions per les quals es regulaven quan van entrar a la Unió.
Nova York tampoc ha variat gaire, ja que des de la seva primera Constitució el 1777, només s’ha renovat totalment el
1821 i el 1846. Per tant, s’ha d’observar que encara hi ha
molta més estabilitat a Nord-Amèrica que a Suïssa en l’organització particular dels estats.
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ARTICLE DOTZÈ

El Consell de Censors a l’Estat de Vermont. El caràcter dominant a les constitucions americana i suïssa. Es basen en el sistema representatiu, però eviten el parlamentarisme. Aquest no és
possible en cap govern republicà ben organitzat. Demostració
d’aquesta asserció i aclariment de les confusions que s’han fet
néixer a Espanya entre el sistema representatiu i les anomenades
pràctiques parlamentàries.

Abans d’entrar en la matèria que hem de desenvolupar en
aquest article, direm quatre paraules sobre una institució que
va existir fins fa pocs anys en l’Estat americà de Vermont i
que tenia relació amb les revisions constitucionals. Per la
Constitució de 1793, encara vigent en aquest Estat, es va crear un Consell de Censors format per tretze membres, escollits
cada set anys per votació popular. El Consell de Censors s’havia de reunir, i, durant el primer any d’haver estat elegit, havia d’indagar si la Constitució s’havia mantingut inviolada
durant els set anys anteriors i si els pilars legislatiu i executiu
del govern havien fet els seus deures, com a guardians del
poble, o s’havien extralimitat. També havia d’examinar la
gestió econòmica durant el període mencionat anteriorment,
de manera que pogués censurar i acusar aquells que haguessin comès extralimitacions o faltes i recomanar a la legislatura la revocació de les lleis que els semblessin contràries als
principis de la Constitució. El Consell dels Censors gaudia, a
més, del poder de convocar una convenció quan creia absolutament necessari esmenar, aclarir o addicionar algun article
constitucional. Per aquesta convocatòria, però, era necessari
que l’acord fos aprovat per les dues terceres parts dels cen178

sors escollits. La convenció es reunia dins del període dels dos
anys des de la presa de possessió del Consell, i aquest havia
d’expressar les esmenes o addicions que proposava en la convocatòria perquè el poble pogués donar les seves instruccions
als seus delegats en la convenció.47
La institució del Consell de Censors va desaparèixer el
1870, per mitjà d’una esmena constitucional, que va traspassar al Senat de l’Estat la facultat de proposar revisions i, a la
Cambra de Representants, la d’acusar les autoritats i funcionaris que s’haguessin extralimitat.48 Els resultats de la institució han estat donar a la Constitució de l’Estat tanta estabilitat que subsisteix des de fa aproximadament un segle sense
haver patit cap revisió total, ja que s’ha anat adaptant a les
noves necessitats que s’anaven presentant per mitjà de les
esmenes i addicions parcials.
Després d’haver examinat en conjunt les constitucions federals nord-americana i suïssa, s’hi observa que el seu caràcter
dominant consisteix en la cura exquisida que van posar en
fugir del parlamentarisme. Cap de les pràctiques anomenades
parlamentàries, que la major part de les constitucions del
continent europeu han pretès infructuosament importar de la
Gran Bretanya, pot prosperar dins de l’organització dels poders federals americà i suís.
Aquest punt és capital, especialment en el nostre país, en
què el sistema representatiu es vol presentar en confusió amb
el parlamentari, fins a tal punt que els polítics unitaris i molts
que, sense ser-ho, no s’han pres la molèstia d’estudiar l’organització federativa, ni tan sols la veritablement democratico47 Constitució de Vermont de 1793. Secció 43.
48 Esmenes de la Constitució de 1793, acceptades el 1870. Article 25.
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republicana, llancen el seu anatema sobre aquell que s’atreveixi a combatre les pràctiques del parlamentarisme, que per
a ells són la cinquena essència de l’avenç i del progrés en la
governança de l’Estat. És necessari, doncs, que tractem el
punt amb la detenció que mereix i restablim els veritables
principis i fonaments del sistema representatiu.
Aquest consisteix en la intervenció del poble en el govern en
les seves diferents branques, no directament, com en les democràcies pures, sinó indirectament, per mitjà de delegats o representants. El sistema representatiu pot ser restringit o democràtic, segons si el sufragi o dret d’elecció té una base més o menys
àmplia. Si s’estableix el cens o la capacitat com a condició precisa per a l’emissió del vot, el sistema no deixa de ser representatiu, però és restringit. Si no existeixen privilegis per fortuna o
per capacitat presumpta, sinó que l’única qualificació de l’elector depèn de l’edat, del sexe i de la salut de les facultats intel·
lectuals i morals, el sistema representatiu és democràtic.
Però el sistema representatiu, restringit o democràtic, no
té res a veure amb les anomenades pràctiques parlamentàries,
és a dir, amb aquest conjunt de regles convencionals que
constitueixen el parlamentarisme. I no només no hi té res a
veure, sinó que el seu ús desvirtua per complet i altera la puresa del règim representatiu. Les pràctiques parlamentàries,
per exemple, requereixen que la branca executiva del govern,
és a dir, el ministeri, surti de la majoria del cos o cossos legislatius, cosa que a la pràctica es tradueix en l’abús que la majoria de cos o cossos legislatius esmentats siguin fets a mida
del ministeri. El sistema representatiu és fill de l’opinió pública i busca la seva expressió d’una manera directa. Les pràctiques parlamentàries intenten trobar aquesta expressió mitjançant vies indirectes, però no aconsegueixen cap altra cosa
que falsejar la representació.
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A més, el parlamentarisme, és a dir, les pràctiques anomenades parlamentàries, només poden viure dintre d’una monarquia o d’una república organitzada segons les regles monàrquiques. La frase “El rei regna, però no governa”, síntesis
del parlamentarisme, pot aplicar-se en rigor a una entitat irresponsable, com un monarca, però no al president o consell
executiu d’una república, que “no regnen, però sí que governen”, dintre de les atribucions que la Constitució els confereix, i són positivament responsables en el seu exercici. En un
govern ben organitzat segons el sistema representatiu, les diferents branques que el componen, o sigui, els poders públics,
estan perfectament separats i cadascun és independent dels
altres en l’acompliment de les funcions i en l’exercici de les
atribucions que tenen encomanades. Dins del sistema genuïnament representatiu, no es conceben ni les qüestions de gabinet ni les derrotes parlamentàries que abaten un ministeri i
canvien una situació, ni aquella omnipotència ministerial, ni
cap d’aquelles ficcions extravagants que pertorben i sovint
posen en crisis les nacions que pretenen regir-se pel parlamentarisme. En el sistema representatiu, l’únic que convé a
una organització republicana, liberal o democràtica, és que
cadascú accepti les conseqüències dels seus actes, i mentre les
cambres elaboren la llei, les entitats executives governen
d’acord amb aquesta llei i els tribunals l’apliquen, de manera
que tots es mouen dintre de l’òrbita que la Constitució els
traça. Els enfrontaments que potser es produeixen entre les
diverses peces de la màquina governamental mai no poden
arribar a descompondre-la fins al punt de parar-ne el funcionament i, si la màquina funciona, s’arriba al període marcat,
fins que una nova manifestació de la voluntat popular corregeix les causes de l’enfrontament i posa en consonància les
peces discordants.
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Tant els nord-americans com els suïssos van tenir la sort
de comprendre perfectament les diferències existents entre el
sistema representatiu i el parlamentari i, si bé van adoptar
amb entusiasme el primer en fundar les institucions federals
per les quals es regeixen, també van rebutjar per complet tot
allò que constitueix el segon i, per tal d’evitar-ne la ingerència, van prendre les mesures que examinarem en el proper
article.
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ARTICLE TRETZÈ

Impossibilitat de les pràctiques parlamentàries a la Unió americana. Durada fixa i invariable dels poders dels funcionaris federals. Independència de les diferents branques del govern. Incompatibilitat dels empleats per a llocs legislatius. Rigor amb què es
practica. Mitjà de comunicació del president amb el Congrés.
Responsabilitat de tots els empleats de la Unió.

Del conjunt d’institucions creades per la Constitució federal
de l’Amèrica del Nord, neixen tantes dificultats per la implantació de les anomenades pràctiques parlamentàries que
qui ho estudia aviat es convenç que els legisladors d’aquella
Confederació van tenir el propòsit de fer-les impossibles.
En primer lloc, van marcar períodes fixos i invariables per
a la durada dels cossos legislatius. La Cambra de Representants es renova cada dos anys en la seva totalitat, i durant el
període en què s’escull no hi ha possibilitat constitucional de
dissoldre-la ni de suspendre’n les funcions. El Senat es va renovant per terceres parts, de dos en dos anys, de manera que
tot i que cada sis s’hagin canviat tots els membres que el formen, de fet, és una Cambra permanent. Aquesta sola circums
tància seria suficient per evitar que en el govern de la Unió
s’hi pogués introduir el parlamentarisme. Un poder executiu
sense atribucions per dissoldre les Cambres quan estigui en
desacord amb elles, ni per cridar el país a escollir-ne unes altres de noves en períodes anormals, no es pot governar segons les regles adoptades en les monarquies parlamentàries.
El poder executiu no pot dissoldre ni suspendre les funcions dels cossos que componen el legislatiu, ni té cap mitjà
constitucional per canviar ni modificar el poder executiu.
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Aquest poder està confiat al president dels Estats Units, i el
seu ofici dura precisament quatre anys. No importa gens que
durant la seva administració dissenteixi de les cambres com
tampoc importa que aquestes no estiguin d’acord amb el president. Tots dos tenen marcat en la Constitució el període
durant el qual han de desenvolupar les seves funcions, i tots
dos desenvolupen les que respectivament tenen confiades, per
molt que hi estiguin en desacord. Als Estats Units no hi ha
més autoritat inapel·lable que la del conjunt dels ciutadans
actius, i aquests ciutadans són els que resolen, en definitiva,
dins del termini i en la forma establerts en la Constitució,
totes les diferències que es presenten.
I no es cregui que no s’han presentat dificultats. Moltes
vegades ha passat que el president era d’un dels dos grans partits que condensen la política americana i les cambres, de l’altre. Molt sovint, també, el Senat ha estat demòcrata o republicà i la Cambra de Representants tot el contrari. No per això
ha deixat de funcionar el mecanisme governamental. Quan ha
arribat el període d’escollir nou president o nou Congrés, els
electors, si han sabut combinar les seves voluntats, s’han declarat a favor d’una o altra política, tallant d’aquesta manera
les diferències produïdes. Si no han sabut o pogut posar-se
d’acord, –cosa que sempre és difícil, ja que la força de la Constitució radica precisament en el fet que, si l’elecció de la Cambra de Representants la fa directament el poble, la del Senat és
tan indirecta que els seus membres són nomenats per les legislatures dels diferents Estats, i l’elecció del president neix d’un
cos de compromissaris electors que designa el poble cada vegada que s’ha de renovar el càrrec més alt de la Unió–, el conjunt del govern continua funcionant, malgrat el desacord entre
les seves branques principals. Els americans van establir les
institucions federals en unes bases tan sòlides que no hi ha
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hagut cap desavinença entre les diferents autoritats que les
representen que hagi contravingut la seva estabilitat ni que
hagi alterat la regularitat del seu funcionament. Des de la primera elecció de Washington, cada quatre anys s’ha designat la
presidència; cada dos, el poble ha nomenat la Cambra de Representants, i cada sis, el Senat ha quedat totalment renovat,
mitjançant les tres renovacions bianuals per terceres parts.
Amb un senzillíssim càlcul aritmètic es pot esbrinar el número
que correspon al president actual i a cadascuna de les dues
Cambres del Congrés que es reuneixen avui. És suficient de
dividir el nombre d’anys transcorreguts pel de la durada que la
Constitució dicta a cadascun d’ells.
Els legisladors de la Unió van voler fer encara més per impossibilitar les anomenades pràctiques parlamentàries, tot eliminant-les directament. La Constitució, que tant per al càrrec
de senador com per al de representant, considera que es poden escollir tots els ciutadans que tinguin l’edat i els anys de
residència fixats, sense exigir-los cap altre requisit qualificatiu, fa una excepció terminant: “Cap senador ni representant
–diu–, durant el temps pel qual ha estat escollit, pot ser nomenat per un treball civil (civil office) sota l’autoritat dels Estats
Units, que hagi estat creat o els emoluments del qual hagin
augmentat durant el temps esmentat; i cap persona que desenvolupi un treball dependent dels Estats Units pot ser membre
de cap de les cambres mentre el continuï exercint.”
Aquesta prescripció comprèn tant el president, que és el
primer empleat de la Unió, com l’últim d’aquells que perceben un sou de l’erari federal. Els ministres, consegüentment,
és a dir, els secretaris que constitueixen el que s’anomena el
Gabinet del president, com a empleats federals que són, no
poden formar part del Congrés com a representants, ni com
a senadors. En diverses èpoques s’han alçat més d’una vegada
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contra aquest rigor, i fins i tot alguns tractadistes respectables
han advocat perquè, ja que els ministres o els secretaris no
poden ser membres del Congrés, se’ls concedeixi almenys que
puguin prendre part en les sessions, amb veu però sense vot.
Story mateix, en els seus comentaris, s’inclina per aquesta
opinió. Malgrat tot, la prescripció constitucional no només
segueix en peu, sinó que la seva interpretació pel Tribunal
Suprem federal ha estat sempre en sentit rigorosament restrictiu. Una ocupació creada de nou o els emoluments de la
qual hagin augmentat per una legislatura no pot ser concedida a cap dels seus membres. Una ocupació ja creada amb
anterioritat i no augmentada de sou, pot ser proveïda per un
senador o representant, però el nomenat, per l’únic fet d’acceptar-la, perd el seu lloc en el Congrés.
Pel que fa a la segona part de l’article constitucional que
analitzem, les ocupacions militars incapaciten igual que les
civils. El senador o representant que n’accepta el nomenament perd també el seu lloc al Congrés, segons la jurisprudència establerta pel Tribunal Suprem.
El poder executiu, per tant, no pot comunicar-se oficialment amb el legislatiu si no és per mitjà de missatges. En
aquests missatges, “el President ha d’informar al Congrés sobre l’estat de la Unió i recomanar segons consideri oportú
totes aquelles mesures que cregui necessàries i convenients.”
El Congrés, amb tota llibertat i sense cap pressió, delibera
sobre els informes i recomanacions del president.
A més de tot el que s’ha dit, l’article assegura a la Unió la
puresa del sistema representatiu i la garanteix contra la invasió de les anomenades pràctiques parlamentàries, mitjançant
la responsabilitat a què estan subjectes tots els empleats, fins
i tot el president. “El president, –diu l’article segon de la
Constitució en la secció quarta–, el vicepresident, i tots els
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empleats civils dels Estats Units es remouran dels seus oficis
després de ser acusats i convictes de traïció, de suborn (bribery) o d’altres grans crims i delictes (crimes and misdemeanors).” Amb un poder executiu responsable és impossible el
parlamentarisme tal com es practica o es diu practicar en algunes monarquies europees.
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ARTICLE CATORZÈ

Impossibilitat de les pràctiques parlamentàries a Suïssa. Organització de les autoritats federals. Superioritat de l’Assemblea. Dependència del Consell Executiu. Durada fixa i invariable dels poders
dels funcionaris. En definitiva, un únic poder. Totes les autoritats
són mandatàries del poble, únic sobirà a la Confederació.

A la reorganització de les autoritats federals a Suïssa es va
partir de conceptes diferents dels que es va partir als Estats
Units, però no menys oposats al parlamentarisme.
El caràcter que més destaca de l’organització suïssa, la
preferència que atorga a la forma democràtica sobre el fons,
és a dir, sobre les sòlides garanties de les llibertats individuals
i corporatives, no es desmenteix en cap de les seves institucions constitucionals. D’aquesta manera, quan es van crear les
autoritats federals i quan es van relacionar les que representen diferents branques del govern, no es van apartar ni una
mica de les tendències en què es basa tot el sistema.
A la Confederació, l’Assemblea Legislativa federal ho és
tot: les autoritats executives i judicials són a faiçó d’aquesta
Assemblea. No importa que l’Assemblea estigui formada per
dues cambres o consells, el Nacional i el dels Estats; tampoc
importa que el primer d’aquests consells sigui fill d’elecció
popular directa i el segon pugui ser-ho d’elecció popular indirecta, com ho és als cantons, en què la designació dels membres del consell dels estats es confia al cos legislatiu cantonal;
així com tampoc és important que el Consell Nacional sigui
molt més nombrós que el dels Estats. La Constitució, que
persegueix el desenvolupament de les formes democràtiques
en totes les prescripcions, arriba a la seva fi sense torçar mai
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el camí. El Consell Executiu i el Tribunal Federal havien de
sortir de l’Assemblea i així és. Cada vegada que cal escollirlos, els dos consells es reuneixen i deliberen sota la direcció
del president del Consell Nacional, per tal de procedir a designar el Consell Executiu i el Tribunal Federal per majoria
de vots.49 En aquests moments, tota l’autoritat de la Confederació es troba condensada en un poder únic, que representa
la voluntat absoluta de la majoria. El triomf de les formes
democràtiques és complet en aquestes eleccions. El radical no
pot desitjar més a la francesa, més absorbent i autoritari.
Com que les autoritats executives són filles de les legislatives, i així l’Assemblea nomena no només un president sinó
tot el Consell Federal, que representa el ministeri en les nacions que segueixen el parlamentarisme; és clar i evident que
les pràctiques d’aquest no es poden haver implantat a la Confederació Suïssa. El sistema parlamentari requereix dos poders en lluita, i perquè el legislatiu i l’executiu hi puguin estar,
cal que siguin independents entre ells pels seus orígens respectius, al mateix temps que cadascun tingui mitjans per intervenir directament en l’altre. Això no seria possible amb
l’organització de les autoritats federals de Suïssa.
I aquesta impossibilitat s’incrementa pel fet que les autoritats tenen fixat el període durant el qual han de funcionar. El
Consell Nacional és escollit pels dos cossos de l’Assemblea
per un període de tres anys. Quan passen els tres anys es torna a renovar totalment.50 El Consell dels Estats encara participa molt del caràcter de l’antiga Dieta, i si bé la Constitució
federal dóna llibertat a cadascun dels cantons per fixar el període d’exercici per als seus representants, les constitucions
49 Constitució federal de 1874. Articles 85, paràgraf 4, i 92.
50 Constitució federal de 1874. Article 76.
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cantonals no deixen d’emprar aquesta llibertat i determinen
la forma i el temps de l’elecció. Per tant, el Consell dels Estats
és, de fet, una Cambra permanent que, sense renovar-se mai
totalment, pateix variacions en els seus membres contínuament. El Consell Executiu Federal és fill de l’Assemblea, però
l’Assemblea el nomena cada tres anys, és a dir, cada vegada
que es renova el Consell Nacional51 i, un cop nomenat, cap
dels consellers no pot ser remogut excepte per causa de delicte. És evident, per tant, que tots aquests jocs d’equilibri que
reben el nom de pràctiques parlamentàries són impossibles.
És innegable però que a Suïssa hi ha d’haver alguna cosa
que s’assembli més al parlamentarisme que a Nord-Amèrica,
ja que no hi ha entre les diferents branques del poder la separació completa que van establir els nord-americans.
Realment, la dependència en què el Consell Federal es troba respecte de l’Assemblea produeix, encara que per diferents
mitjans, els mateixos resultats que es proposen els que defensen les pràctiques parlamentàries. I encara s’ha d’afegir que
aquesta dependència no acaba un cop s’ha fet el nomenament, ja que els dos consells legislatius sempre tenen competència per decidir sobre les reclamacions contra les decisions
del Consell Executiu, relatives a qüestions administratives;
exerceixen l’alta vigilància de l’administració o justícia, i resolen els conflictes de competència entre autoritats federals.52
Un cop constituïdes aquestes relacions –perquè són relacions, malgrat que siguin de superior a inferior, establertes entre l’Assemblea i el Consell Federal– no és d’estranyar que la
incompatibilitat entre els seus membres no sigui tan absoluta
com a la Unió americana. Els membres del Consell Federal
51 Constitució federal de 1874. Article 96.
52 Constitució federal de 1874. Article 85, paràgrafs 11, 12 i 13.
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suís no poden, certament, exercir cap altre ofici al servei de la
Confederació ni dels cantons durant el temps de les seves
funcions;53 en canvi, tenen veu consultiva en les dues seccions
de l’Assemblea, i així poden fer proposicions sobre allò que
és objecte de deliberació.54 El Consell Federal, com a cos, a
més pot presentar projectes de llei o de dret a l’Assemblea, i
ha de retre-li compte de la seva gestió a cada sessió ordinària
anual i presentar-li una memòria sobre la situació interior i
exterior de la Confederació, recomanant a la seva atenció les
mesures que cregui útils per augmentar la felicitat comuna. El
Consell Federal ha de presentar el seu dictamen sobre les proposicions que li adrecin els consells legislatius55 i a la pràctica
dóna la seva opinió en totes les qüestions d’importància i
prepara els projectes que han de ser objectes de deliberació a
l’Assemblea.
De tot el que s’ha dit, queda clarament confirmat el que
hem presentat al principi, és a dir, que l’organització de les
autoritats federals suïsses fan impossibles les anomenades
pràctiques parlamentàries, en les monarquies constitucionals
europees. Però, si per parlamentarisme es pogués entendre el
predomini del poder legislatiu sobre l’executiu, a la Confederació Suïssa s’hauria dut a la pràctica el sistema d’una manera gairebé completa. Segons la Constitució, el Parlament és,
sinó el poder únic, el superior de tots els poders. Per sobre
d’aquest només hi ha una autoritat, l’única legítima en un
sistema democràtic: l’autoritat del poble. Aquella Assemblea
que ho avassalla tot, que nomena el Consell Executiu i el vigila, que organitza i escull els magistrats del Tribunal Suprem,

53 Constitució federal de 1874. Article 97.
54 Constitució federal de 1874. Article 101.
55 Constitució federal de 1874. Article 102, paràgrafs 4 i 16.
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en realitat, constitucionalment, no és més que la servidora del
veritable sobirà. Després de fer la llei o redactar el decret de
caràcter general, és suficient que el nombre fixat de ciutadans
actius o de cantons ho demanin, perquè se subjecti la llei o el
decret a una votació popular ad referendum i, en cas que el
decret o la llei fossin rebutjats, l’Assemblea ha d’abaixar el
cap i acatar el resultat.
Hi pot haver algun sistema més oposat al que s’anomena
parlamentari que el que en definitiva resulta de l’organització
federal suïssa? En les relacions que hi ha entre les autoritats,
sí que existeix una espècie de parlamentarisme absorbent i
autoritari, en pro de l’Assemblea; però aquesta Assemblea no
és cap altra cosa que la representant o mandatària de l’únic
poder que existeix en aquella Confederació democràtica.
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ARTICLE QUINZÈ

Les institucions particulars dels estats americans i dels cantons
suïssos impossibiliten el parlamentarisme. Semblança obtinguda
pels estats americans mitjançant el camí de la llibertat i del particularisme. Dues cambres legislatives i un governador. Delimitació entre els diferents poders. Varietat i riquesa de les institucions cantonals suïsses, que parteixen de punts de vista semblants.
Cambra única legislativa i cos executiu col·legiat. Poder superior
del poble, com a sobirà. Resum d’aquesta part del nostre estudi.

En l’estudi dels organismes federatius s’ha d’atendre sempre a les
dues parts en què es divideix la sobirania de l’Estat. És per aquest
motiu que, després d’haver examinat una matèria en relació amb
les autoritats federals o generals, s’ha de repetir el treball amb
relació a les particulars dels cantons, estats o grups federats.
Seguint aquest mètode en la determinació del punt concret
que estem analitzant, podem afirmar per descomptat que,
tant als Estats Units de l’Amèrica del Nord com a Suïssa, les
institucions particulars de cada Estat o Cantó oposen a les
pràctiques parlamentàries les mateixes dificultats que les generals. Aquestes pràctiques no han pogut introduir-se en el
govern de cap dels membres de totes dues confederacions.
En examinar les institucions especials dels estats de la Unió
Americana, soprèn la semblança que hi ha entre les seves
constitucions, a la qual han arribat pel camí de la llibertat i
del particularisme. Tots els estats, en ús de la seva autonomia
limitada només per les prescripcions de la Constitució federal,
s’han pogut dotar de l’organització republicana que millor els
ha semblat, i crear aquelles institucions que millor responguessin a les seves necessitats i utilitat respectives, i tots ells,
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en fer ús d’aquesta llibertat, s’han trobat gairebé en el mateix
punt. En tots els estats hi ha les mateixes autoritats principals;
porten els mateixos noms i neixen d’orígens semblants.
En tots ells, l’autoritat legislativa està organitzada pel sistema bicameral. A imitació del Congrés general de la Unió,
els dels estats particulars es composen de dos cossos: Senat i
Assemblea o Cambra de Representants. El Senat és menys
nombrós que l’Assemblea, i els seus membres són nomenats
per un període més llarg que els representants, però tots dos
són fills de l’elecció popular.
L’autoritat executiva està en tots els Estats confiada a un
funcionari responsable, que s’anomena governador (Governor). El governador és escollit directament pels ciutadans actius en votació directa, al igual que tots els altres funcionaris
que han d’exercir càrrecs o oficis d’importància.
Al principi de la Unió, en alguns estats es requerien certes
condicions de fortuna o capacitat als que havien de formar
part del cos electoral. Aquestes limitacions han anat desapareixent, i avui es reconeix la universalitat del sufragi. Si subsisteix alguna limitació, no és generalment en relació amb la
riquesa. A Massachussets, per exemple, s’exigeix a l’elector
que sàpiga llegir la Constitució en llengua anglesa, i es considera ciutadà de l’Estat al resident dos anys després d’haver
guanyat la ciutadania dels Estats Units. 56
D’aquesta manera, els membres dels cossos legislatius,
com els presidents o governadors, són escollits per a períodes
fixos, marcats en cada Estat per la seva respectiva Constitució. Els que es fixen per a l’ofici de governador varien entre
un i quatre anys.
56 Amendments to Constitution of Massachussets of 1780. 1837 i 1862: articles
20 i 26.
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Un cop delimitats els poders, i independents les unes de les
altres les autoritats legislatives i executives dins de l’esfera
que les lleis fonamentals els tracen, és evident que cap dels
estats de la Unió no es poden haver introduït les pràctiques
parlamentàries. El govern de cadascun d’ells és estrictament i
escrupolosament representatiu.
Suïssa presenta molta més varietat i riquesa en l’organització de les institucions cantonals. Aquestes institucions conserven les línies generals pròpies del grup, més o menys purament democràtic, en què es classifiquen els cantons que les
han adoptat; però, dins del grup, cadascun dels estats posseeix la seva fisonomia particular. Encara es troben diferències
en els cantons de democràcia pura i, si bé les Landsgemeinden d’Unterwalden i d’Uri, en reunir-se en els amfiteatres rústics que aixequen enmig d’un prat, acostumen a ser tranquil·
les i pintoresques com un idil·li pastoral, les de Glaris i d’un
dels migcantons d’Appenzell, països industrials i agitats per
les lluites dels nostres temps, reflecteixen aquests caràcters
quan es congreguen els ciutadans a la plaça pública.
Prescindint d’aquests cantons en els quals la pràctica de
democràcia pura impossibilita fins i tot l’ombra del parlamentarisme, ens trobarem que aquest parlamentarisme també té les portes tancades, tant en els de la democràcia representativa com en els de caràcter mixt.
La tradició i aficions dels suïssos no admeten el sistema
anglosaxó de dues cambres en l’organització de les autoritats
legislatives. La cambra única, el Gran Consell, és el tipus al
qual s’acomoden tots el cantons, sense que els hagi apartat
d’aquesta afició tradicional l’existència de les dues cambres
que va introduir la Constitució de 1848 per als assumptes
federals i que han estat respectades en totes les reformes posteriors. El suís, tal com estem demostrant en aquest estudi,
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adora la llibertat, però no la comprèn si no és dintre de les
formes democràtiques. El seu ideal es condensa a intervenir el
màxim possible, no només en la designació d’aquells que han
de formar l’Assemblea, sinó també en l’elaboració de les lleis:
però un cop aquestes adquireixen força obligatòria, no hi ha
altre recurs que acatar-les, encara que vulnerin els furs de les
minories. L’objectiu al qual s’encamina tota l’organització
suïssa és a esbrinar quina és la voluntat de la majoria que a
reconèixer que els drets de la minoria són tan respectables
com els de la majoria no es mostra tan espontània ni tan satisfeta, quan pot garantir que la forma de confeccionar la llei,
no deixa res a desitjar al demòcrata més exigent.
D’aquests punts de vista s’origina el fenomen que els grans
consells suïssos, fins i tot aquells les atribucions dels quals
han estat tan retallades que gairebé no els en queden altres
que les de presentar projectes a la votació popular, gaudeixen
de tota l’autoritat i respecte que desitgen en va els partidaris
del sistema parlamentari en altres països per a les seves assemblees. El dia següent que el poble interposés el vet a una
llei elaborada pel Gran Consell, va continuar exercint les seves funcions serenament, com si no hagués passat res, ja que
no havia perdut cap prestigi als ulls dels seus comitents. En
conjunt, aquests són el veritable sobirà, i l’Assemblea que els
representa no s’oposa a acatar les seves decisions. Fins i tot
en aquells cantons en què el poble té el dret constitucional de
revocar el govern, aquest poble conserva l’autoritat i el respecte. Està tan encarnada la democràcia en la consciència
pública, en aquelles societats...!
El Gran Consell o Assemblea Única Legislativa, tant en els
cantons de democràcia mixta com en els del govern representatiu, és escollit per un període fix i determinat i, llevat que
sigui revocat, en els cantons en què la revocació estigui esta196

blerta, dura el temps marcat en la Constitució. En cap cantó
les autoritats executives poden dissoldre el cos legislatiu. En
molts cantons no poden ser membres del Gran Consell.
Respecte de la cambra única, la tradició i afeccions dels
suïssos es manifesten unànimes i també, en organitzar l’autoritat executiva, fugen generalment del poder unipersonal i
estableixen un consell. Per tant, en tots els cantons l’autoritat
executiva resideix en un cos col·legiat, és a dir, format per
diversos membres. El president d’aquest cos, en els cantons
primitius o Länder, pren el nom de Land-amman, així com
en els cantons en què hi havia una ciutat important s’anomenaven Bourgmestre, o Avoyer, (Schulteissen), com encara es
titula el cap del Cantó de Lucerna. El cos executiu s’anomenava Consell o Petit Consell, al contrari que el Gran Consell;
però en l’actualitat, el nom que més reben els cantons suïssos
és el de Consell d’Estat, i el màxim representant s’anomena
president.
Respecte del nomenament de les autoritats executives a
Suïssa, hi ha una gran varietat. En els cantons de democràcia
pura el nomenament correspon a la Landsgemeinde; en els
altres, la regla més comú és que els designi el Gran Consell
legislatiu. L’afany de formes democràtiques no es desmenteix
de cap de les institucions suïsses.
Però sigui qui sigui qui nomeni les autoritats executives,
reben el mandat per un període fix i determinat, i durant
aquest període no es poden separar si el poble no les revoca,
encara que tingui facultats per fer-ho.
Per tant, resulta innegable que en cap dels cantons suïssos
es puguin introduir les anomenades pràctiques parlamentàries. En tots aquests l’organització és democràtica i varien des
del sistema de la democràcia pura fins al de l’estrictament
representativa.
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Com a resum de tot el que hem presentat en aquesta part
del nostre estudi, hem de dir que, tant a Suïssa com a NordAmèrica, tant en les matèries federals com en les particulars
de cadascun dels membres en les dues confederacions, el sistema democràtic o representatiu que constitueix la base dels
seus governs obeeix a principis perfectament diferents
d’aquells que regulen les monarquies o repúbliques parlamentàries.
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ARTICLE SETZÈ

Anàlisi de la part organitzadora i positivista de les constitucions
americana i suïssa. La nord-americana és un model de limitacions mútues entre les diferents branques de govern. L’autoritat
gaudeix de poques atribucions, però sí que té plenes facultats
per a l’exercici de les que ha d’acomplir. La naturalesa i el mode
de formació dels tres poders o branques del govern. Separació
entre els poders i relacions que els limiten mútuament. Intervenció del president i del Congrés, en general, en les lleis, i del Senat, en particular, en la direcció del govern de l’Estat.

Fins aquí hem analitzat sumàriament els aspectes generals de
les dues confederacions que estudiem i hem trobat que, tant
a la part dogmàtica de la Constitució com en aquelles prescripcions que donen estabilitat i solidesa als seus organismes,
els nord-americans busquen garantir eficaçment els seus drets
i llibertats. En canvi, els suïssos han avançat constantment
cap a l’exercici de la democràcia. L’examen de les institucions, tant federals com particulars, dels estats o dels cantons a
tots dos països, ens porta a afirmar que no s’han aconseguit
introduir les anomenades pràctiques parlamentàries en cap
dels dos estats.
En aquest article, analitzem la part organitzadora i positivista de les seves lleis fonamentals. D’aquesta anàlisi, en deduirem la força extraordinària i incomparable de la qual està
dotat el sistema federatiu. A més, ens serveix per assegurar i
fomentar els principis i les tendències a les quals serveix de
base. Per mitjà d’aquesta anàlisi, demostrarem que el poble
de l’Amèrica del Nord és el més lliure de tots els que actualment viuen en una societat política, i que el suís és el que ha
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portat al seu major grau de perfecció la pràctica de la democràcia en els nostres temps.
La part organitzadora de la Constitució federal de l’Amèrica del Nord és un model acabat de sistema de limitacions
mútues entre les diferents branques del govern. D’aquest conjunt meditat, ha de sortir precisament la garantia de les llibertats i dels drets individuals i corporatius. Les diferents autoritats federals tenen les atribucions limitades, no només per la
Constitució, sinó que, quan s’exerceixen, unes serveixen de
contrapès a les altres. Cap d’aquestes atribucions, però, mai
no pot entorpir el funcionament expedit de les altres. Del
conjunt d’institucions tan sàvies, neix en la pràctica un règim
que s’aproxima al de la veritable llibertat, fins allà on la imperfecció humana és capaç d’assolir. L’autoritat queda reduïda als límits de la menor quantitat possible, sense que per
aquest motiu se’n ressenti la qualitat. El govern de la Unió és
un poder amb atribucions taxativament prefixades i que no
pot ultrapassar, però gaudeix de totes les facultats en l’exercici de les atribucions que té assignades.
Tots els poders legislatius que la Constitució confereix al
conjunt de la Unió es confereixen al Congrés dels Estats
Units, format pel Senat i la Cambra de Representants.57 El
president es troba investit del poder executiu.58 El poder judicial és exercit per un Tribunal Suprem i pels tribunals inferiors federals que estableixi el Congrés.59
De les dues cambres que formen el Congrés, la dels Representants és escollida cada dos anys pel poble dels diversos
estats. Així doncs, tots els ciutadans amb dret a vot gaudei-

57 Article 1, secció 1 de la Constitució.
58 Article 2, secció 1 de la Constitució.
59 Article 3, secció 1 de la Constitució.
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xen del dret a ser electors de la cambra més nombrosa de
l’estat al qual pertanyin.60 El Senat és designat per les legislatures dels estats, que escullen els seus representants cada sis
anys i pel torn establert, de manera que es renova la tercera
part dels senadors cada sis anys.61 El president és designat
cada quatre anys per un cos d’electors, nomenats actualment
per votació popular, així que l’elecció del primer magistrat de
la Unió és indirecta i de segon grau.62 El tribunals federals
són nomenats pel President amb el consentiment del Senat, i
els jutges que els formen no poden ser destituïts dels seus
càrrecs mentre els exerceixin amb diligència (during good
Behaviour).63
Per tant, ens trobem amb una veritable delimitació, una
separació de poders perfecta. El poder legislatiu té com a missió fer lleis, l’executiu les aplica i governa seguint la llei, i el
judicial l’aplica quan ha d’interpretar casos concrets que es
presenten al tribunal. Cadascun dels tres poders és fill de
l’elecció directa o indirecta del poble, i tots tenen o bé fixada
la durada del seu exercici o bé garantida la inamovibilitat
mentre no hi hagi cap causa legal perquè se’ls destitueixi.
Així doncs, cap dels representants d’una de les branques del
govern ha de tenir, ni pot esperar res de les altres en l’exercici
de les seves funcions especials. La Constitució, a més, tal com
hem dit en un dels articles precedents, fa incompatibles els
càrrecs dels tres poders. Els legisladors no poden ser alhora
funcionaris, i els funcionaris, ja sigui el president o els secretaris, encara que exerceixin oficis en la judicatura, no poden

60
61
62
63

Article
Article
Article
Article

1, secció 2, paràgraf 1 de la Constitució.
1, secció 3, paràgraf 1 de la Constitució.
2 i article 12 de la Constitució.
3, secció 1 de la Constitució.
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ser legisladors. Aquell que és nomenat per a dos càrrecs simultàniament ha de renunciar a un d’aquests càrrecs sense
excusa ni subterfugis.
Però si els poders estan perfectament separats per la Constitució, aquesta els relaciona de manera que l’un serveixi de
limitació als altres. El president no pot imposar la seva voluntat al Congrés ni gaudeix del vet absolut, però ha d’aprovar i
firmar totes les lleis i decrets legislatius. Si posa inconvenients
a alguna llei o a algun decret, les dues cambres del Congrés
han de discutir-los de nou i només poden tirar-los endavant si
aconsegueixen la força obligatòria: en la segona votació han
d’obtenir la majoria dels dos terços a totes les cambres.64 Per
tant, el president té més que el vet suspensiu: pot impedir que
una llei o un decret arribin a ser efectius sempre que hi hagi
una minoria respectable i que s’apropi a la majoria pels vots
de què disposa.
Aquesta institució constitueix una sòlida garantia de llibertat. El Congrés no pot manar perquè sí ni imposar el seu
autoritarisme en una qüestió en què les semblances estan més
o menys dividides. La prerrogativa presidencial és l’escut del
dret contra les absorcions d’una majoria dèbil formada, potser, per un apassionament passatger.
I si el president, gràcies a les seves atribucions, pot enfrenar el funcionament del Congrés, el Congrés, per mitjà de les
dues cambres en assumptes generals i per mitjà del Senat en
alguns assumptes especials, pot enfrenar les imprudències i
impremeditacions presidencials. El Congrés no només elabora la llei, sinó que disposa del pressupost i el reparteix. Tant
si tanca com si obre la bossa, manté a ratlla el poder execu-

64 Article 1, secció 7, paràgraf 2 de la Constitució.
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tiu. “Qui disposa dels recursos, diu perfectament Hamilton,
és el veritable propietari de la situació”, i el Congrés federal
americà disposa dels recursos generals de la Unió.
A més, en diferents assumptes especials, el Senat és com si
fos el conseller i tutor del president. Al president li correspon
dirigir la política internacional, però per fer tractats, el Senat
no només ha de tenir-ne notícia i aprovar-los, sinó que els
han d’aprovar les dues terceres parts dels senadors presents.65
Per nomenar ambaixadors, ministres públics i cònsols, jutges
del Tribunal Suprem i altres funcionaris, el president necessita passar pel mateix procés al Senat. El seu nomenament, per
llei, no pot fer-se de cap altra manera.66
Per tant, si el president, separat perfectament de l’àmbit
on es mou el Congrés, pot vigilar els seus actes i frenar-lo en
determinades ocasions, el Congrés, i particularment el Senat,
separats de tot el que sigui governar, també serveixen de fre
al president. El Senat es renova per terceres parts només cada
dos anys i no neix d’una elecció popular directa, sinó dels
vots dels cossos legislatius dels diferents estats. De fet, és un
cos en permanència i té confiada la gran missió de ser el depositari de la tradició política i diplomàtica de la Unió. Amb
la seva intervenció i el seu consell en la formació de tractats i
en la designació dels alts funcionaris, s’hi encarna l’alta direcció dels negocis d’Estat, que constitueixen el patrimoni nacional de les idees i dels objectius americans.

65 Article 2, secció 2, paràgraf 2 de la Constitució
66 Article 2, secció 2, paràgraf 2 de la Constitució
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ARTICLE DISSETÈ

L’altíssima missió del Tribunal Suprem. És el guardador i defensor de la Constitució. Mitjans de què disposa per aconseguir-ho.
L’arrelament d’aquesta institució als Estats Units de l’Amèrica
del Nord. Serietat i respectabilitat del Tribunal Suprem. La importància de les seves decisions i sentències. El lligam i les limitacions mútues entre totes les autoritats de la Unió. El resultat
definitiu és la garantia de les llibertats i de la sobirania del poble.

L’organització del Senat, que ja hem comentat a l’article anterior, i l’altíssima missió que té confiada el Tribunal Suprem
constitueixen, sens dubte, les dues bases més firmes per a la
solidesa de les institucions nord-americanes. El Senat de Washington, segons la confessió dels adversaris del sistema que li
dóna vida, és l’assemblea més seriosa i respectable de les que
es congreguen avui. Tots els homes eminents en política que
ha donat Nord-amèrica s’han assegut en aquests escons. Tant
per la importància dels seus membres com per la permanència de la institució i les altíssimes funcions que hi exerceixen,
només pot ser comparat amb l’antic Senat de Roma, durant
l’època brillant de la seva història.
Però si el Senat és el dipositari de la tradició política i diplomàtica de la Unió, el Tribunal Suprem és el guardià de la
Constitució i l’alt defensor de la puresa dels principis en què
es basa. Quan es tracta d’aplicar el dret en els casos particulars, el Tribunal Suprem acut primer de tot a la Constitució i
després a les lleis i als tractats. Per tant, si hi ha un conflicte
entre un tractat o una llei i una prescripció o un principi
constitucional, preval aquest darrer. No s’aplica la llei o el
tractat no constitucional i, a la pràctica, queden en lletra
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morta. Per aquest mitjà tan eficaç, i alhora tan natural, la llei
fonamental de la Unió es conserva en tota la seva puresa,
sense que hagin pogut infringir-la els poders legislatiu o executiu, ni tan sols en les èpoques en què han estat dominats
per entusiasmes o apassionaments. En tals moments, certament poden haver dictat lleis o haver provat d’executar-les en
sentit contrari a la lletra o a l’esperit de la Constitució, però
quan es tracta d’aplicar-les a casos pràctics, la calma reflexiva
del Tribunal restableix la serenitat a l’atmosfera en què es
mouen les autoritats federals.
Aquesta organització i delimitació d’atribucions acredita
en un alt grau el sentit polític profund dels legisladors de la
Unió. No van crear un poder front d’un altre, no van sotmetre les diferents autoritats federals a sorollosos conflictes de
competència que poguessin pertorbar el bon funcionament
de la cosa pública. Cada poder i cada autoritat es mou dins
l’àmbit que li és propi, i amb la seva acció corregeix les extralimitacions dels altres poders o autoritats coexistents. En les
relacions del poder judicial amb els altres poders, per exemple, el Tribunal Suprem no deroga ni anul·la la llei o decret
anticonstitucional, sinó que senzillament deixa d’aplicar-lo. I
com que les decisions judicials, per la seva pròpia naturalesa,
no tenen mai un abast general, sinó que es refereixen a casos
particulars i concrets, la llei anticonstitucional, encara que
estigui en peu, no produeix els efectes que el legislador es
proposava obcecadament o equívocament. D’aquesta manera, s’aconsegueix que, sense vulnerar les autoritats legislativa
o executiva i sense que el públic se n’adoni, la integritat constitucional queda sempre incòlume i per sobre de les obcecacions i apassionaments de tots els poders.
Aquesta salvaguarda de la Constitució ha aconseguit tal
arrelament en la Unió americana que, en recórrer els diaris
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dels seus congressos, se la veu sovint invocada pels mateixos
legisladors.
«La llei que discutim és inconstitucional!», diu un senador
o representant que està en contra d’un projecte. «Què importa això?», contesta qui el defensa; «si la llei resulta realment
inconstitucional, tenim el Tribunal Suprem per no aplicarla!». Quin diputat o senador d’una monarquia o república
europea amb pràctiques parlamentàries és capaç d’avaluar la
transcendència d’aquestes frases? Quin d’ells podria mesurar
la dosi de llibertat que s’origina dels punts de vista?
Exerceix una missió molt elevada. No cal dir que, de la
mateixa manera que el Senat de Washington és l’assemblea
més seriosa i respectable de les que actualment es reuneixen,
el Tribunal Suprem federal tampoc no té superior en el món
civilitzat.
Els magistrats anglesos, generalment model de magistrats,
poden estar a l’altura dels seus col·legues de Nord-amèrica en
la integritat i ciència del dret, però no poden igualar-los en la
transcendència de les seves funcions ni en l’elevat esperit de
rectitud serena que els inspiren aquestes funcions. Aquests
magistrats, que ocupen els seus llocs fins a fer-se vells i que
contínuament han de resoldre qüestions d’interès vital per a
una agrupació d’Estats que poblen cinquanta milions d’habitants il·lustrats i lliures, són la personificació més elevada de
la justícia en la terra. L’aurèola que envolta els noms de James
Wilson, el gran defensor de la Constitució; de John Jay, l’il·lustre col·laborador de Hamilton i Madison en The Federalist; de Joseph Story, el clàssic comentarista del Dret Públic
americà; de William Johnson, i de molts altres, d’entre els
quals destaca l’ínclit John Marshall, les sentències i dictàmens monumentals del qual s’han de meditar frase per frase i
paraula per paraula ja que en cadascuna d’elles s’hi troba un
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ensenyament jurídic o una lliçó de bon sentit polític, no tenen
res d’igual a Europa. Sembla que a tots ells els animi l’esperit
recte i inviolable de Washington, el primer dels fundadors de
nacionalitats en tota la història moderna. N’hi ha prou de
llegir la col·lecció de sentències dictades pel mateix Tribunal
en l’aplicació o interpretació dels articles constitucionals que
fan referència a la seva pròpia organització i a l’alta missió.
Quina serenitat i, alhora, quina energia per defensar les seves
atribucions! D’una banda, en diferents sentències es declara
que «el Tribunal cobreix o protegeix tot acte legislatiu del
Congrés» 67 i que «és l’àrbitre final de la interpretació
constitucional».68 I de l’altra, s’estableix que «ni el departament legislatiu ni l’executiu poden ser restringits o cohibits
pel judicial, ja que els actes de tots dos, només quan s’han dut
a la pràctica (en forma de lleis o de decrets), poden estar sotmesos al seu coneixement en els casos particulars
procedents».69 En moltes de les seves sentències, es veu com
aquest se separa del coneixement d’assumptes que corresponen a s’altres autoritats, per exemple, tot el que es refereix a
la pau o a la guerra, a les relacions diplomàtiques, etc.
D’aquesta manera, es pot afirmar sense escrúpols que l’estudi
de la jurisprudència del Tribunal Suprem que interpreta la
Constitució constitueix un curs complet i dels més profitosos
que es poden fer sobre Dret Públic Federal.
Com que la Unió disposa d’aquests elements, no estranyarà que el conjunt de la seva organització sigui un model de
limitacions mútues, l’objectiu final del qual és garantir sòli-

67 Casos d’Ableman contra Booth; Mayor contra Cooper, etc.
68 Casos de Vandorne’s Lessee contra Dorrance, Martin, contra Hunter; Cohens
contra Virginia; Ableman contra Booth, etc.
69 Casos de Mississippi contra Johnson; Kendall contra Stolas, etc, etc.
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dament les llibertats i els drets de tots els membres que la
formen. Quan l’Estat estableix el poder públic, com que només es pot encarnar en homes (individus o agrupacions), es
troba amb la dificultat insoluble de determinar qui ha d’exercir les funcions supremes. Per més alçades que es concedeixin
contra una providència i per més apel·lacions que pugui utilitzar qui se senti agreujat, sempre s’ha d’anar a parar a una
resolució definitiva contra la qual no es pugui presentar cap
recurs humà. Si aquesta autoritat suprema es concentra en un
individu o en una assemblea, l’organització és absolutista i
no hi té cabuda la llibertat. Per tant, no hi ha cap altre mitjà
que el de les limitacions mútues entre qui representa les autoritats més altes de l’Estat. Això és el que fa la Constitució dels
Estats Units.
El seu principi fonamental és que allà no hi ha cap altre
sobirà que no sigui el poble. Totes les autoritats neixen del
poble directament o indirectament, i no són més que els seus
representants. En definitiva, el sufragi ho resol tot, però
aquest mateix sufragi ha d’obeir les limitacions que es van
imposar en establir la Constitució, que és el lligam que uneix
als diferents estats confederats. Això ja ho es va veure en l’article dedicat a les revisions constitucionals.
Les diferents autoritats es limiten mútuament d’acord amb
aquests principis fonamentals. No obstant això, cadascuna
d’aquestes autoritats pot exercir lliurement les funcions especials que té atribuïdes.
El Congrés elabora la llei, però la sanció del President i
l’aplicació del Tribunal Suprem, tal com ja hem comentat,
limiten el seu poder. El President governa amb llibertat i sense traves per part del Congrés, però aquest és l’encarregat de
fer efectiva la responsabilitat a la qual el sotmet la Constitució. La Cambra de Representants l’ha d’acusar i el Senat l’ha
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de jutjar, però no pot condemnar-lo sense la concurrència de
les dues terceres parts dels senadors presents, reunits sota la
presidència del Gran Justícia o el president del Tribunal Suprem.70 L’autoritat judicial d’aquest Tribunal és independent,
però els seus magistrats també poden ser acusats i jutjats com
el President. Amb aquest lligam, la màquina governamental
funciona desembarassadament, totes les rodes de la qual, si
bé poden exercir la funció que tenen encomanada, no s’hi
poden separar sense tocar les altres parts del mecanisme, que
tenen mitjans per contenir-les. Però, sigui quina sigui la conducta de les autoritats, el cos electoral és, en definitiva, qui la
jutja en arribar el període fixat per a la renovació de càrrecs.
La reelecció és el premi més alt i la prova més determinant
que aquell que la mereix ha interpretat fidelment la voluntat
del veritable sobirà.

70 Article 1r, secció 2ª, paràgraf 5è i secció 3ª, paràgraf 6è de la Constitució.
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ARTICLE DIVUITÈ

Base de les limitacions entre els poders americans. Sufragi d’un
o més graus i quantitat necessària per formar la majoria. Exemples. Les institucions federals suïsses no presenten aquest lligam.
Poc arrelament del Consell dels Estats, que correspon al Senat
americà. Tribunal Federal suís. Falta de missió transcendental
en aquest Tribunal. Delegació de totes les facultats en l’Assemblea. La vigilància directa del poble no és tan eficaç com el sistema americà de limitacions entre els poders.

Després del que hem explicat en els articles precedents, podem apreciar la manera fàcil i simple com els americans
van aconseguir que les diferents branques del seu govern (o
els diferents poders, com ells els anomenen) es limitessin
mútuament en benefici de la llibertat i dels drets de tots els
components de la Unió. La base és sempre la voluntat popular, manifestada per mitjà del sufragi dels ciutadans actius: l’única cosa que varia és el grau de l’elecció i la quantitat necessària en la majoria per imposar la seva voluntat.
La Cambra de Representants és la filla del sufragi directe;
el President ho és de l’indirecte de segon grau, per mitjà
d’un cos especial d’electors nomenats directament pel poble. El Senat neix també d’una elecció de segon grau, però
sense cos especial d’electors, ja que el nomenen les legislatures particulars dels Estats. I el Tribunal Suprem resulta
d’una elecció de tercer grau, ja que els magistrats són nomenats pel President amb el concurs del Senat. Això pel
que fa al grau d’elecció.
Quant a la quantitat necessària en la majoria, podem observar com, per a totes les eleccions de primer o d’ulterior
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grau, n’hi ha prou amb la majoria simple, absoluta o relativa.
Si a les eleccions per a la presidència dels Estats Units no es
reuneix a la primera el nombre total d’electors en favor d’un
dels candidats, la Cambra de Representants ha d’elegir els
candidats que hagin obtingut més vots. La decisió es pren per
estats i cal que votin a favor del mateix candidat la meitat més
un de tots els que formen la Unió.71 Però si per a les eleccions
n’hi ha prou amb la majoria simple, absoluta o relativa, no
n’hi ha prou per a les remocions per condemna. En aquest
cas, han de concórrer les dues terceres parts dels senadors
presents, com vam dir en un dels articles anteriors.
En el Congrés, per a la votació de lleis ordinàries, és sufi
cient que es reuneixin la meitat més un dels membres del Senat i de la Cambra, i els que estan reunits resolen per majoria
simple.72 Però quan es tracta d’autoritzar tractats internacionals, no n’hi ha prou amb la majoria simple del Senat, sinó
que han de concórrer els dos terços dels senadors presents,
com recordaran els nostres lectors. També recordaran que les
revisions constitucionals exigeixen que les creguin necessàries
les dues terceres parts de cadascuna de les cambres, o de les
legislatures dels estats particulars, perquè es puguin proposar.
A més, només entren en vigor si són aprovades per les tres
quartes parts. Mai no es deixa de consultar la voluntat popular, però s’ha de manifestar més o menys compacta segons la
transcendència de l’acte. Els legisladors americans, que respecten totes les accions legítimes del veritable sobirà, van voler garantir l’estabilitat de l’organització que van crear contra
les vel·leïtats, la impressionabilitat i els apassionaments transitoris, que són l’enemic mortal de les democràcies.
71 Article 12 de les esmenes o addicions a la Constitució.
72 Article 1, secció 5, primer paràgraf de la Constitució.
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Les institucions federals suïsses no presenten res de semblant a aquest lligam sòlid que caracteritza les americanes. El
poder executiu, format per un consell federal nomenat per l’Assemblea, no gaudeix de cap poder limitador. És veritat que
l’Assemblea està formada per dos cossos o consells, a imitació
de l’americana, però no és menys cert que qui fa de Senat, o
sigui, el Consell dels Estats, no ha aconseguit fins el present
gaire arrelament. El nomenament dels membres que han de
formar el Consell pertany a la discreció dels cantons i un bon
nombre d’aquests cantons l’han confiat a l’elecció directa del
poble. L’afany de formes democràtiques, a més, ha tret al càrrec tota l’estabilitat, ja que en molt cantons, els qui l’exerceixen
són renovats cada any. Els membres del Consell dels Estats són
indemnitzats pels respectius cantons,73 la qual cosa els posa en
situació menys independent que els representants en el Consell
Nacional, que perceben la indemnització del Tresor Federal.74
Aquesta distinció no existeix a Nord-amèrica, on els senadors i
representants reben els emoluments propis del càrrec del tresor
de la Unió. Per això, a Suïssa, tots el homes distingits i influents
fugen del Consell dels Estats per ingressar al Consell Nacional,
i com que aquell Consell, d’altra banda, no gaudeix de cap
preeminència ni té confiat cap encàrrec que el faci dipositari de
la tradició política o diplomàtica (similar a la Unió americana),
s’ha pensat més d’un cop a suprimir-lo. Les afeccions suïsses
s’inclinen a la democràcia amb preferència a la llibertat; la tradició del país rau en la cambra única amb atribucions i potestats gairebé de convenció, i d’això resulta que el Consell dels
Estats arrossegui una vida lànguida, amb un greu dany per a
l’estabilitat i la solidesa del conjunt de les institucions federals.
73 Article 83 de la Constitució de 1874.
74 Article 79 de la Constitució de 1874.
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Per fortuna, quan es va formular la Constitució de 1848,
es van establir les dues cambres com a resultat d’una transacció que va costar molts esforços entre els partidaris del que
anomenaven sistema federal pur, és a dir, de la igualtat absoluta de representació de cada cantó en una dieta, i els amics
del que titulaven sistema nacional, és a dir, de la confusió de
tots els confederats en una sola assemblea amb el nombre de
membres proporcional a la població. Per arribar a aquesta
transacció, tant la Comissió de la Dieta, encarregada de la
revisió constitucional de 1848, com la mateixa Dieta van necessitar no una sinó moltes sessions. Els partidaris d’ambdós
sistemes hi van apurar els arguments en què es fundaven.75
Diem que això va ser una fortuna, ja que la transacció, representada per les dues cambres, va ser rebuda amb aplaudiments per tots, i si els dos consells no van néixer amb el prestigi que des del primer dia van aconseguir els dos cossos del
Congrés americà, la seva existència es va considerar, malgrat
tot, com una necessitat. Fins ara, ha estat respectada en les
revisions posteriors. No obstant això, la respectabilitat i permanència d’un cos com el Senat de Washington és un element
que falta en l’organització suïssa.
Però encara li fa més falta alguna cosa semblant a l’altíssima missió que confia la Unió nord-americana al Tribunal Suprem. El Tribunal federal suís no té més encàrrec que aplicar
la llei, i lluny de poder fer respectar la Constitució per les
autoritats legislatives i executives, inclou explícitament en un
dels seus articles que «aplicarà les lleis votades per l’Assemblea i els decrets d’aquesta Assemblea de caràcter general».76

75 Protocole des délibérations de la Comission de la Diète federale chargée de la
récision. Sessions 12, 13, 14 i algunes altres posteriors.
76 Article 113, tercer paràgraf de la Constitució de 1874.
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A més, les matèries sotmeses al seu coneixement, per regla
general, fan referència al dret civil, i als conflictes de competència entre les autoritats federals i les cantonals, i a conflictes d’aquestes autoritats entre si, quan es refereixen al dret
públic.77 La missió que més s’assembla a la que exerceix el
tribunal americà és la de «conèixer les reclamacions per violació dels drets constitucionals dels ciutadans i de les reclamacions de particulars per violació de concordats o de
tractats»,78 i, entre aquestes qüestions, té exceptuades, fins i
tot, les administratives, que es reserven a l’Assemblea federal.
L’afany de formes democràtiques i la supremacia que
s’atribueix a l’Assemblea per aquest motiu fan que segons la
Constitució es confereixi a l’Assemblea el nomenament dels
jutges i suplents del Tribunal federal.79 També que la llei hagi
fixat en sis anys la durada del càrrec,80 i en dos, l’exercici de
la presidència i la vicepresidència. L’Assemblea ha d’escollir
entre els dos jutges per a aquests llocs de treball, ja que ni
l’organització ni les funcions que té confiades poden fer del
Tribunal suís un sentinella que vetlli per la puresa constitucional, tal com ho és el Tribunal Suprem americà.
Mitjançant la breu ressenya que acabem de fer, resulta
evident que les institucions federals suïsses no tenen el lligam sòlid que és el caràcter distintiu de les americanes, ni
tampoc constitueixen un organisme en què els diferents
membres es limiten i es contenen mútuament en les esferes
d’acció pròpies. El poble democràtic de la confederació alpina delega la seva representació a l’Assemblea, i d’aquesta
77
78
79
80
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Articles 110 i 113, primer i segon paràgraf de la Constitució de 1874.
Article 113, abans citat, tercer paràgraf de la Constitució de 1874.
Article 107 de la Constitució de 1874.
Loi fédérale sur l’organisation judiciale fédérale, de 27 de juny de 1871. Articles
6 i 7.

neixen les altres autoritats. Confiat en la pròpia vigilància i
en la intervenció directa que es va reservar, creu inútil, i fins
i tot perjudicial, l’ús dels mitjans més positius, tot i que
menys brillants, que empra el poble de la Unió a l’altra banda de l’oceà. Per desgràcia, l’experiència ja li ha començat a
fer saber que el seu sistema presenta molta menys solidesa i
estabilitat que l’americà.
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ARTICLE DINOVÈ

Els diferents efectes que ha produït l’organització de la màquina governamental a Suïssa i a Nord-amèrica. Diferències entre els poders
executius. Els suïssos fugen de les presidències. Organització viciosa
de la seva cambra alta o Senat. Aspecte que pren el desig d’absorció
en les autoritats suïsses. Perills que en resulten per al federalisme.

L’organització que van donar els suïssos i els americans a les
màquines governamentals en les seves respectives confederacions havia de produir, i ha produït, efectes diferents. Els suïssos van voler que el poder fos un servent del poble; els americans, sense deslligar-lo de tota dependència, el van dotar de
prou atribucions i independència perquè pogués manifestar la
seva iniciativa en benefici de la millora general. I tots han
aconseguit el seu objectiu, amb els avantatges i els inconvenients propis de cadascun dels dos sistemes.
El President dels Estats Units, tot i exercir un càrrec temporal
que dura quatre anys –i que, de fet, no pot passar de vuit, ja que
malgrat que la Constitució no prohibeixi les reeleccions, la tradició inspirada en l’alt exemple de Washington que només va acceptar ser reelegit una vegada ha fet impossible que cap president hagi
obtingut la segona reelecció–, és un veritable poder directiu, malgrat que les atribucions presidencials estiguin limitades a certes
matèries i subjectes a restriccions. És per aquest motiu que tots els
grans partits tenen tant interès a portar un dels seus adeptes a la
presidència i que cap d’aquests partits es considera triomfador fins
que no aconsegueix prendre possessió de la Casa Blanca.81

81 Palau del president en la ciutat de Washington.
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A Suïssa gairebé es pot dir que no hi ha president. És veritat que el conseller que presideix el cos executiu pren el nom
de president de la Confederació,82 i que se li concedeixen alguns drets honorífics, com el de convocar festes i solemnitats,
i presidir-les. A més, li donen el títol d’Excel·lència, que utilitza generalment en les relacions amb l’estranger. És cert que
té un dels departaments o carteres (la de la Política), com els
altres membres del Consell, i que al Consell, el seu vot és
exactament igual que el dels seus companys en la resolució de
les qüestions que s’hi discuteixen. El Consell federal o executiu és un cos col·legiat i ha de prendre totes les decisions amb
la presència almenys de quatre dels seus membres.83 La divisió en departaments entre els consellers no té cap més objectiu que facilitar l’examen i la preparació dels assumptes.84
I la importància que podria donar al president aquesta
posició si el càrrec fos fix, es troba contrariada en la Constitució. El Consell federal és nomenat per tres anys, però el
president i el vicepresident només ho són per un, perquè l’Assemblea no pot reelegir-los per a l’any següent. D’aquesta
manera, el Consell federal, durant els tres anys de les seves
funcions, coneix tres presidents i tres vicepresidents. Segons
la pràctica, seguida de manera constant fins ara, quan el vicepresident acaba el càrrec, puja al de president, càrrec que
exerceix durant l’any següent. Així doncs, qui ha estat president de la Confederació i del Consell durant el primer any
després de la seva constitució, passa a ser-ne un simple membre en el segon i el tercer any, i es veu presidit per algú que ha
82 Article 98 de la Constitució federal de 1871.
83 Article 100 de la Constitució de 1871.
84 Article 103 de la Constitució de 1871. Els departaments o carteres són actualment les següents: de Política, de Justícia i Policia, d’Interior,de Guerra, d’Hisenda, de Camins de Ferro i Comerç, i de Correus i Telègrafs.
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estat sota la seva presidència durant l’exercici del seu càrrec.
Veritablement, la primera magistratura d’un Estat no es pot
reduir a una expressió menor. Per aquest motiu, no és d’estranyar que molts suïssos il·lustrats encara ignoren a vegades el
nom del President de la Confederació.
En l’organització interior del Tribunal federal passa el mateix: el president i vicepresident, com vam dir en l’article anterior, són nomenats per dos anys, mentre que els jutges, d’entre
els quals han de sortir aquells càrrecs, són designats per sis. La
democràcia suïssa només admet presidències d’ordre, i dins de
cadascun dels cossos superiors, hi estableix una espècie de torn,
pel qual passen la major part dels membres que les formen.
L’organització defectuosa del Consell dels Estats o Senat
suís reconeix les mateixes causes. El poble dels diversos cantons vol fer directament el nomenament dels membres que
han de formar-lo i tendeix constantment a disminuir la durada de les seves funcions, que, per regla general, ja queda reduïda a només un any. El resultat d’aquesta organització és
que l’alta cambra legislativa té poc arrelament i importància,
la qual cosa implica un greu perjudici per a la solidesa i l’estabilitat de les institucions federals.
El sistema federal, en efecte, requereix que els seus organismes, a més d’estar relacionats, es limitin i contrabalancin
mútuament per tal que representin l’harmonia entre tots els
interessos de l’agrupació política en conjunt. La divisió del
poder legislatiu en dues cambres té per objectiu l’harmonització de l’interès general o nacional, amb els interessos particulars o cantonals. La Cambra Popular o de Representants ha
de ser una expressió genuïna dels interessos comuns a tota la
Confederació i, per tant, ha de ser escollida pel poble, de manera que cada cantó o estat particular ha de tenir en compte
un nombre de representants proporcional a la seva població.
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La cambra alta o Senat ha de ser l’expressió dels interessos
particulars dels diferents estats o cantons confederats, i ha de
néixer, consegüentment, d’aquells cossos que els condensen
més enèrgicament. L’expressió més genuïna del cantó o estat
particular es troba, sens dubte, en la seva Legislatura, de manera que li corresponen la designació dels representants en el
Senat. El seu nombre no ha de ser proporcional a la població,
sinó igual per a cadascun dels estats o cantons, ja que tots
gaudeixen de la mateixa sobirania. Confiar la seva designació
al poble, com es fa en la major part dels cantons suïssos, és
desvirtuar completament la missió del cos legislatiu representant de les autonomies particulars. D’aquesta viciosa organització es desprèn que el seu Consell dels Estats no només no
hagi aconseguit arrelament, sinó també que no sigui una entitat limitadora de la Cambra Popular o Consell Nacional, a
diferència del que passa a la Unió americana.
I que no es digui que el fet que tots els cantons tinguin la
mateixa representació en el Consell dels Estats és prou garantia per defensar les sobiranies cantonals, per més que l’elecció
dels consellers la faci el poble directament. Per molt que una
legislatura o govern representi els seus electors, té diferents
punts de mira. Només la circumstància d’exercir el poder el
fa més gelós de les seves prerrogatives i drets, ja que és innegable que tenir desig d’absorció i obrar amb esperit de cos és
una condició de tots els poders constituïts. La legislatura cantonal, doncs, és la millor defensora dels interessos del Cantó.
Per la seva condició de poder, és absorbent, i per la seva situació especial, mira amb recel els poders federals, les extralimitacions dels quals han de repercutir totes en el seu perjudici. Per aquests motius, un Senat a l’americana és un cos
veritablement limitador i, per tant, una garantia de llibertat.
En canvi, un Consell dels Estats a Suïssa és, excepte una roda
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útil, un òrgan que no és perfectament apte per a l’exercici de
les funcions que té encomanades en el mecanisme general.
Els resultats de tots dos sistemes d’organització són els
que lògicament han de ser. Els demòcrates suïssos volen que
les seves autoritats no siguin més que servidors del poble i
no poden queixar-se que moltes vegades es comportin com
a simples servents. Si amb la seva iniciativa i les disposicions encertades no fan millors els homes del seu temps ni
augmenten la prosperitat del país, ningú no té el dret d’increpar-los com increpava Sòcrates els qui, estant al front del
poble d’Atenes, no eren més que els seus servidors, sense
millorar els seus contemporanis. Els liberals americans volen que els seus representants siguin veritables magistrats,
que exerceixin les atribucions del poder. Per aquesta raó,
tenen el dret d’exigir-los que el seu govern sigui beneficiós a
la generalitat i fomentador dels interessos comuns de tots
els ciutadans.
No hem de creure pas, però, que els suïssos assoleixen el
seu objectiu de reduir les autoritats a simples criats del poble,
a simples executors de la voluntat del cos de ciutadans actius.
Les autoritats suïsses no es deslliuren de la regla general dels
poders i, com més cohibides i supeditades es veuen, més fort
senten l’afany d’absorció. Tot examinant les causes d’aquesta
supeditació les troben en l’organització democràtica, i com
que no ignoren que aquesta només pot subsistir dins del sistema federatiu, contra ell i no pas contra aquella esgrimeixen
llurs armes. Saben que la democràcia no pot ser més que autoritària i absolutista sense el federalisme i actuen en conseqüència. Per afalagar el poble, extremen les pràctiques democràtiques que aquest adora i que elles no temen, i aprofiten
l’entusiasme popular que provoquen per aquest mitjà per minar el federalisme per la seva base.
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Per aquesta raó, veiem que el partit anomenat radical a
Suïssa és ultrademocràtic i centralitzador. Pel mateix motiu,
observem que fins i tot els liberals conservadors no veuen el
federalisme com un sistema definitiu de govern. Com a resultat d’aquest estat de coses, des de l’entrada de la Confederació
en la vida moderna el 1848, a cada nova revisió s’han concentrat més poders. Si algun dia, l’afany de formes democràtiques arriba a ofegar el federalisme, la democràcia suïssa se
suïcidarà. Per fortuna, esperem que sabrà contenir-se a temps.
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ARTICLE VINTÈ

Naturalesa del federalisme. Divisió de la sobirania. Els estats particulars la tenen originària i l’Estat federal, delegada. En el sistema
federal, la forma de govern és una qüestió secundària. Aptitud superior de la forma republicana. Tres grups d’atribucions que s’han
de confiar al poder general. Grup primari, és a dir, les relatives a la
conservació i a la defensa de la independència nacional. Les dues
confederacions que estudiem queden subjectes al mateix principi.
Superioritat de la Constitució americana en la seva aplicació.

En aquest article, compararem les atribucions i els poders
conferits al conjunt o Estat general en els dos països que estudiem. Mitjançant aquesta comparació, no només es veuran
clares l’essència i la naturalesa del federalisme, sinó que es
comprovarà la superior solidesa i la superior estabilitat de les
institucions americanes atès el sistema de lligam i de limitacions mútues entre les diferents autoritats.
L’essència del federalisme rau en la divisió de la sobirania.
Una nació constituïda federalment no és només un estat simple, però tampoc és una agregació d’estats sobirans. És un
estat compost, format per diversos estats sobirans i un estat
general, en part, també sobirà. Per donar una idea més clara,
direm que, quan s’estableix el federalisme entre diversos estats, tant si aquests s’agrupen perquè eren independents com
si formen se separen perquè formaven un tot compacte, es
comença per delimitar les atribucions principals que constitueixen el dret de sobirania i se n’atribueixen algunes de precises i ben determinades a l’Estat general, mentre que els estats
particulars conserven o adquireixen les atribucions restants.
Dels dos elements principals que constitueixen un estat, és a
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dir, poble i territori, el poder general o federal s’estén a la totalitat en aquelles funcions que té encomanades, en tant que
els poders particulars dels estats no arriben més enllà de la
part que els forma, i exerceixen sobre ella totes aquestes atribucions de les quals no s’han desprès en pro del conjunt. Per
tant, les dues sobiranies o parts de la sobirania no només coexisteixen, sinó que es refereixen a un mateix poble i a igual
territori. En tots els estats federats, no només hi tenen jurisdicció les seves autoritats particulars, sinó també les generals,
que l’exerceixen sobre el conjunt nacional. Totes aquestes autoritats exerceixen les atribucions que tenen encomanades per
les respectives constitucions federal i particulars.
D’aquesta organització sorgeix que la sobirania dels estats
particulars és originària, mentre que la del conjunt o Confederació és delegada. La jurisdicció federal, doncs, no abasta
més que les matèries que li han estat conferides mentre que la
particular dels estats o cantons federats s’estén a totes les no
delegades. El poder dels membres de la Confederació és general; el de les autoritats federals, només d’excepció.
De tot el que s’ha dit, es desprèn que dins de l’organització
federativa, la forma del poder és una qüestió secundària. Al
capdavant del poder executiu federal, pot haver-hi tant un
president o consell com un emperador o monarca, i hem de
dir el mateix amb els poders executius de tots els estats federats en particular. A Alemanya, per exemple, al capdavant de
la Confederació hi trobem un emperador, mentre que al davant dels estats particulars germànics hi ha reis o senats, segons si l’organització especial d’aquests és monàrquica, com
a Prússia, Baviera i Saxònia, o republicana com a les ciutats
lliures de Hamilton, Hamburg, Bremen, etc. Fins i tot, es pot
concebre una federació de diverses monarquies que tinguin
per lligam federal un Consell republicà. El federalisme és la
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consagració de la varietat, i dins d’aquesta varietat troben
cabuda totes les combinacions.
Però cal reconèixer que només els principis federatius poden obtenir un desenvolupament complet dins de la forma
republicana. Així ho va esbrinar ja Montesquieu, que va recomanar que, quan es formessin federacions, s’unissin només
els estats de govern semblants. Així ho han consagrat les dues
federacions model que estem estudiant, en exigir institucions
republicanes, representatives o democràtiques als estats que
les constitueixen.85
Un cop establertes aquestes nocions generals, podem comprendre perfectament la transcendència del punt que analitzem. De l’encertada divisió d’atribucions entre els estats particulars i l’Estat federal depèn l’estabilitat de la Confederació, i
la garantia de les llibertats i dels drets individuals i corporatius.
Les atribucions de què s’han de desprendre els membres
d’una federació a favor del conjunt es poden classificar en
tres grups principals, perquè el sistema produeixi tots els
bons efectes dels quals és capaç. Aquests tres grups són: primer, les atribucions que es refereixen a la conservació i defensa de la independència nacional; segon, les que tendeixen a la
garantia de llibertats i drets, individuals i corporatius, l’exercici regular de les quals neix del veritable ordre, i tercer, les
que procuren avantatges en determinats serveis generals confiats a l’Estat.
Respecte al primer grup, l’abdicació dels estats particulars
ha de ser completa. «A totes les confederacions», diu encertadament Freeman, «l’existència de les sobiranies particulars
dels estats o cantons ha de ser diplomàticament desconeguda
85 Article 4, secció 4 de la Constitució dels Estats Units: article 6 de la Constitució federal suïssa de 1874.
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per a les nacions estrangeres», i els legisladors americans i
suïssos es van atenir estrictament a aquesta regla.
A totes dues confederacions, les relacions internacionals,
tant en estat de pau com en estat de guerra, són matèria especial i exclusiva dels poders federals. Els suïssos, conseqüents
amb les seves aficions democràtiques, les van confiar totes a
l’Assemblea legislativa. Aquesta assemblea és la que fa aliances i tractats, declara la guerra i ajusta la pau, disposa de
l’exèrcit federal i nomena el seu general en cap, entre d’altres.86 Per excepció, els cantons conserven el dret de fer tractats amb els estats estrangers sobre objectes referents a l’economia, a la política, a les relacions de veïnatge i policia.87 Els
nord-americans, fidels en aquest punt com en tots els altres al
seu sistema de limitacions mútues, van repartir entre els poders federals les atribucions del primer grup.
La declaració de la guerra correspon al Congrés i, com a
conseqüència, aquest Congrés pot crear i sostenir exèrcits per
un període de temps que no superi els dos anys. També pot
establir i mantenir esquadres, cridar les milícies a les armes i
dictar disposicions per organitzar-les, armar-les i disciplinarles, i governar aquella part que hagi de ser emprada al servei
de la Unió. Però tenen la restricció de reservar als estats particulars el nomenament d’oficials, i l’autoritat de conduir-les
d’acord amb la disciplina prescrita pel Congrés.88 Però si la
declaració de guerra s’atribueix al Congrés, la facultat de fer
la pau està conferida al President amb notificació i consentiment del Senat, a l’acte del qual han de concórrer les dues
terceres parts dels senadors presents, perquè aquests són els

86 Articles 8 i 85 de la Constitució federal de 1874.
87 Article 9 de la Constitució federal de 1874.
88 Article 1, secció 8 de la Constitució dels Estats Units.
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requisits que la Constitució exigeix per a la formació de tractats.89 El comandament en cap dels exèrcits i de la marina
federals, i de les milícies dels estats al servei de la Unió, és una
prerrogativa constitucional del President i90 ell, amb el concurs i consentiment del Senat, dirigeix tota la part diplomàtica i internacional, pot acordar tractats en la forma que hem
explicat, nomenar els ambaixadors, els ministres plenipotenciaris, cònsols, etc., i rebre els representats estrangers. Cap
Estat particular no pot entrar en un tractat, aliança o confederació especial amb altres de la Unió, ni amb els estrangers,
ni sostenir tropes ni vaixells de guerra en temps de pau sense
el consentiment del Congrés.91
Cal confessar que, a mesura que s’estudia la Constitució
dels Estats Units, es pot contrastar millor la transcendència
d’aquesta gran obra política. Quina profunditat de concepte,
quin coneixement de la vida i de les passions dels pobles es
descobreix en aquesta distinció entre la declaració i l’acabament de la guerra! Per entrar en aquesta fatal via, es requereix un acte solemne de totes les forces vives del país, que és
qui ha de patir les conseqüències, i per aquest motiu s’exigeix
la decisió del Congrés. Per sortir-ne, per acabar amb els horrors de la lluita i treure tot el partit de la victòria o el daltabaix més petit possible de la derrota, cal tacte, habilitat, reserva i fredor del judici, que no es poden exigir a les
assemblees nombroses i potser apassionades. Per aquest motiu, es confia a la iniciativa del president i a la vigilància d’un
cos escollit com és el Senat, que és el dipositari de la tradició
nacional. El Diari de la Convenció de Filadèlfia dedica po-

89 Article 2, secció 2, paràgraf 2 de la Constitució dels Estats Units.
90 Article 2, secció 2, paràgraf 1 de la Constitució dels Estats Units.
91 Article 1, secció 10, paràgraf 1 de la Constitució dels Estats Units.
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ques línies a aquest assumpte vital, però aquestes, no obstant
això, fan meditar a qui les llegeix i inciten a escriure volums
de política positiva. El projecte de Constitució deia senzillament, en tractar dels poders del Congrés, que tindria el «de
fer la guerra». Aquesta frase va produir discussions i lluites,
motiu pel qual es va proposar que s’afegís «i per fer la pau».
L’addició va ser rebutjada unànimement, diu el Diari, perquè
això corresponia amb més propietat al poder de fer tractats,
que es conferia al president i al Senat, tal com ja hem dit.92
Hem vist, doncs, que tant la Confederació suïssa com la
Unió americana, són conformes amb què les atribucions i
potestats del primer grup s’han de confiar a l’Estat federal.
En l’article següent, analitzarem els altres dos grups i veurem
en conjunt quina quantitat de sobirania representen els poders generals en les dues confederacions.

92 Journal of Convention, sessió de 17 d’agost de 1787.

227

ARTICLE VINT-I-UNÈ

Segon grup d’atribucions que es confereixen al poder federal.
Caràcter polític de les prescripcions americanes en relació amb
el poder. Les prescripcions suïsses són, en general, prohibitives
en relació amb els ciutadans. Fomenten l’autoritarisme. Exemple. Tercer grup d’atribucions. Actualment, els estats americans
conserven més autonomia comparats amb els cantons suïssos.
Enumeració de les atribucions principals d’aquest grup concedides als poders generals respectius en totes dues confederacions.

El segon grup d’atribucions del qual els membres d’una federació s’han de desprendre a favor del conjunt o de l’Estat federal comprèn les que tendeixen a la garantia de les llibertats
i dels drets individuals i corporatius. A aquest grup, doncs,
pertanyen les proclamacions de drets i llibertats dels quals ens
hem ocupat extensament en una altra part d’aquest treball.
En aquell capítol, com recordaran els nostres lectors, vam
fer notar que els Estats que formen la Unió americana es van
reservar molta més flexibilitat que els Cantons suïssos, i que,
per regla general, les garanties consignades en la Constitució
federal ho són en forma negativa. També recordaran que un
dels mitjans que empra la Unió per assegurar els drets populars és garantir que tots els Estats que la integren es constituiran en forma republicana: garantia que també es troba establerta en la Confederació suïssa. Als Estats particulars de la
Unió, a més, els està prohibit fer lleis de proscripció o amb
efecte retroactiu i concedir algun títol de noblesa. Els ciutadans tenen assegurat el gaudi de les garanties de l’Habeas
Corpus, el judici per jurats en totes les causes criminals greus
i en els plets de llei comú en l’àmbit civil quan el valor de la
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cosa en litigi passi de vint dòlars; també tenen el dret de tenir
i portar armes. Està prohibit allotjar soldats en temps de pau
en qualsevol casa sense consentiment del propietari, i en
temps de guerra, només està permès en els casos prescrits per
la llei. És vedat d’imposar multes i finances excessives, així
com càstigs cruels i inhabituals.
Totes les garanties expressades, en la mesura que són consignades en la Constitució de forma negativa, no augmenten
en rigor les atribucions dels poders federals, sinó que, pel
contrari, els les limiten. És el mitjà més eficaç per protegir les
llibertats i els drets individuals i corporatius.
De manera que, en rigor, les atribucions positives que es
confereixen als poders federals americans per assegurar directament la llibertat i l’ordre que neix d’aquesta llibertat es
redueixen a la garantia de les formes republicanes en els Estats particulars i a la intervenció, en cas de disturbis o de
rebel·lió, dins dels límits d’algun d’ells.
En aquesta part, la Constitució americana respecta l’autonomia dels Estats particulars federats molt més que la suïssa.
Les autoritats de la Unió no poden intervenir en els disturbis
interiors d’un Estat, excepte si ho sol·licita la seva legislatura
o, en cas de no trobar-se reunida, la seva autoritat executiva.93
En aquest cas, la Unió garanteix protecció a cadascun dels
seus membres contra les violències domèstiques i, si fos necessari, pot emprar la força pública i trucar les milícies. Si les autoritats de l’Estat particular se senten amb força per dominar el
conflicte, elles soles el resolen amb els elements de què disposen.
A Suïssa, les prescripcions constitucionals estan redactades de tal manera que poden servir fàcilment de pretext a les

93 Article 4, secció 4 de la Constitució.
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autoritats federals per atropellar els drets dels cantons. Els
cantons no poden optar entre demanar auxili a la Confederació o no, com els americans, sinó que quan s’inicia un disturbi, han d’avisar immediatament el Consell federal perquè pugui prendre les mesures necessàries.94 Quan el govern cantonal
està en estat de no poder demanar auxili, l’autoritat federal
pot intervenir sense requisició, i encara ha de fer-ho quan els
disturbis comprometin la seguretat de la suïssa.95 La pràctica
d’aquests últims anys ens ensenya que els nostres temors són
fundats per desgràcia. A la més mínima sospita de disturbis
en un cantó el govern del qual no sigui de la completa devoció de les autoritats federals, aquestes s’hi fiquen i, amb el
pretext de conservar l’ordre, atropellen l’autonomia cantonal
i deixen vulnerades les bases de la Confederació.
La conservació de l’ordre a Suïssa s’obté per mitjà de les
prescripcions autoritàries que acabem de ressenyar. En canvi,
la seva Constitució és molt menys rica que l’americana en
garanties de llibertat establertes en forma de prohibicions al
poder públic. No formen part de la Constitució96 ni l’Habeas
Corpus complet, ni el judici per jurats, ni la prohibició
d’allotjaments, ni la de lleis de proscripció o amb efecte retroactiu, ni la de finances o multes excessives. No cal dubtar-ne:
els suïssos senten la llibertat a la francesa, i tenen la il·lusió
que l’estableixen en restar subjectes a una llei els efectes prohibitius de la qual no sent el poder públic sinó el poble. En

94 Article 16 de la Constitució federal de 1874.
95 Article citat anteriorment de la mateixa constitució.
96 La Constitució federal suïssa de 1874 va abolir en absolut la pena de mort.
Per una revisió parcial posterior, va quedar l’abolició reduïda a les condemnes per causes polítiques, de manera que els cantons podien aplicar la
terrible pena per delictes comuns. A més, estan prohibides les penes corporals. (Article 65 de la Constitució.)
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això rau casualment la diferència entre la llibertat a l’anglesa,
que és la veritable llibertat, i la llibertat a la francesa, que en
molts casos no és més que la màscara amb la qual es cobreix
l’autoritarisme democràtic.
La primera limita les atribucions del poder i la segona, la
dels ciutadans. La Constitució americana, per exemple, prohibeix al Congrés fer cap llei que estableixi una religió o que
n’impedeixi el culte. El ciutadà, per tant, queda perfectament
lliure de professar les creences que li semblin millor i d’exercir
el culte que millor li vagi. Al cap i a la fi, com que no té cap
prohibició, té totes les garanties contra les intrusions del poder.
La Constitució suïssa –seguim amb l’exemple– no prohibeix només l’orde dels jesuïtes i de les societats filials en tota la
Confederació, sinó que concedeix atribucions a les autoritats
federals per estendre la prohibició a altres ordes religioses.97
En conseqüència, la llibertat de consciència és a disposició
del poder, que en té prou amb el pretext que una ordre religiosa és perillosa per a l’Estat o que altera la pau de les confessions establertes per expulsar els seus membres del territori
de la Confederació. La llibertat a la francesa es tradueix en
l’augment d’atribucions al poder, mentre que la llibertat a
l’anglesa en l’augment de drets i garanties del ciutadà.
El tercer grup d’atribucions és el que més es presta a l’absorció per part del poder general, i és per aquest motiu que
el poder s’ha de mostrar més moderat en una confederació
ben organitzada. Segons els unitaris, la concentració de facultats produeix avantatges i, per això, tendeixen a considerar la major part dels serveis com a generals de l’Estat.
Per a ells, la unificació és un avenç, i l’Estat només pot com-

97 Article 51 de la Constitució de 1874.
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plir la seva missió de fomentar el progrés quan se’l declara
poc menys que omnipotent. Els particularistes creiem tot el
contrari, i afirmem que la millora només pot néixer del xoc
d’interessos enfrontats i del xoc d’idees diferents encara
contradictòries en competència. Per a ells, l’ideal és una
sola llei, un sol Déu, una sola llengua; per a nosaltres, la
varietat harmonitzada és la vida. Acceptem de bon grat la
significació en aquells serveis generals que precisament la
necessiten i la poden suportar sense greus inconvenients,
però en els que no es trobin en aquestes condicions, som a
favor de la llibertat. No negarem que això té els seus inconvenients, però, molt per damunt d’ells, hi trobem els avantatges que produeix. Per desgràcia, els inconvenients són
molt més visibles que els avantatges i, per aquest motiu, si
un esperit superficial se’n fa càrrec, es necessita certa perspicàcia per adquirir el seu convenciment. Si tots ens endinséssim una mica en la matèria, de ben segur que no hi hauria
unificadors, i que el particularisme seria el sistema que s’admetria i es practicaria més.
En el punt que analitzem, els avantatges estan, com en
molts altres que hem vist, de part dels americans. Quan els
americans van acceptar la Constitució federal i les primeres addicions o esmenes, van confiar al poder general les
atribucions que van creure útils per al millor exercici d’alguns serveis comuns, i, fins avui, ni les han augmentades ni
les han disminuïdes. El Congrés de la Unió té competència
sobre els serveis principals generals: el comerç amb les nacions estrangeres i entre els diversos estats i amb les tribus
índies; el crèdit dels Estats Units; l’encunyació de la moneda; les oficines de correus i rutes postals, i la promoció del
progrés de les arts i les ciències útils per mitjà d’assegurar
el dret exclusiu de propietat temporal als autors o inven232

tors. Respecte a la intervenció en la confecció de lleis del
dret privat, el Congrés només pot establir regles uniformes
sobre naturalització o sobre fallides.98 En totes les altres
manifestacions d’aquest dret, els estats particulars conserven plena autonomia.
Els suïssos, en canvi, a cada revisió constitucional han anat
concentrant més atribucions en els poders federals, amb el
pretext de ser serveis de caràcter general. Actualment, la Confederació intervé en l’exèrcit, l’organitza i l’instrueix; fins i tot
en regula les prescripcions d’exempció del servei;99 intervé en
la instrucció superior i elemental,100 pot intervenir en el treball de les fàbriques i tallers, 101 regula l’establiment i el
veïnatge,102 etc. En matèries purament de dret privat, ha aconseguit introduir la seva acció i pot regular tot el que fa referència a l’estat civil de les persones i als registres
corresponents;103 les qüestions relatives al dret de matrimoni
resten sota la seva protecció i,104 en una paraula, tota la legislació relativa a capacitat i obligacions és competència
federal,105 i s’ha promulgat un codi complet que hi fa referència. És inútil dir que els serveis de correus i telègrafs, bancs,
pesos, mesures i monedes també estan –en aquest cas, amb
perfecta utilitat– centralitzats.
Pel que fa a la resta, a totes dues confederacions, és de
competència dels Estats particulars. Per tant, a Nord-amèrica, són molt més lliures que a Suïssa i tenen molt més assegu98 Article 1, secció 8 de la Constitució dels Estats Units.
99 Article 18 i següents de la Constitució suïssa de 1874.
100 Article 27 de la Constitució suïssa de 1874.
101 Article 34 de la de la Constitució suïssa de 1874.
102 Articles 45 i següents de la de la Constitució suïssa de 1874.
103 Article 53 de la de la Constitució suïssa de 1874.
104 Article 54 de la de la Constitució suïssa de 1874.
105 Article 64 de la de la Constitució suïssa de 1874.
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rada la seva autonomia gràcies a un sistema complex i ben
meditat de vincles i de limitacions mútues entre totes les autoritats, tant federals com cantonals, que hem tractat de fer
visibles per als nostres lectors.
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ARTICLE VINT-I-DOSÈ

Unió, unitat i uniformitat. El sistema federatiu fa la Unió, i
aquest és el motiu de la seva força. Comprovació de les dues
confederacions que estudiem. Caràcters de la llibertat americana. El problema religiós a l’Amèrica del Nord i a Suïssa.

Un cop examinats els principis en què es basen les institucions en totes dues confederacions i l’organització que han creat a totes dues, ens toca veure els efectes que han produït.
El sistema federatiu, com que és el més conforme amb la
naturalesa, és el que millor garanteix els objectius que es proposen els qui l’utilitzen. “La unió fa la força”, es diu i es repeteix des de ja fa molt de temps, i per comparacions i símbols es demostra la veritat de l’asserció a la intel·ligència
popular. Per desgràcia, s’han produït moltes vegades conseqüències errònies d’aquesta afirmació, i de la confusió de la
unió amb la unitat i la uniformitat se n’han obtingut resultats
contraproduents.
L’aforisme popular s’hauria de completar, i al principi incontestable que expressa la frase “La unió fa la força” s’hi
hauria d’afegir: “però la unitat l’enerva i la uniformitat la
destrueix”. Llavors, tindríem condensat en poques paraules
tot l’ensenyament polític que es desprèn de la història de les
mil societats que coneixem, i que a priori hauríem pogut deduir de la naturalesa de l’home considerat en relació amb els
seus semblants.
El sistema federatiu fa la unió, i és, per tant, origen de
força. Es confederen diversos sobirans per mantenir el seu
absolutisme, com en les mal anomenades santes aliances? Els
pobles subjectes al seu poder s’han de preparar per fer un
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esforç suprem si se’n volen deslliurar, perquè la força que
neix de la confederació de diversos sobirans fa augmentar la
de cadascun d’ells. Es federen, en canvi, diversos pobles per
garantir la llibertat o la democràcia? Llavors, qui aspiri a la
tirania, en qualsevol forma, ha de buscar un altre escenari en
el qual exercir el seu paper, ja que poden estar ben segurs que
la força de la unió federativa serà un obstacle perenne per als
seus plans ambiciosos. El sistema federatiu, si uneix voluntàriament tots els elements que s’hi agrupen, produeix com a
resultat un únic impuls general, però no cohibeix els diversos
impulsos parcials que mantenen l’escalfor i la vida de les diverses individualitats que formen el conjunt. La força total és
la suma o potser la multiplicació de les forces parcials.
Difícilment es trobarà en la història un principi més plenament comprovat com ho ha estat el que acabem de presentar en
totes dues confederacions que estudiem. Els nord-americans es
van unir per gaudir de la llibertat sota les formes democràtiques, i en les democràcies que van establir, l’home és tan completament lliure com ho pot ser si viu en societat amb altres
éssers tan lliures com ell. Els suïssos s’han proposat governar-se
democràticament a la vegada que conserven la llibertat, i les
institucions democràtiques que han aconseguit posar en joc i
fer funcionar regularment, se’ns apareixen com inversemblants
als ulls dels qui vivim dins de l’unitarisme, i que ni tan sols
somniem res que se’ls assembli. Demostrarem aquestes afirmacions en la mesura possible en el poc espai del qual disposem.
La llibertat americana no es limita a les matèries polítiques, com en moltes de les nacions europees, sinó que s’estén
a totes les manifestacions de la vida individual i corporativa,
i es troba tant als costums com a les lleis escrites.
Per al ciutadà de la Unió no és suficient poder professar la
religió i ser membre de la confessió que millor li plagui; tenir
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llibertat d’associació, de reunió i de premsa; poder dirigir
peticions, etc., sinó que vol alguna cosa més, tan sòlida i positiva com ho són els drets polítics. Vol la llibertat administrativa, la civil, la que fa referència a tots els actes de la vida.
Vol ser sobirà a casa seva, i propietari lliure de la seva propietat i del seu crèdit. Per a l’americà no és suficient poder desfogar-se a la premsa o a la tribuna mentre clama vanament
contra els abusos del poder o l’exorbitància de les lleis, vol
que aquests abusos i aquesta exorbitància ni existeixin ni siguin possibles.
L’americà es riu de l’europeu, que si subjecta al rei o al
president a un congrés, ell també es subjecta al mateix congrés, que li prescriu regles fins i tot per als actes més íntims de
la vida, i que a cada cantonada hi posa un gendarme o un
altre agent que limiti la seva conducta i li recordi contínuament que el poder social pesa sobre ell. El lliure habitant del
nou món no és un home de grans teories, sinó un home de
fets. Prefereix exercir les llibertats a consignar-les pomposament en una constitució o en una llei o decret.
És per això que, dins de la Confederació, l’Estat és autònom, així com dins de l’Estat totes les corporacions i entitats
són lliures, tant les de caràcter públic com les de caràcter
privat. És per aquest motiu que l’administració es redueix a
les matèries en què és indispensable la intervenció de l’Estat o
d’una altra entitat oficial, i les lleis civils no regulen altra cosa
que els actes en què no hi ha hagut convenció o contracte. La
llibertat civil és el baluard més ferm de l’individualisme americà, com demostrarem plenament a l’article que dedicarem a
la comparació entre el dret privat a Suïssa i a l’Amèrica del
Nord.
Per donar una idea completa de les llibertats americanes,
només ens fixarem en la més important de totes, en la de
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consciència i de cultes; un examen molt interessant perquè la
Unió és l’únic poble que ha resolt el problema religiós, el més
paorós dels nostres temps.
Suïssa ha fet molt en el punt que tractem, però gràcies als
seus antecedents i compromisos històrics no ha pogut arribar
a un resultat tan complet com ho ha fet l’Amèrica del Nord.
I els americans han arribat a aquesta solució només aplicant el criteri que és la seva guia; el criteri de llibertat. En la
Constitució federal, han separat completament els interessos
religiosos dels polítics, i els estats federats han fet el mateix
en les seves constitucions particulars. Ni aquests estats ni la
Confederació no poden fer cap llei que estableixi una religió
o en prohibeixi l’exercici, amb la qual cosa queda dit que
l’individu queda perfectament lliure en aquestes matèries.
Queda perfectament lliure, diem, i en això radica tot el secret
de la solució del problema. Allà, cap religió està protegida
amb preferència respecte d’altres, però tampoc no n’hi ha cap
que estigui prohibida, perseguida ni molestada. Cadascú
adora Déu de la manera que la seva consciència li dicta, i té
la seguretat de no trobar cap obstacle en el seu camí. I com
que els creients són ciutadans que gaudeixen de tots els seus
drets i llibertats, és per això que les associacions religioses
que formen són tan fortes i respectables. El poder no hi té res
a veure, però ha de reconèixer els drets dels quals gaudeixen
les associacions lliures dins de la llei. Si per la llei poden adquirir i administrar, adquireixen i administren; si per la llei
poden entregar-se al proselitisme, quan treballen per a aquest
objectiu, no fan altra cosa que exercir un dret. En virtut de la
llibertat, el catòlic obeeix el Papa, així com el mahometà es
regeix per l’Alcorà. A ningú se li pregunta per les seves creences, per tal que compleixi els seus deures de ciutadà, que allà
queden reduïts a la més mínima expressió possible. La socie238

tat nord-americana, en general, és religiosa, i per aquest motiu, cadascun dels seus membres, gelós de la seva llibertat,
sap respectar la llibertat dels altres. Gràcies a la llibertat, totes les confessions prosperen, i totes, fins i tot la catolica-romana, estan satisfetes amb la seva situació. Sense cap dubte,
els Estats Units és el país que menys feina dóna al Papa. Mai
no li ha presentat cap conflicte amb els poders civils de la
Unió, que gràcies a la llibertat estan perfectament separats de
tota qüestió religiosa.
A Suïssa, els antecedents històrics han dut el poder a resoldre el problema d’una altra manera. Allà, la qüestió religiosa
s’ha presentat com a confessional, i com a confessional s’ha
hagut de considerar. Les dues confessions principals que existeixen allà, la protestant i la catòlica, han tractat de potència
a potència, i després de molta lluita i disputa, han sabut trobar una solució en el respecte mutu. Actualment existeix una
gran llibertat de consciència i també de cultes, no només gràcies a la Constitució, sinó també per la tolerància que generalment s’ha infiltrat en els costums. Com a mostra d’aquesta
tolerància, recordem i citarem el fet que vam presenciar en la
capital del cantó de Glarus i en alguns altres punts, on el mateix temple serveix per a protestants i catòlics, ja que cadascuna d’aquestes confessions té marcades les hores per al seu
servei i els cultes particulars, i els fidels de les dues religions
respecten aquesta distribució.
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ARTICLE VINT-I-TRESÈ

Resultats produïts per l’organització suïssa pel que fa a pràctiques
democràtiques. Les Landsgemeinden. Síntesi de la seva història.
Descripció de les Landsgemeinden. Tendència conservadora dels
cantons de democràcia pura. Organització de les autoritats als
cantons. Harmonia entre la tradició i les aspiracions actuals.

Si fins aquí, a mesura que fèiem l’anàlisi i raonàvem sobre
l’organització de les dues confederacions, hem hagut de reconèixer en molts punts la superioritat incontestable de l’americana, quan passem a ressenyar els resultats que han aconseguit
els suïssos tendirem no només a disculpar-los d’algunes de les
mancances i de les sobres que hem notat en les seves institucions fonamentals, sinó també a pagar-los el tribut del respecte
simpàtic que mereixen els ciutadans del país que ha portat a
un major grau de perfecció la pràctica de la democràcia.
No s’esborrarà mai de la nostra memòria la gran impressió que ens va produir la primera visita que vam fer al lloc on
anualment es reuneix una de les Landsgemeinden. Ens trobàvem al poble-capital del cantó d’Uri, la pàtria llegendària de
Guillem Tell, en tornar d’una excursió a Roma i a les altres
ciutats artístiques italianes. Ens acabàvem de sorprendre davant de les esplendors del Vaticà i les històriques opulències
del palau dels duxs a Venècia, i cap d’ells havia aconseguit
evitar en el nostre ànim un sentiment tan pur com el rústic
amfiteatre en què, des de fa segles, cada any es congrega un
petit poble lliure per tractar sobre els seus destins i tenir cura
dels seus interessos. La superba mole romana, en meravellarnos amb la seva grandesa i proporcions, ens va fer recordar
que els seus fonaments es basaven en la subjecció de les cons240

ciències; així com el plaer estètic que s’experimenta en recórrer els salons venecians adornats, si no s’esvaeix, s’esmorteeix, en trobar al seu costat les masmorres on encara ressona
l’eco dels laments i les imprecacions de les víctimes d’una
oligarquia tan poderosa com desenfrenada: en canvi, a les
estrades de la praderia de Schaddorf, se’ns presentaven a la
imaginació les ombres de trenta generacions, que des de fa 6
segles s’hi havien assegut per fer acte solemne possessori de la
seva dignitat d’homes lliures. La història ens deia que allà
també s’hi havien comès abusos i potser consumat crims, ja
que no hi ha cap lloc a la terra que n’estigui completament
lliure, però aquests abusos i crims, en tot cas, eren producte
de la pèrdua d’un gran sentiment; de l’orgull igualitari d’una
democràcia, que en manifestacions turbulentes exhalava la
seva exuberància de vida. En aquella praderia, resguardada
per avets, coronada per les altíssimes agulles i les nevades
crestes dels Alps, i tot dominant la plana verda de les valls, la
nostra memòria va evocar tota la història de la gran quantitat
de muntanyencs que van saber conquerir la llibertat quan a
tot Europa hi dominava el despotisme, i van saber conservarla com un tresor sagrat mitjançant les convulsions i les lluites
que ens han agitat durant segles.
Allà, davant de la nostra imaginació, van desfilar les
Landsgemeinden dels temps heroics, en què deliberant fins i
tot els nens de catorze anys, que es consideraven ja homes per
tractar sobre el bé i la defensa del país, i fent les votacions al
fragor de les allaus, donaven com a resultat aquells combats
en què els exèrcits més brillants de les nacions més poderoses
havien de retrocedir desfets i avergonyits davant de centenars
de rústics patriotes.
Allà, els ciutadans independents dels petits cantons havien
acordat sostenir els seus drets i prerrogatives, tant contra el
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poder de les cases d’Àustria i de França com contra les intrusions del Papa o les exigències d’alguna abadia poderosa.
Allà mateix, més tard, havien tingut lloc les tremendes disputes religioses que van arribar a amenaçar la independència
que no havien aconseguit arrabassar ni reis ni senyors, i més
tard encara, quan l’expansió natural de les democràcies va
aconseguir conquerir terres i tenir països subjectes, les Landsgemeinden havien passat pel seu període de decadència i s’havien convertit en teatre de dissensions, intrigues i coaccions,
per mitjà de les quals les famílies poderoses tractaven d’apoderar-se dels batllius lucratius o dels comandaments dels regiments que es llogaven per una soldada als magnats i els
monarques ambiciosos. Allà, a l’albada d’aquest segle, un
cop reunit tot el cantó, havia acordat oposar-se a les hosts
franceses que volien arrabassar-los les seves llibertats seculars
i imposar-los l’unitarisme en nom del progrés. I allà mateix,
un cop es va restablir la calma a Europa i després de transformada l’antiga Confederació, havia seguit i segueix reunint-se
el poble anualment, un cop rejovenida la Landsgemeinde al
caliu vivificant de les noves idees d’harmonia entre la tradició
i les aspiracions de la democràcia moderna, que representa i
condensa l’Estat federatiu.
Tots aquests records van venir-nos a la imaginació en visitar el prat de Schaddorf, i la síntesi va ser la impressió més
profundament agradable que hem sentit en les nostres excursions. Si Suïssa és, efectivament, l’oasi de la pertorbada Europa, les Landsgemeinden són, sens dubte, l’oasi de Suïssa i la
història d’Uri és la historia de totes les Landsgemeinden. Totes han passat pels mateixos períodes i vicissituds, i les que es
conserven encara presenten les mateixes línies generals. Sis
cantons o mig-cantons viuen actualment en democràcia pura.
De les sis Landsgemeinden, n’hi ha algunes en què domina
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l’element catòlic i d’altres en què predomina el reformat; n’hi
ha algunes que ostenten el caràcter idíl·lic d’una reunió campestre, i n’hi ha d’altres que es troben agitades pel moviment
i la lluita d’interessos, que és el distintiu de les regions industrials; n’hi ha que es reuneixen en zones despoblades, en amfiteatres rústics situats al mig dels Alps, i n’hi ha d’altres que
es congreguen a la plaça pública d’alguna ciutat o poble, però
totes procedeixen amb la mateixa serenitat i es concerten amb
el mateix ordre. En totes presideix el Landammann o president del cantó, i totes comencen per una solemne pregària,
després de la qual s’escullen els magistrats i es voten les lleis
que es consideren útils per al país mitjançant el sistema tradicional d’aixecar els braços. A les Landsgemeinden, el poble es
presenta majestuosament, i les fórmules emprades contribueixen al caràcter imponent de l’acte. L’uixer del cantó representa la totalitat del poble, i porta la veu col·lectiva quan, en
començar l’acte, el president pregunta a les persones reunides
“si volen celebrar-ho i deliberar segons els costums de la terra”. A cap país del món s’ofereix un espectacle més interessant que el que presenta el primer magistrat de Glarus en dirigir la Landsgemeinde, envoltat de tots els nens del cantó,
que des dels seus bancs, propers a la presidència, aprenen a
exercir els deures cívics dels seus pares i avis i es preparen per
exercir-los més tard. A cap congrés té lloc una escena tan important com ho és l’acte de jurament a l’Appenzell exterior.
Després d’haver llegit la fórmula, expressiva i enèrgica, al
president escollit, el nou cap del petit Estat aixeca la mà i,
descobrint-se davant de la majestat del poble reunit, promet
i jura ser fidel a les lleis i els costums de la terra. I com que en
una democràcia ben organitzada tots els deures són recíprocs,
així ho manifesta el president havent jurat, i a continuació
passa a prendre jurament al poble. El moment és solemne. Els
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deu mil caps dels qui participen activament a la Landsgemeinde es descobreixen, s’aixequen deu mil mans, les dones i
els forasters que presencien l’acte i s’hi interessen des de les
finestres i teulades es recullen, i milers de llengües repeteixen
la fórmula que pronuncia pausadament l’encarregat de recitar-la, paraula per paraula i frase per frase. Un cop acabada
la cerimònia, el Landammann aixeca la sessió i desitja a totes
les persones reunides una feliç tornada a casa seva i tota classe de felicitacions durant l’any. Aquest quadre, que es desenvolupa a l’aire lliure i del qual són actors milers de muntanyencs tan lliures com l’aire que circula per les seves valls
accidentades, només podria ser pintat pel geni d’un Miquel
Àngel; però d’un Miquel Àngel que s’hagués criat al vivificador alè d’aquelles institucions tradicionals, que són el poema
de la democràcia.
Actualment, les Landsgemeinden no gaudeixen del poder
absolut que tenien en altres temps. Com que són l’òrgan legislatiu d’estats que tenen la sobirania limitada per l’organització federal, han de circumscriure’s a les matèries que són de
competència cantonal i guardar les formes prescrites a les
seves lleis fonamentals. En algunes, no és possible la deliberació, i només es vota; en altres, les matèries que han de formar
l’ordre del dia es determinen amb antelació pel Gran Consell,
davant del qual els ciutadans han de presentar els projectes
que volen utilitzar la iniciativa, i el Gran Consell passa l’ordre del dia imprès a tots els ciutadans amb l’antelació necessària perquè puguin acudir a la reunió amb una opinió formada.
Podríem dir molt, moltíssim més sobre les Landsgemeinden, però els límits que ens hem imposat no ens permetien
estendre les breus notícies amb què hem procurat donar a
conèixer la més simpàtica de les institucions suïsses; una ins244

titució que, per aquest mateix motiu, ha estat la més combatuda per aquells que pretenen prendre allà el nom de radicals,
i no són més que jacobins autoritaris.106
I es comprèn que mirin amb mals ulls la subsistència de la
democràcia pura. Els cantons que tenen la sort de gaudir-ne
són els més conservadors de Suïssa; els més firmes guardadors de l’autonomia cantonal contra les invasions de l’unitarisme. Amb les Landsgemeinden, la voluntat de la majoria
resulta una veritat, i l’instint de conservació és el que predomina on impera realment i veritablement aquesta majoria.
Els somnis demagògics no han fet mai camí en els cantons de
democràcia pura. Quan estan reunits els ciutadans, cadascú
pensa en casa seva i en la seva família, i tots en la pàtria, que
veuen i palpen en el conjunt deliberant sota la direcció dels
seus magistrats, i no hi ha ningú que s’atreveixi a presentar
projectes descabellats, que predicaria sense embuts al cafè o
a la taverna. La majestat del poble congregat i que forma un
tot encara s’imposa als esperits més díscols.
Però no tot es redueix a la Landsgemeinde als cantons de
democràcia pura. En aquests, tot obeeix al gran principi de la
intervenció directa del poble en la cosa pública. El Gran Consell és relativament nombrosíssim, i també són nombrosíssims els càrrecs honorífics, per mitjà dels quals els ciutadans
es distribueixen la feina i s’interessen mútuament pel bon
funcionament dels assumptes generals. No només són d’elec106 S’ha escrit molt i bé sobre les Landsgemeinden de Suïssa, i qui vulgui conèixer
a fons la institució i gaudir de tota la poesia que l’envolta pot llegir la monografia que l’escriptor clàssic Eugène Rambert ha inclòs en la seva sèrie de treballs col·leccionats amb el títol de Les Alpes suisses. També es poden llegir els
capítols que dediquen els autors següents a la mateixa institució:
Cherbuliez, a La Démocratie en Suisse; Suell, al seu Handbuch des schweizerischen Staatsrechts, i Blumer, al seu Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien.
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ció popular els càrrecs administratius i polítics, sinó també
els judicials i religiosos, i si per a la direcció dels interessos
cantonals es reuneix tot el poble del cantó al Landsgemeinde,
per als assumptes del districte o del municipi es congreguen al
mateix temps els ciutadans que el formen, i junts deliberen i
decideixen. I una cosa admirable: en totes aquestes manifestacions de vida democràtica exuberant, la tradició i les aspiracions actuals funcionen sempre aliades i en harmonia. No
només se’n conserven les formes, sinó també els noms històrics dels magistrats, i això no és cap impediment perquè se
satisfacin les noves necessitats que van apareixent.
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ARTICLE VINT-I-QUATRÈ

Vitalitat que conserva la democràcia pura a Suïssa. Sistema mixt
entre el democràtic pur i el representatiu. Vet. Referèndum,
obligatori i facultatiu o condicional. Iniciativa. Dret a revocar
els consells legislatiu o executiu. Resultat de la pràctica d’aquests
drets democràtics.

Actualment, són sis els membres de la Confederació Suïssa,
com ja vam aclarir, que es regeixen per la democràcia pura;
són sis els cantons o mig-cantons en què la potestat legislativa és exercida per tots els ciutadans actius reunits a la Landsgemeinde. Si se’n compara el nombre amb el que hi havia a
l’antiga Confederació anomenada dels tretze cantons, semblarà, a primera vista, que la pràctica democràtica ha perdut
terreny, ja que, en efecte, fins que aquella organització va ser
substituïda per l’Estat unitari Helvètic, el 1798, només eren
onze les Landsgemeinden que es reunien.107 Però, un cop examinada la cosa, la disminució no és tanta com es podia creure, ja que de les cinc desaparegudes, només dues, que són les
de Zug i Schwyz, eren veritables Landsgemeinden cantonals,
i a més la primera, des de molt abans de la seva desaparició,
no exercia funcions legislatives. Les de Gersau i Urseren no
eren, en rigor, més que assemblees municipals, que es pot dir
que encara subsisteixen, tot i que aquests dos petits territoris
estiguin des de començaments d’aquest segle incorporats als
cantons de Schwyz i d’Uri: així com la Landsgemeinde sepa-

107 L es onze Landsgemeinden que es reunien eren les següents: Appenzell exterior, Appenzell interior, Gersau, Glarus (catòlica), Glarus (protestant), Unterwalden superior, Unterwalden inferior, Schwyz, Uri, Urseren i Zug.
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rada que celebrava la minoria catòlica al cantó de Glarus, no
era més que una mostra d’intolerància religiosa que, per sort,
va desaparèixer quan es van refondre les dues assemblees legislatives cantonals en una de sola. L’única de les antigues
Landsgemeinden que va morir víctima dels seus propis vicis i
disturbis va ser la del cantó de Schwyz. La melancòlica reunió del 15 de desembre de 1847 va ser l’última que va dur a
terme aquesta assemblea popular, una de les de més gloriosa
i llarga història.
Així doncs, tenim que les institucions tradicionals de la
democràcia pura conserven molt vigor a Suïssa i encara gaudeixen, per sort, d’un gran arrelament als seus cantons petits.
Només es poden sostenir i practicar en aquests cantons ja
que, com es comprendrà, una assemblea legislativa no és possible si té més d’alguns milers de membres. La millor prova
de la gran vitalitat que encara té la institució de la qual ens
ocupem es troba en el fet que la mantenen cantons de població bastant nombrosa, de forma que a la Landsgemeinde hi
concorren uns deu o dotze mil ciutadans actius. Segons el
cens federal de 1880, la població dels cantons o mig-cantons
de Landsgemeinde és la següent:
Appenzell exterior............................... 51.958 habitants
Glarus.................................................. 34.213 habitants
Uri....................................................... 26.694 habitants
Unterwalden superior.......................... 15.356 habitants
Appenzell interior................................ 12.841 habitants
Unterwalden inferior........................... 11.992 habitants108
Les pràctiques democràtiques a Suïssa no retrocedeixen,
sinó tot el contrari, avancen cada cop més terreny. No només
108 Recensement fédérale du 1º Desembre de 1880, fet en virtut de la Llei federal
de 3 de febrer de 1860.

248

es manté el sistema de democràcia pura en gairebé tots els
cantons la població poc nombrosa dels quals ho permet, sinó
que en tots els altres s’ha adoptat o s’està a punt d’adoptar un
sistema intermedi entre el d’aquesta democràcia i la representativa, pel qual el poble intervé directament en el govern de
l’Estat. Els mitjans que s’han adoptat per aconseguir-ho es
poden condensar en els següents: vet, referèndum, iniciativa i
revocació dels dos consells legislatiu o executiu.
Començarem pel vet, que ha fet poca fortuna. És ben sabut
que el seu origen històric es troba en el poder conferit a Roma
als tribuns de la plebs, que assistien a les deliberacions del senat i podien anul·lar les seves decisions amb el sol fet de manifestar que s’hi oposaven, pronunciant la paraula vet. La Revolució Francesa, al principi, va atorgar el mateix poder al rei,
per oposar-se a les resolucions de l’assemblea, i des de llavors
gairebé tots els monarques constitucionals tenen aquesta arma
a la seva disposició, com des de molt abans també la hi tenia
el de la Gran Bretanya. Quan els cantons suïssos van entrar als
corrents democràtics contemporanis, alguns d’ells també van
adoptar el vet, però el conferien al veritable sobirà, és a dir, al
poble, que pot demanar que una llei acordada pel Consell Legislatiu quedi subjecta a votació de tots els ciutadans actius, de
manera que queda nul·la i sense força si la majoria li oposa el
vet. El veto es va introduir al cantó de Sankt Gallen, i des d’allí
va passar a alguns altres cantons, i en l’actualitat són tres els
que el conserven, que són: el de Sankt Gallen, que ja s’ha esmentat, i els de Zug i Basilea ciutat.
Però que no es cregui que el vet ha fet poca fortuna a causa del seu caràcter democràtic. Si no ha avançat més es deu
només al fet que s’ha considerat que el referèndum, que produeix els mateixos efectes, té molts més avantatges. Anem a
veure, doncs, en què consisteix.
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El referèndum és la revisió per part del poble de les lleis
elaborades pel Consell Legislatiu: una revisió que s’exerceix
mitjançant la votació en què prenen part tots els ciutadans
actius de l’Estat. El referèndum, que significa acte de referir,
de donar compte, i prové del costum que hi havia als cantons
de Valais i dels Grisons de donar compte de les lleis fetes pel
Consell a les desenes o municipalitats perquè resolguessin en
definitiva, pot ser o bé obligatori o bé facultatiu o condicional. És obligatori quan les lleis, per adquirir força, han de
passar per la votació popular. És facultatiu o condicional
quan només s’exerceix en el cas que ho demani un nombre de
ciutadans fixat a la Constitució i dins del termini que aquesta
assenyala, de forma que si aquesta petició no es realitza, s’entén que la llei votada per l’assemblea entra en vigor transcorregut el termini legal.
El referèndum ha fet tanta fortuna que, d’una manera o
altra, obligatori o condicional, ha estat adoptat per gairebé
tots els cantons. Els dos únics que no el tenen, és a dir, Ticino
i Friburg, es pot assegurar que no trigaran a tenir-lo. Ginebra,
que tampoc el tenia en la seva Constitució, el va adoptar mitjançant una Llei constitucional, segons la qual totes les lleis i
els decrets de caràcter general i que no siguin excepcionalment urgents han de ser sotmesos a la sanció del poble, si ho
demanen 3.500 electors. Del referèndum només se n’exceptua
la llei anual que fixa el pressupost, considerada en el seu conjunt, però s’hi poden subjectar aquelles disposicions d’aquesta llei que estableixin un nou impost o n’augmentin un d’existent, o creïn una emissió d’obligacions o facin un emprèstit de
qualsevol altra manera.109 En el referèndum dels diferents can109 Loi Constitutionnelle sur le Referendum facultatif, adoptada pel Gran Consell
del cantó de Ginebra, el 25 de maig de 1879.
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tons hi ha una gran riquesa de varietats. En alguns en què no
és obligatori per a la generalitat de les lleis, ho és per a les que
comporten despeses que excedeixen una determinada quantitat fixada. A la resta és facultatiu o condicional per a totes les
decisions generals del Consell Legislatiu, i tant el nombre de
ciutadans actius requerit per a la petició com el termini dins
del qual s’ha de formular, són molt diversos.
Tanta carrera ha fet el referèndum democràtic a Suïssa que
des de la revisió de 1874 figura a la Constitució federal. Les lleis
de la Confederació estan subjectes a la revisió popular sempre
que la demanin trenta mil ciutadans actius o vuit cantons, com
expliquem incidentalment en uns dels articles anteriors.
La iniciativa és un altre dels preuats drets democràtics dels
quals gaudeix el poble en diversos dels cantons suïssos. La
iniciativa no és la petició: és quelcom molt més transcendental. El dret de demanar, tal com es troba establert a la major
part de les constitucions de les nacions unitàries, no obliga els
poders a més que a deixar la pretensió sobre la taula, si no la
llencen al cistell dels papers inútils. La iniciativa suïssa, en el
moment que compleix els requisits legals pel que fa al nombre de firmes i altres extrems establerts, imposa al legislador
el deure de prendre’n una decisió i de presentar aquesta decisió al poble, quan el dret del qual ens ocupem es completa
amb el de referèndum. Va començar al cantó de Vaud, després el va seguir el d’Argòvia, els dos mig-cantons de Basilea,
Zug, Turgòvia i algun altre. Fins ara, no ha arribat a les matèries federals, la qual cosa comprova el que vam dir en un
altre article, és a dir, que en pràctiques democràtiques els cantons avancen molt la Confederació. És veritat que, en matèries federals, seria difícil harmonitzar la iniciativa amb les dues
bases fonamentals del federalisme, però no seria impossible
trobar algun mitjà per esbrinar si la voluntat de la majoria
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del poble va d’acord amb la de la majoria dels cantons o estats federats.
El dret del poble a revocar els seus poders al Consell Legislatiu o a l’Executiu és tan valuós com els drets que ja han
estat explicats. Mitjançant la Constitució, es troba reconegut
el dret a revocar el Gran Consell Legislatiu als cantons de
Berna, Argòvia, Solothurn, Basilea ciutat, Lucerna, Turgòvia
i Schaffhausen. Quan el nombre requerit d’electors ho sol·
licita, una votació popular decideix si els poders es revoquen
o no al Gran Consell; si la decisió és afirmativa, es convoquen
noves eleccions. La revocació del Consell Executiu o govern
cantonal també està consignada en algunes constitucions,
com ara les de Berna, Solothurn i Turgòvia, als cantons de les
quals la revocació es fa directament per votació popular. En
altres cantons, com el d’Argòvia, es pot revocar indirectament el Consell Executiu. Si el poble revoca l’assemblea, la
qual s’escull novament, decideix si han de continuar funcionant o han de cessar les altres autoritats polítiques, entre les
quals es troba el Consell Executiu.
Per tot això, es comprovarà perfectament tot el que vam
dir, és a dir, que els suïssos han avançat tant camí en pràctiques democràtiques que les nacions unitàries que més ostentació fan de democràcia ni tan sols somnien amb el que fa
anys que regeix ordenadament i amb grandíssima regularitat
en aquells cantons. Per mitjà de la iniciativa, del referèndum
o del veto, i del dret a revocar els consells legislatius o executius, és la voluntat popular la que governa, i els representats
del poble no passen realment i efectivament de la categoria
dels mandataris. Per tant, es pot afirmar que Suïssa és una
agrupació democràtica de democràcies, que se sosté i prospera pel federalisme.
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ARTICLE VINT-I-CINQUÈ

La descentralització com a causa de la força del sistema federatiu. Distribució administrativa. Divisió i subdivisió de les funcions públiques. Molts càrrecs i poca funció pública. Divisió del
territori dels estats o cantons. Districtes, cercles i municipis. El
municipi a l’Amèrica del Nord. El municipi a Suïssa. Diferències
entre el municipi germànic i el llatí. Poca importància de les
capitals a les dues confederacions.

Ja hem vist els principals resultats que ha produït l’organització federativa en els dos països que són l’objecte d’aquest estudi i que fa del nord-americà l’home més lliure i, de les agrupacions suïsses, el poble més democràtic dels que actualment
viuen en societat: però el nostre treball quedaria coix si no
dediquéssim alguns paràgrafs a d’altres resultats, que encara
que siguin de menys transcendència contribueixen, no obstant
això, a l’harmonia del conjunt en les dues confederacions.
La força i el vigor del sistema federatiu radiquen en la
descentralització, en el respecte al particularisme, en la consagració de la varietat, que el converteixen en el règim natural i genuí de la llibertat. Divideix per unir, ja que és el reflex
fidel de les regles que ens ensenya la naturalesa i sap que
l’agrupació és més sòlida i fructífera com més caracteritzades
i fermes són les entitats que la constitueixen, i també sap que
una entitat s’enforteix i es caracteritza millor com més lliurement i espontàniament es pot desenvolupar. És per aquest
motiu que els estats membres d’una confederació no es limiten a desprendre’s d’una part de les atribucions de la seva
sobirania per fer néixer l’estat federal, sinó que de les que es
reserven, que són la majoria, en deleguen bona part a les
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agrupacions més reduïdes i d’aquesta manera doten de vida i
de llibertat a totes les manifestacions, oficials o particulars,
de l’activitat corporativa. Les funcions administratives, per
exemple, lluny de concentrar-se en un cos burocràtic dependent de la capital, es reparteixen entre un gran nombre de
cossos, cadascun dels quals estén la seva acció a una petita
part del territori i a una fracció del poble reduïda, de manera
que és perfectament amo de la seva acció i de la seva iniciativa en el seu cercle limitat.
Només per aquest mitjà s’aconsegueix la descentralització, que en una democràcia requereix, a més, que les funcions
públiques es divideixin i se subdivideixin, de manera que hi
intervinguin el major nombre possible de ciutadans. Això es
practica en les dues confederacions que estudiem, si bé hem
de reconèixer que a l’Estat federal nord-americà ha aconseguit introduir-s’hi l’element burocràtic en proporcions alarmants, i que les autoritats generals suïsses es mostren massa
disposades a imitar el mal exemple.
Però als cantons suïssos, especialment als germànics de
democràcia pura o de govern mixt, i a molts dels estats americans, les funcions públiques estan tan dividides que gairebé
tots els ciutadans d’una capacitat determinada s’hi han d’interessar, tant si és perquè n’estan exercint, com si és perquè ja
n’han exercit, o perquè esperen que els cridin a exercir-ne
alguna. Qui no forma part dels alts cossos legislatiu o executiu o d’algun tribunal és membre de la junta de districte, o de
la corporació municipal, o del comitè d’escoles, o de la comissió de pobres o de tuteles o del consistori religiós d’algun
culte, etc. En una democràcia tots els ciutadans s’han de creure obligats a servir al país i a dedicar-li una part de la seva
activitat i del seu temps. Aquesta divisió i subdivisió causa
que les remuneracions pels càrrecs públics que les tenen si254

guin tan reduïdes que semblin irrisòries als que estem acostumats a les pràctiques del centralisme.
En molts dels Cantons suïssos petits, s’indemnitza el president amb uns pocs centenars de francs a l’any, i els diputats,
jutges, etc., amb dietes de dos o tres francs, a més de les despeses
de viatge calculades estrictament. Als Estats de la Unió americana, els salaris tampoc són excessius, si es té en compte que el
valor més reduït que té la seva moneda en relació amb Europa.
Els governadors dels estats americans cobren remuneracions que
varien des de mil a deu mil duros anuals,110 i és digne de notar
que en molts d’ells, el president i els jutges del Tribunal Superior
estan millor retribuïts que el governador, amb la qual cosa es
confirma la capitalíssima importància que els nord-americans
donen al poder judicial, base i garantia dels seus drets i de les
seves llibertats. Els salaris dels funcionaris federals amb càrrecs
alts, tot i que més elevats que els que obtenen els dels estats particulars, no són, tanmateix, extraordinaris en cap de les dues
confederacions. El president dels Estats Units, que es troba al
capdavant d’una agregació de més de cinquanta milions d’habitants, rep a l’any cinquanta mil duros (la mateixa quantitat que
rep l’ambaixador anglès a París, i inferior a la que obtenen els
funcionaris amb càrrecs alts a la Gran Bretanya), i els seus secretaris o ministres tenen vuit mil duros de salari, i aquí es dóna
també el cas que la dotació d’aquesta quantitat no arriba a la
dels jutges del Tribunal Suprem.111
A Suïssa, els membres del Consell Federal reben dotze mil
francs anuals, i el president de la Confederació gaudeix d’un
110 E
 ls governadors de New Hampshire, Rhode Island i Vermont tenen mil duros.
Els de Connecticut, Delaware, Maine, etc., dos mil. Els de Nova York i Pennsilvània, deu mil. El altres varien entre els dos extrems.
111 El Chief Justice o president del Tribunal Suprem té 10.500 duros anuals. Els
vuit jutges en tenen 10.000 cadascun.
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suplement de mil cinc-cents francs. Aquests salaris són una
mica superiors als del President i els Jutges del Tribunal Federal, que perceben respectivament onze mil i deu mil francs.112
De tot el que s’ha dit, es dedueix que la divisió i la subdivisió de les funcions públiques en les democràcies organitzades federativament produeix un nombre important de càrrecs
però, en canvi, redueix els llocs de treball públics a la mínima
expressió. En els petits cantons suïssos i en alguns estats americans, on una gran part dels ciutadans exerceixen o han
exercit algun càrrec públic, gairebé no hi ha cap treballador
públic que fonamenti la seva subsistència en el salari, i viuen
lliures de la plaga de la burocràcia, que rosega les entranyes
de les nacions grans unitàries i esterilitza els millors sistemes
d’administració i de govern.
En les dues confederacions que estudiem, cada estat o cantó es divideix en nombrosos districtes, i aquests districtes alhora es divideixen en agrupacions municipals quan no tenen
encara altres divisions intermèdies. En els estats de la Unió,
els districtes prenen els noms històrics de comtats (counties)
o parròquies (parishes)113 i el seu nombre és veritablement
extraordinari si es compara amb el que estan avesades les
nacions unificades quan es divideixen políticament i administrativament. Així, per exemple, els estats de Texas i de Geòrgia, que tenen més d’un milió i mig d’habitants cadascun, es
divideixen en cent setanta comtats el primer i en cent trentavuit el segon. L’estat de Nebraska, amb només quatre-cents
cinquanta mil habitants, en té trenta-vuit entre comtats i districtes territorials. Passa el mateix als estats primitius. El de
Nova York, com que és un dels menys dividits, té vuitanta
112 Loi fédérale sur l’organisation judiciaire fédérale, de 27 de juny de 1874; article 14.
113 L’Estat de Lousiana està dividit en parròquies
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comtats, entre els quals es reparteixen els seus cinc milions
d’habitants; Pennsilvània compta amb seixanta-set dels primers, amb una població de quatre milions i escaig, i Virgínia,
poblada per un milió i mig d’habitants, els distribueix en cent
dotze comtats. En conjunt, doncs, els estats de la Unió americana es troben dividits en uns dos mil dos-cents districtes. Si
es comparen amb els departaments de la França centralitzada, que no arriben a cent, o amb les nostres quaranta-nou
províncies, es veurà que el sistema federatiu afavoreix molt
més la divisió que l’unitari.
A Suïssa també es pot observar el mateix fet. Fins i tot els
cantons més petits estan dividits en districtes (Bezirke), i en
molts cantons tots els districtes contenen molts cercles, que
per part seva estan constituïts per diferents municipis. A Suïssa, la divisió administrativa és encara més gran que a l’Amèrica del Nord. Per tant, vegeu que equivocats que estan els
que pretenen disminuir la que se’ns ha imposat a Espanya.
Confonen dues qüestions perfectament diferents, ja que si les
províncies actuals, efectivament, són massa nombroses per
constituir entitats autònomes o estats, són, en canvi, molt
escasses com a entitats administratives. Per convèncer-se’n,
només cal mirar la nostra història en aquells períodes en què
es retia més culte al particularisme, i es veurà que tant els
antics corregiments com les altres divisions naturals de les
nostres regions ocupaven molt menys territori que les províncies artificials que ha establert l’afany unificador que domina
avui els governs.
Els municipis en els Estats Units es divideixen en urbans,
anomenats Citys, i rurals, anomenats Townships. Els uns i els
altres gaudeixen de grans drets i atribucions, i si al capdavant
dels molt poblats hi ha una corporació representativa, els
menys poblats encara resolen els assumptes importants per
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mitjà d’assemblees o Meetings de tots els veïns. Les poblacions que ja eren importants sota el règim colonial, abans de la
independència, gaudeixen de cartes o estatuts que els reconeixen i els atorguen moltes franquícies, cartes o estatuts que els
conserva l’Estat al qual pertany el municipi, com a successor
en les atribucions que van exercir els poders britànics abans
de l’emancipació.
A Suïssa, els municipis són més o menys lliures segons si
l’origen dels seus pobladors és germànic o llatí. El municipi
germànic gaudeix de vida pròpia i resol totes les qüestions
importants en assemblees comunals de tots els veïns. Se’l considera una agrupació natural, i si bé es troba subjecte a les
constitucions i les lleis federals i cantonals, es mou amb des
imboltura en l’àmbit que li és propi, i no es troba oprimit
dins del cercle de ferro d’una reglamentació general i uniforme. El municipi llatí és una institució política que inclou un
petit cercle de l’administració, i no és res més que una roda
del mecanisme general de l’Estat. Així doncs, generalment es
regeix pel sistema representatiu, i totes les atribucions són
exercides per una corporació escollida pels veïns, amb subjecció a reglaments generals i uniformes per a tots els municipis del cantó. Al municipi dels cantons llatins se l’anomena
lliure, perquè així se’l proclama a la llei que en limita l’acció,
mentre que el municipi dels cantons germànics, sense presumir de llibertat, és realment i efectivament lliure. És una conseqüència del concepte diferent que s’han format els uns i els
altres de la llibertat.
La descentralització no s’atura en les manifestacions que
deixem explicades, sinó que encara va molt més enllà. Als
Estats Units, la capital federal, Washington, no és ni molt
menys la ciutat més poblada. A l’últim cens en figuren tretze
que la sobrepassen en habitants. En un bon nombre d’estats
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particulars, la capital també és una població secundària. La
de l’estat de Nova York, per exemple, és Albany; la del de
Califòrnia, no és San Francisco, sinó Sacramento; la del de
Louisiana, que entre les seves ciutats compta Nova Orleans,
és Baton Rouge, que per poc no es queda en poble. A Suïssa
gairebé no hi ha capital federal, perquè les altes autoritats de
la Confederació resideixen en diverses ciutats. A Berna s’hi
reuneixen els cossos legislatius i el Consell Executiu, però el
Tribunal Federal és a Lausana, l’escola politècnica, a Zuric, i
les militars, a Thun, etc. Per tant, no és estrany que en totes
dues confederacions la vida estigui repartida per tot el territori, sense que les ofegui un gran estómac o les enervi un cap
descomunal, com passa en els estats unificats.
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ARTICLE VINT-I-SISÈ

Complement de la llibertat política amb la llibertat civil. Temperament individualista dels anglosaxons. La independència judicial com a base de la llibertat civil americana. Lassitud en l’aplicació del dret. Assentament del sistema legal anglosaxó.
Importància de la Common law o llei no escrita. Judici d’aquesta llei per diverses eminències americanes. El contracte lliure és
la base del dret civil. Notícia d’algunes institucions americanes.
El Homestead. Bases del dret civil suís. Tendència francesa als
cantons romànics. Caràcters de l’individualisme germànic.

La llibertat política, encara que donem per descomptat que
s’ha harmonitzat amb les pràctiques democràtiques, no és
suficient per fer que un poble sigui perfectament lliure. Cal
completar-la amb la llibertat civil, sancionada per les disposicions del dret privat, que, tot i que és menys brillant que el
públic, té la mateixa transcendència, almenys en el desenvolupament del progrés i en el foment de la cultura general.
Per tant, no podem prescindir de dedicar alguns paràgrafs
a donar una lleugeríssima idea de l’estat del dret privat en les
dues confederacions. Entre tots els pobles civilitzats dels nostres temps, l’anglosaxó és, sens dubte, si no l’únic, el que
millor ha comprès la llibertat sota tots els seus aspectes. Campió de l’individualisme, entén l’Estat com una necessitat social, però el redueix a la menor expressió possible, i tant en el
terreny del dret públic com en el del privat, li confereix només aquelles atribucions que han de reportar avantatges positius a la generalitat dels individus que el constitueixen. No
comprèn el benestar i la millora de la totalitat si no és com a
producte o agregació de la millora i el benestar de cadascun
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dels membres i, segur de la poderosa iniciativa i del seu temperament viril, veu en el poder social poc més que el dispensador de l’ordre, obtingut per mitjà de la garantia de les llibertats i els drets individuals i corporatius. Un cop s’ha
aconseguit aquesta garantia, s’entrega confiadament a l’acció, i la resta l’espera de les seves pròpies forces.
Un cop reduït el poder de l’Estat a unes proporcions tan modestes, dividida la sobirania, a més, a l’Amèrica del Nord, i distribuïdes les seves atribucions per l’organització federativa, apareix com a primer avantatge positiu l’estabilitat i la fixació de les
institucions i es produeix el fenomen, estrany a primera vista,
que el poble més enèrgicament actiu sigui el menys innovador;
que una societat que, com l’americana, acull a tots els aventurers
que truquen a les seves portes, canviï rarament de lleis fonamentals i reti culte fervorós als costums. Però per poc que es pari
atenció, es descobreix que aquest fet és lògic i naturalíssim. Les
institucions i les lleis no són més que una garantia de la llibertat
individual, i un cop establertes encertadament, han de ser menys
que immutables, ja que dins de la seva immutabilitat l’activitat i,
fins i tot, l’esperit d’aventura tenen expedit el camí per moure’s,
variar i prendre totes les formes que creguin útils per triomfar en
la lluita per la millora a la qual es llencen.
L’anglosaxó, en general, i el nord-americà en particular,
creuen poc en la iniciativa de l’Estat, i és per aquest motiu que
tenen més confiança en un dels seus poders, el que per la seva
pròpia constitució i naturalesa no la pot mostrar. Temen els
poders legislatiu i executiu, perquè saben que, per la generalitat de les seves funcions, han de tendir a l’absorció i a l’afany
de predomini, i s’escuden en el judicial que, privat de procedir
si no és a instància de part, i havent-se de reduir a l’aplicació
del dret a casos concrets, no es pot lliurar a extralimitacions
de transcendència tan general com els altres poders.
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La independència judicial és, doncs, la base de la llibertat
civil a l’Amèrica del Nord. I aquesta independència no neix
només de la seguretat que té el jutge de no perdre el seu càrrec més que en virtut de la llei, sinó també de la lassitud de
què gaudeix per aplicar el dret. Així com els tribunals federals, segons manifestem, tenen confiada la salvaguarda de la
Constitució i no han d’aplicar la llei o el decret que la contradiguin, també els tribunals particulars dels estats han de mirar-ne les constitucions com a regla suprema i considerar nuls
els decrets o lleis que s’hi oposin. Tant si es tracta d’una disposició de dret públic com si la qüestió tracta de matèries de
dret privat, cap tribunal americà aplica una llei no constitucional. Per tant, no importa que els poders legislatiu o executiu
s’extralimitin. Al ciutadà li queda sempre l’empara del poder
judicial per fer efectiva la garantia dels seus drets. Aquesta
sòlida base de llibertat xoca a tots els publicistes llatins que
estudien el sistema americà, i un dels pocs francesos que l’ha
comprès diu amb molta raó: “Nosaltres difícilment ens fem
càrrec de l’immens paper del poder judicial en el joc de les
institucions americanes, un paper al mateix temps conservador i liberal, que mantenint l’equilibri i la jerarquia dels poders ofereix a les llibertats individuals garanties tan eficaces
que en cap altre país n’existeixen de semblants...”.114 Tocqueville troba en l’organització judicial americana la força temperant d’aquelles democràcies, i Laboulaye expressa tota
l’admiració que sent per ella en paràgrafs eloqüents.
La llibertat civil a Amèrica té la seva base en el sistema
legal anglosaxó, que xoca amb les idees generalment adoptades al continent europeu encara més que amb l’organització

114 Huit mois en Amerique, per Duvergier d’Hauraine.
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judicial americana. La base del dret, tant a Gran Bretanya
com a l’Amèrica del Nord, és el costum, encarnat en la que
s’anomena Common law. La Common law, o llei no escrita,
com la defineix el gran tractadista Blackstone, no només
comprèn els costums generals o les lleis comunes pròpiament
dites, sinó també els costums particulars d’algunes regions, i
les especials que s’observen només en tribunals determinats o
jurisdiccions.115 Al costat de la Common law, o llei consuetudinària, hi ha la llei escrita dictada pel poder legislatiu, és a
dir, la Statute law, però és tanta la força de la Common law,
en la qual els tribunals han encarnat l’equitat, que difícilment
s’aplicaria una llei escrita que la contradigués. Labouyale coneix perfectament el sistema legal i judicial anglosaxó quan
diu: “Els jutges anglesos han defensat sempre la supremacia
de la que ells anomenen Common law o costum, i aquest
costum el formen els precedents judicials que ha adoptat la
consciència pública. Si, per una suposició impossible, el Parlament volgués contrariar-la per una llei; si, per exemple, establís l’esclavitud, la tortura o la confiscació sense judici, no
hi ha cap dubte que els jutges anglesos declararien una llei tal
contrària a la Common law i, per consegüent, inaplicable”.116
L’anglosaxó prefereix els fets a les abstraccions, i és per
això que en el seu sistema legal dóna tanta importància a la
llei consuetudinària que és el fet valorat a la llum de l’experiència. Quan es va establir la Unió americana, no van faltar
apassionats del sistema francès que clamessin contra les lleis
no escrites angleses, però tot i que entre ells hi figurés Jefferson, la Common law va adquirir a Amèrica tanta força com
tenia a la Gran Bretanya. No hi ha cap dubte que John
115 Commentaries on the Laws of England, by Sir William Blackstone.
116 Laboulaye; Histoire des États-Unis.
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Adams, el segon president dels Estats Units, va interpretar
perfectament l’opinió pública quan, presidint el Senat com a
vicepresident durant la presidència de Washington, va declarar: “si algun cop hagués imaginat que la Common law no
havia d’arribar a ser per la revolució la llei dels Estats Units,
mai no hauria desembeinat l’espasa en la contesa”.117
La llei formalista, el precepte invariable escrit, inspira tan
poca confiança a l’anglosaxó que un altre dels presidents dels
Estats Units, John Quincy Adams, va poder expressar-ho gràficament, mentre s’ocupava del dret romà, quan irònicament
va escriure: “La llei civil! Una llei de saviesa, però de servitud; la llei d’un gran imperi comercial, codificada en temps de
Justinià, i que conté tots els principis de justícia i equitat
adaptables a totes les relacions dels homes en societat amb els
seus semblants; però una llei sota la qual el cap del govern era
un emperador august, la voluntat del qual era superior a totes les lleis!”.118
El costum, el fet valorat per mitjà de l’experiència, està tan
encarnat en el sistema legal anglosaxó que, encara que es
compilin o codifiquin les lleis escrites, no perd gens de vigor i
conserva tota la seva vitalitat. Alguns dels estats de la Unió
tenen els seus Revised Statutes, és a dir, compilacions o codis
de les seves lleis escrites, però la Common law s’hi conserva
potent. La Common law és la llei vivent, que s’acomoda paulatinament i gradualment a les noves necessitats i condicions
que es presenten. No té la rigidesa de la inflexible llei escrita,
i, com que és una manifestació perenne de la consciència pública, no envelleix mai i es troba constantment en el seu període de virilitat.
117 Frase de John Adams, relatada per Story. Life and Letters of Joseph Story.
118 Carta del president John Quincy Adams al jutge federal Story.
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No hi ha cap necessitat de dir que, particularista com és la
Unió americana, el dret privat varia d’estat a estat, de comarca a comarca, però entre tots ells hi ha els vincles de la Common law i del temperament individualista i lliure de la llei
escrita. La voluntat expressada per contracte és el fonament
del dret civil, de manera que la mateixa Constitució Federal
prohibeix als estats fer cap llei que violi les obligacions contractuals.119 Allà, l’individu gaudeix no només de tots els
drets polítics, sinó que és propietari de les seves accions i dels
seus béns. En el sistema legal anglès, la llibertat de contractació en vida es completa amb la llibertat de traspassar en la
mort. El testador és tan lliure, que ni tan sols se’n coneixen
les legítimes. Fins i tot aquell que tingui fills o pares, en morir
pot disposar de tots els seus béns. Els anglosaxons creuen en
els vincles de sang i confien la sort de la família a l’amor del
seu cap. En molts dels estats de la Unió, la dona és igual a
l’home en el ple gaudi dels drets de propietat.
Per fer veure fins a quin punt es porta el culte o la llibertat
individual en el dret civil als estats de la Unió, citarem l’originalíssima institució que anomenen Homestead (de home;
casa, llar, i de stead; ajuda, auxili). El Homestead és la facultat que tenen tots els individus de sostreure la casa que ocupa
la seva família i una porció del terreny a tota responsabilitat
per deutes i a tota execució. Qui vulgui utilitzar aquest benefici, només ha de declarar-ho davant l’autoritat competent
del seu comtat, la qual pren nota de la declaració en un registre oficial i la publica en la forma que està establerta. La declaració no té efecte retroactiu, ni, per consegüent, allibera de
responsabilitats anteriors a la persona que la fa; però des del

119 Article 1r; secció 10a de la Constitució federal.
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moment en què se’n pren nota, cap creditor nou pot embargar ni apoderar-se per cap motiu d’allò que cau dins del Homestead. Qui utilitza aquesta facultat queda, respecte a terceres persones, com si no posseís res del que ha declarat voler
reservar-se, i com que l’acte és públic, ningú no pot dir que
l’hagin enganyat. La transcendència d’aquesta institució és
incalculable. Qui té la seguretat que, siguin les que siguin les
vicissituds per les quals passi, la seva família s’ha de quedar
amb casa seva i un tros de terreny, s’entrega intrèpidament
als negocis més arriscats i difícils. Pot haver-hi cap altra institució que respongui millor a les necessitats d’un poble emprenedor i actiu com l’americà?
El Homestead ha passat d’estat a estat a tots o gairebé tots
els de la Unió, però en cadascun d’ells varia la quantitat que
es pot assegurar en casa i en terres. En el de Maryland no pot
passar de cent dòlars, mentre que en els de Califòrnia i Nevada pot arribar a cinc mil. Els altres estats tenen el Homestead
en un terme mitjà entre aquests dos extrems.
En examinar les institucions suïsses, ens trobem que,
quant a la llibertat civil, són el revers de la medalla. Als cantons d’origen llatí domina per regla general la tendència del
codi francès, amb tot el seu autoritarisme. Als cantons germànics es conserva l’esperit alemany amb molta més puresa
que a la mateixa Alemanya; i per més que Tàcit presentés els
antics germans com el tipus de l’individualisme, i per més que
encara es repeteixi l’afirmació de Tàcit com una veritat indiscutible, és cert que l’individualisme germànic només es pot
considerar com a tal sota un determinat punt de vista, és a
dir, el de les relacions de l’individu amb el poder polític de
l’estat. El germà desconfia de l’esforç individual tant com del
poder concentrat, i per aquest motiu és el poble més amic de
l’associació espontània. Per aquesta raó crea agrupacions en266

tre l’individu i l’estat, i les fa robustes i vigoroses fins al punt
de convertir-les en veritables forces socials.
En el següent article procurarem donar una idea dels resultats que han produït aquest temperament i caràcter en el
terreny del dret privat.
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ARTICLE VINT-I-SETÈ

Conservació i puresa del dret germànic a Suïssa. Diferència entre l’individualisme germànic i l’anglosaxó i el llatí. Influència
d’aquest concepte en el dret privat. Organització de la família.
El dret a l’assistència. Deures de la família i, en el seu defecte,
del municipi. Confusió entre el dret i la moral. Varietat de legislacions a Suïssa. Falta la llibertat civil. Organització militar als
Estats Units. Tropes regulars i milícies. Organització militar a
Suïssa. Prohibició de l’exèrcit federal permanent. Elite i
Landwehr. Algunes dades i detalls d’organització.

En adreçar la mirada a les principals institucions del dret privat a Suïssa, s’observa que s’hi mantenen els principis del dret
germànic amb molta més puresa que a la mateixa Alemanya.
Aquest fet té explicació natural en el desenvolupament històric de la Confederació, els cantons primitius de la qual van
trobar un dels motius més poderosos per a la seva emancipació en la necessitat que sentien de tenir jutges indígenes, coneixedors i amants del dret del país, i que, un cop emancipats, no van oblidar mai aquesta necessitat, per la qual van
lluitar diverses vegades. Per això va ser que, als estats de la
Confederació, on vivien gairebé aïllats al centre d’Europa, es
mantingué viu i vigorós el dret germànic, mentre que, a l’Imperi Alemany, aquest dret es veia suplantat pel romà i el canònic, imposats pel corrent de l’època; de manera que, en els
últims temps, en emprendre els alemanys la restauració del
seu dret, han hagut de fer poc més que reimportar-lo dels
cantons suïssos. Per això un patriota alemany diu que “Suïssa no ha fet mai un servei més gran a Alemanya que el dia que
es va emancipar del seu imperi”.
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El germànic, com ja vam dir a l’article anterior, si és individualista sota el punt de vista de les seves relacions amb el poder polític
de l’estat, no ho és com l’anglosaxó a causa de la confiança en la
potència de l’esforç particular de l’individu. El germànic tem el
poder concentrat de l’Estat, precisament perquè individualment se
sent dèbil i sense ànims per lluitar-hi en contra, a diferència del
llatí, que fiat de la il·lusió que els individus aïllats són capaços de
resistir a la força social del conjunt, no tem, sinó que pel contrari,
afavoreix la concentració dels poders públics. D’aquí que la tendència del dret germànic sigui fomentar associacions amb vida
pròpia, que interposa entre l’Estat i l’individu, mentre que la del
dret llatí, portada a l’exageració pel racionalisme francès, és la de
contrariar la formació d’aquestes associacions, ja que les permet
només en el moment que se supediten al poder general de l’estat.
L’afany d’associació és comú al germànic i a l’anglosaxó: però si
l’anglosaxó no hi veu més que el mitjà d’augmentar la potència de
l’esforç individual, el germànic la mira com a empara de la debilitat en què se sent en veure’s aïllat, i l’accepta com un poder tutelar
indispensable. El dret privat suís ha d’inspirar-se en aquests conceptes, les conseqüències del qual formen els trets característics del
dels cantons d’origen germànic.
La família, per exemple, allà és considerada una institució de
transcendència en l’ordre social, i l’autoritat es considera tutora
nata dels individus dèbils que la formen. El cap de família és poc
més que l’administrador, dotat de grans poders per gestionar,
però de pocs per decidir, ja que, per als actes de major importància, la llei ho preveu tot. Només en el petit districte d’Einsielden,
cantó de Schwyz, existeix la llibertat de testar. Als altres, els
descendents tenen grans llegítimes, fins al punt que hi ha cantons en què el pare només pot disposar lliurement del dos per
cent dels seus béns. En altres cantons, el marit pot disposar d’un
terç, i la dona de res, o d’una quantitat insignificant.
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La tutela és considerada una institució del dret públic, i en
molts cantons hi ha autoritats especials per a vigilar-la. La
dona està sota la tutela del seu marit, mentre que el poder
social creu que administra bé els seus interessos, ja que en
molts dels cantons germànics, l’autoritat pública encarregada
de les tuteles en vigila l’administració.
Un tret característic del dret privat a Suïssa, especialment als
cantons germànics, és el reconeixement del dret a l’assistència.
El pobre que no té mitjans per procurar-se la subsistència ha de
ser assistit per la família, i en el seu defecte, pel municipi. El
deure d’assistir-se no es limita a descendents i ascendents, sinó
que a molts cantons s’estén als col·laterals. A Zuric, a Lucerna,
a Schwyz, a Unterwalden superior, els néts d’un avi comú estan
obligats a assistir-se mútuament. A Glarus, l’obligació arriba
fins al cinquè grau entre parents. Quan no hi ha família, l’obligació de l’assistència passa al municipi, que, correlativament al
deure expressat, adquireix el dret de vigilància i correcció sobre
l’assistit, de manera que pot cohibir-lo a treballar fins i tot per
mitjà de la reclusió, així com en temps no gaire remots se l’obligava de manera més eficaç imposant-li penes corporals. No
serà inútil afegir que l’assistència produeix conseqüències en la
situació civil i política de la persona assistida. A la majoria dels
cantons germànics perd els seus drets polítics i té prohibit freqüentar les fondes i les tavernes. En alguns, el Consell Municipal dissolt la família dels assistits i, en tots, les conseqüències
són la degradació de l’individu, l’augment del pauperisme i el
creixement extraordinari de les càrregues comunals.120
El dret germànic no traça una línea completament divisòria entre els seus dominis positius i els de la moral, sinó que

120 Vegeu Le paupérisme en Suisse, per G.Niederer.
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els barreja i els confon en molts casos. D’aquí prové que els
tribunals que crea hagin de tendir més a fer justícia que a
aplicar el dret, per la qual cosa gaudeixen d’una lassitud incomprensible per als llatins, en general, i pels que han adoptat el dret francès, en particular. En aquests principis s’inspira
el “Codi federal de les obligacions” de 1881, que actualment
és llei a tots els cantons. Les seves prescripcions casuístiques
cohibeixen la voluntat dels contractants particulars, però deixen un ampli camp al jutge per decidir el que cregui més adequat per a l’equitat, de manera que en molts casos pot imposar veritables penes civils.
La naturalesa d’aquest treball no ens permet entrar en més
detalls. No obstant això, els indicats són suficients per demostrar que pel que fa a la llibertat civil, els cantons suïssos
són el revers de la moneda dels estats americans. Als primers,
gràcies a l’autonomia, no tan establerta per les lleis fonamentals del país com encarnada en l’esperit dels seus habitants de
races diferents, es troba en la legislació privada una gran riquesa de varietats, que van des de l’organització purament
germanico-històrica en alguns cantons, fins a la pràctica del
radicalisme francès més exagerat en d’altres: però ni en els
uns ni en els altres s’ha aconseguit la llibertat civil. Les institucions del dret privat a Suïssa i a l’Amèrica del Nord són la
demostració més acabada de la diferència d’objectius de tots
dos pobles, diferència que hem procurat fer ressaltar com a
síntesi del nostre estudi. A la Unió americana, tot es deriva de
la llibertat individualista; a la Confederació Suïssa, del predomini de la democràcia.
Podríem analitzar molts altres punts sense allunyar-nos de
l’objectiu que ens vam proposar quan vam començar aquest
treball, però no ho farem perquè ja hem donat a conèixer els
que són més característics del sistema federatiu, i respecte
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d’aquests, hem fet notar les diferents aplicacions de què són
susceptibles, presentant a la consideració dels lectors les que
els han donat les dues confederacions que estudiem. Però sí
que dedicarem alguns paràgrafs a l’organització militar, que
és una de les matèries que més posa en relleu els avantatges
del règim particularista sobre el centralitzador.
Als Estats Units es pot dir que no hi ha cap exèrcit permanent. Per una agregació d’estats que contenen més de cinquanta milions d’habitants, una força regular d’uns vint-i-cinc mil
homes els és suficient i encara els en sobra per a totes les atencions. El 1883 només es componia de 2.143 oficials i 23.335
soldats, tots ells voluntaris i retribuïts. Aquesta força permanent serveix principalment per a la vigilància de fronteres i la
defensa dels territoris que es troben amenaçats per tribus índies, encara mig salvatges, i per a la custodia d’algunes fortaleses. El dia que desaparegui el perill dels indis, probablement
s’abolirà del tot l’exèrcit permanent. La marina de guerra en
actiu té poca més importància que la força regular terrestre.
La Unió ho fia tot a les seves milícies de ciutadans per si hi
hagués una guerra, cosa molt improbable. Aquestes milícies
depenen en general dels estats particulars, sota l’alta direcció
del Congrés de la Unió, pel que fa a les regles generals d’organització, armament i disciplina, que poden ser cridades
mitjançant els poders federals i posar sota les seves ordres
immediates en casos de guerra civil o estrangera. Tot i així, en
aquests casos, el nomenament dels oficials queda reservat als
estats particulars.121
A Suïssa no hi ha cap força federal permanent. La Constitució ho prohibeix en termes absoluts. Els cantons poden tenir

121 Article 1r, secció 8a de la Constitució.
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com a molt tres-cents homes de tropa regular cadascun.122 Per
tant, l’exèrcit federal és un exèrcit de ciutadans, ja que tots
sense excepció estan obligats a fer el servei militar,123 i aquesta
obligació dura des dels vint fins als quaranta-quatre anys.
L’exèrcit nacional suís es divideix en Elite (tropes escollides) i Landwehr (de Land, terra, país i Wehr, defensa, resistència). Són a l’Elite tots els homes des dels 20 fins als 32
anys; des dels 32 fins als 40 són a la Landwehr o reserva. Per
aquest sistema, el reglament efectiu de les forces nacionals de
la petita Suïssa és de 202.479 homes, que disposen de 30.302
cavalls i de 4.897 carruatges o furgons. Dels 202.479 homes,
106.153 pertanyen a l’Elite, i 96.326 a la reserva o Landwehr.
Però si la força suïssa és tan imponent en cas de guerra, en
temps de pau, tant els que pertanyen a l’Elite com els que
formen part de la Landwehr, romanen generalment a casa
seva i només es reuneixen periòdicament per a la instrucció i
els exercicis. La infanteria de l’Elite, després dels primers
exàmens i del curs d’instrucció, només es reuneix setze dies
cada dos anys, i la cavalleria, deu cada any. Els que formen
part de la Landwehr només es reuneixen cinc dies cada quatre anys.
En aquest exèrcit, que anomenaríem millor milícia, no hi
ha redempció ni substitució. Cadascú ha de complir el seu
servei. Hi ha algunes exempcions per raó de càrrecs públics o
de determinades ocupacions com, per exemple, els membres
del Consell federal, els de l’Assemblea durant el seu exercici,
els empleats de correus i telègrafs, els eclesiàstics de totes les
confessions que no són utilitzats com a almoiners, els mestres
de les escoles públiques, els empleats en l’explotació de ferro122 Article 13è de la Constitució federal de 1874.
123 Article 18è de la mateixa Constitució.
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carrils i vapors, etc. Però han d’haver assistit a una escola de
reclutes i haver estat incorporats en un dels cossos d’exèrcit,
i només se’ls dispensa del servei actiu. Però si per raons d’utilitat general se’ls eximeix d’aquest servei, a canvi han de pagar una taxa d’exempció, les regles de la qual semblaran inversemblants als que vivim en nacions unitàries, ja que la
taxa és proporcional a la fortuna de qui ha de pagar-la, de
manera que en queda exempt qui no arribi a posseir mil
francs. La taxa és d’un franc i cinquanta cèntims per cada mil
de capital o cent de renta, nets, i en cap cas pot excedir de tres
mil francs.
Una altra de les exempcions serà també incomprensible
per als que estem subjectes al centralisme. Els que estan privats dels seus drets civils per condemna judicial són exclosos
del servei militar i se’ls considera indignes de formar part
d’un exèrcit nacional, d’una milícia de ciutadans.124

124 Loi fédérale d’organisation militaire, de 1874.
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ARTICLE VINT-I-VUITÈ

Resum dels avantatges del sistema particularista sobre el sistema unitari-centralitzador. Harmonia de la tradició amb les aspiracions. Respecte a la història a Suïssa i a l’Amèrica del Nord.
Festa d’acció de gràcies a Déu a totes dues confederacions.
Resum d’aquest estudi. Salut i robustesa de totes dues confederacions. Alguns exemples d’aquestes quantitats. Institucions civilitzadores que tenen seu a Suïssa. Paràgrafs d’alguns il·lustres
pensadors suïssos i nord-americans. Conclusió.

Ja és hora que posem fi a aquest treball, que vam començar
amb el propòsit de fer només una col·lecció d’articles periodístics, i ens ha resultat gairebé un llibre. Tot i així, només
haurem dit una part petitíssima del que hauríem pogut dir, i
si ens hem abstingut d’entrar a examinar punts importants,
en tractar-ne d’altres, hem hagut de contenir la ploma. La
matèria és tan abundant i tan poc coneguda al nostre país,
malgrat haver-hi abundat els que s’anomenen federals, que la
relativa extensió del nostre estudi ha d’atribuir-se a aquestes
circumstàncies i no a d’altres, com ara la novetat que molts
hauran trobat en alguns dels punts i qüestions, que no hem
fet altra cosa que tocar sumàriament.
Ens fem la il·lusió que del conjunt del nostre treball es
desprèn el que ens vam proposar en dur-lo a terme, és a dir,
la demostració dels avantatges que presenta el sistema particularista comparat amb l’unitari centralitzador.
Un dels principals avantatges consisteix, sens dubte, en el
seu positivisme, en la perfecta concordança que guarda amb
la història del país al qual s’aplica. En qualsevol temps, el
moment present és la transició entre el que ha passat i el que
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ha de venir. Les institucions i el govern, doncs, han de representar constantment la transacció entre els fets i els interessos
creats, i les aspiracions més o menys abstractes que contribueixen a la vida moral dels pobles. Aquests pobles no poden
trencar la tradició ni han de renunciar als ideals, i el federalisme representa precisament l’harmonització entre uns i altra.
No sabem que a cap país es treballi tant pel progrés i la
millora com a les dues confederacions que estudiem. Políticament i socialment es troben a l’avantguarda dels pobles, tal i
com hem demostrat en la breu anàlisi que hem fet d’algunes
de les seves institucions. La democràcia i la llibertat hi troben
un terreny propici per desenvolupar-s’hi perfectament.
Però tampoc no coneixem cap país en què es tributi més
respecte a la història. Passegeu pels cantons suïssos, i a cada
pas que feu hi trobareu un record consagrat, objecte de la
veneració popular. Recorreu el llac dels Quatre Cantons, teatre de la tradició, de les llegendes de la independència i de les
llibertats helvètiques i tot just haureu tret la vista de la capella de Tell –erigida al mateix lloc on el llegendari llibertador
va aconseguir saltar a terra i escapar del furor de Gessler, i
actualment adornada amb superbs frescos del pintor Stückelberg–, no podreu deixar de visitar el prat de Grütli amb les
seves tres fonts, que va fer brotar la intensitat de l’amor patri
dels conjurats Fürst, Stauffacher i Melchtal, que evoquen
amb respecte les ombres d’aquestes tres figures poètiques i
que saluden afectuosament la joventut escolar suïssa, que va
reunir-ne el preu, de salari en salari, per regalar fa pocs anys
a la Confederació el prat en què nasqué la llibertat perquè el
conservés per a les generacions futures. A pocs passos de
Grülti, una roca enorme que surt de les aigües del llac, la
Mythenstein, es troba convertida en un monument perpetu al
cantor de totes aquelles llegendes i tradicions, ja que els can276

tons primitius hi van esculpir en lletres colossals de ferro el
nom de Schiller, l’autor de Guillem Tell. Si us separeu dels
cantons primitius, als més moderns hi trobareu la mateixa
veneració a la història. No només es conserven i es cuiden els
edificis i llocs que evoquen records, sinó que els objectes més
insignificants relacionats amb la tradició o la llegenda també
es recullen amb una cura exquisida. A la plaça de Friburg,
per exemple, existeix un vell til·ler les branques del qual, ja
sense vigor, estan sostingudes per pilars de pedra. Es diu que,
una vegada assolit el triomf de Morat, un jove d’aquella ciutat va córrer cap a la plaça sense descansar des del camp de
batalla, i en arribar-hi no li va quedar més alè que per cridar
als seus conciutadans “Victòria!”, i immediatament va caure
mort per l’emoció i el cansament. Al mateix lloc on va caure,
s’hi va plantar una branca que portava a la mà, i aquesta
branca va esdevenir el til·ler corpulent i venerat.
Aneu als Estats Units i hi trobareu el mateix afecte a la
tradició i a la història. Els records de Washington i d’altres
patricis de la independència i de l’organització del país ho
omplen tot. No només se’ls aixequen monuments, sinó que
els seus noms s’apliquen a les poblacions i districtes que es
creen. Els objectes que van dur els puritans des d’Anglaterra
són tractats com a relíquies. Tots els tresors no serien suficients, sens dubte, per comprar la Bíblia que va servir als “Pares peregrins” a bord de la Fleur de-Mai, l’espasa de Washington o el bastó de pomer de Franklin.
No cregueu que el culte que es presta a la història, com en
moltes de les nacions d’Europa, sigui purament extern, si en
podem dir així. No només es commemora el fet, sinó que es
guarda i es conserva la tradició en el moment que no s’oposa
a les noves necessitats dels temps. A la Unió americana, ja
hem vist que la Constitució i moltes lleis i cartes de ciutats es
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conserven des que es van dictar o atorgar sense mutacions ni
canvis transcendentals. A Suïssa, ens trobem amb les Landsgemeinden i cent institucions més que compten segles d’existència i funcionament. Quina nació unificada pot presentar
una cosa semblant? Quina d’elles no ha vist tot el que és secular destruït i intentat aixecar de nou cent vegades per revolucions insensates i reaccions miserables?
Per aquest mateix esperit de respecte als furs legítims de la
tradició, les dues democràcies republicanes de què ens ocupem, tot i reconèixer la més àmplia llibertat de consciència i
de cultes, conserven el que no han sabut fer la major part de
les monarquies europees, amb tota la seva jactància de religiositat, ja que cada any dediquen un dia a donar oficialment i
solemnement les gràcies a Déu pels beneficis que els ha dispensat i que esperen continuar mereixent. Als Estats Units,
cada any en el mes de novembre, els governadors dels estats
expedeixen una proclamació, assenyalant el Thanksgiving
Day (Dia d’acció de gràcies), i el dia assenyalat és la festa que
se celebra a tot el territori de la Unió, per mitjà de funcions
solemnes en els temples de totes les confessions i religions, i
de moltes almoines als pobres i establiments benèfics. Les
famílies s’associen a la manifestació general i, com les nostres
per Nadal, fins i tot les més pobres troben mitjans per comprar el gall dindi, que és el plat clàssic del dia. A Suïssa, des
de 1833, en què ho va acordar la Dieta, a instància de la diputació del Cantó d’Argòvia –precisament del mateix Cantó
que havia organitzat el primer Tir federal contemporani–,
també es destina el tercer diumenge de setembre de cada any
al Dia d’acció de gràcies, al qual els cantons francesos anomenen “dejú federal” (Jeune fédéral), i els alemanys el de
“Dia de Pregàries” (Bettag). Els consells dels cantons, com
els governadors dels estats americans, expedeixen les seves
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proclamacions, que recorden al poble la celebració de la solemnitat, i, com a Amèrica, tots els cultes i totes les religions
congreguen els seus fidels als seus temples, i cadascun eleva
les seves pregàries al Déu que adora, de la manera que li dicta la seva consciència, formant amb aquella varietat una harmonia que impressiona l’ànima gratament i profundament,
mentre les famílies també s’uneixen a l’expansió general i
moltes aprofiten el dia per fer sortides de camp o excursions
a les muntanyes. En alguns cantons, el de Zuric, per exemple,
el superior entre els pastors protestants, l’Antistes, ha de publicar abans del dia de la festa un opuscle amb pregàries, cites
de la Bíblia i indicacions de càntics, que després es llegeixen
o es canten al temple, per mitjà del qual els que no poden
assistir-hi s’associen a la festa des de casa seva.
Després del que hem indicat o explicat en el curs d’aquest
lleuger estudi, no és d’estranyar que la petita Suïssa formi
l’oasi d’Europa, i que la Unió americana sigui considerada
com un gran far del qual surten potents rajos de llum que il·
luminen el camí de la regeneració dels pobles. L’una i l’altra
han sabut organitzar de conformitat amb les lleis de la naturalesa i han adquirit una vida tan robusta que han pogut créixer i desenvolupar-se malgrat les condicions poc favorables
que les envoltaven. Suïssa, al centre d’Europa, sense mar ni
rius navegables per a l’exportació o importació de productes
i envoltada de poderosos imperis que han vist sempre amb
mals ulls les seves institucions lliures, treballada com cap altre
país per les discussions religioses, ha sabut no només conservar la seva independència i llibertat, sinó també prosperar i
augmentar contínuament. Els Estats Units, després d’arrencar
i sostenir la seva independència contra la nació colonial i marítima més poderosa, ha obert les portes a tots els elements
que el vell continent ha llançat del seu si com a insans, i amb
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ells ha format el primer dels pobles contemporanis. I aquests
miracles els ha realitzat només la llibertat basada en el particularisme. La demostració de la bondat del sistema és completa en les dues confederacions. La petita Suïssa és, si se’n vol
dir així, un experiment de laboratori; la Unió Americana, que
inclou gairebé un continent, és una prova a gran escala. Els
resultats són els mateixos. Els defectes que podríem trobar en
una i altra, els vicis que no els manquen ja que al cap i a la fi
són agrupacions d’homes, potser neixen d’haver-se separat en
algun punt del sistema que els dóna salut i robustesa.
La salut i la robustesa de tots dos pobles es patentitzen en
totes les manifestacions de la seva vida. Les xifres estadístiques del comerç suís indiquen que és el més actiu del nostre
continent. La Unió americana, amb els seus cinquanta milions d’habitants, compta amb més quilòmetres de vies fèrries
que totes les nacions d’Europa reunides, amb els seus trescents milions. Cada dos anys, Suïssa celebra la festa més viril
i simpàtica, el Tir Federal, organitzat per la iniciativa d’una
societat particular, i durant l’últim, que es va celebrar a Berna, població de poc més de quaranta mil ànimes, van passar
per l’estació central dels seus ferrocarrils més de quatre-cents
cinquanta mil passatgers. El 1876, es va celebrar l’aniversari
de la Independència dels Estats Units mitjançant l’Exposició
Universal de Filadèlfia, i el nombre dels seus visitants125 va ser
superior al de totes les exposicions que s’havien celebrat fins
ara a Europa. Però per què s’han de reunir més dades, si les
mateixes nacions adversàries es veuen obligades a reconèixer
de fet la supremacia de l’organització particularista federati-

125 L ’Exposició de Filadèlfia va tenir 9.789.392 entrades. La de París en 1867
n’havia tingut 8.805.991 i la de Viena el 1873 no havia passat de 6.740.500.
En només un dia, l’Exposició de Filadèlfia va tenir 250.000 visitants.
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va? Totes les institucions internacionals, civilitzadores i de
progrés, que s’aconsegueix crear a Europa, han de refugiar-se
en el país suís com el viatger dels arenals africans apaga la set
a l’oasi del desert. La Unió General de Correus, la de Telègrafs, la Creu Roja, la Lliga de la Pau, etc., tenen la residència
en alguna de les ciutats de la Confederació. L’arbitratge internacional que més honra la cultura del nostre segle; la sentència de la qüestió de l’Alabama, mitjançant la qual uns amigables componedors, no reis ni papes, sinó simples ciutadans,
van evitar potser una guerra formidable entre els Estats Units
i Anglaterra, va ser dictada a la ciutat de Ginebra.
Feliços els suïssos i els americans si sempre saben perseverar en les idees i els principis que els han portat als resultats
que hem tractat de suggerir! “Un per a tots, tots per a un” és
el lema de l’antiga Confederació, que han de practicar en la
forma que eloqüentment expressa el seu clàssic Eugène Rambert quan reassumeix la política nacional en aquestes senzilles paraules: “L’aliança, però l’aliança per la llibertat!”, perquè té raó quan afegeix: “Tota qüestió de llibertat es tracta
entre nosaltres amb una qüestió d’existència. La naturalesa
ha concedit a Suïssa el perillós privilegi de no poder existir si
no és a condició de saber ser lliure. Ella ha preparat la nostra
terra per al triomf més bonic de la llibertat o per a la derrota
més sensible... Val la pena ésser ciutadà d’un país destinat a
una experiència tan interessant i bella!”.126
– “Sentim al fons de les nostres ànimes, diu l’orador americà més eloqüent, quant d’allò que som i d’allò que tenim ho
devem a la llibertat i a les institucions del nostre govern. La
naturalesa, de veritat, ens ha dotat d’un sòl fèrtil, que recom-

126 Rambert, Les Alpes et la liberté.
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pensa la indústria del cultivador; davant nostre s’estén l’oceà,
gran i ple de riqueses; sobre els nostres caps, un cel pur ens
comunica salut i vigor. Però què són les terres, els mars, el
firmament, per a l’home civilitzat, sense societat, sense coneixements, sense moralitat i sense cultura religiosa? Com podrà aprofitar tots aquests elements en tota la seva extensió i
gaudint de tota la seva excel·lència, si no és sota la protecció
d’institucions sàvies i d’un govern lliure?”127
Aconseguirà l’exemple de les dues confederacions lliures
influir en el funcionament general del món? Són les seves institucions sàvies, encara que no perfectes, destinades a desaparèixer? Contestarem aquestes preguntes amb unes frases de
l’insigne historiador americà Prescott. “El Nou Món, diu, és
el teatre en què s’han desenvolupat els dos sistemes polítics
més oposats. L’imperi dels inques del Perú, basat en el comunisme autoritari, va passar sense deixar rastre de la seva existència. L’altre experiment encara s’està verificant i per ell s’ha
de resoldre el problema, tant de temps refutat a l’antic continent, de l’aptitud del poble per governar-se a si mateix. Desgraciada humanitat si l’experiment falla!”.128

127 D
 aniel Webster. A Discurse in commemoration of the lives and services of John
Adams and Thomas Jefferson. Pronunciat a Boston l’any 1826.
128 Prescott, History of the Conquest of Peru.
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IV
Lo Catalanisme
Motius que’l llegitiman, fonaments cientifichs
y solucions practicas
Per Valentí Almirall, president dels Jochs Florals
(Paginació del facsímil, 9-343)

V
Pròleg de Valentí Almirall a l’edició castellana
de 1902 de «Lo catalanisme»

Pròleg a l’edició castellana de 1902

A molts se’ls farà estrany que, després d’alguns anys d’apartament complet de la vida pública, i tenint «el peu posat a
l’estrep», vinguem ara amb una edició, a més en castellà, de
les nostres obres, i dels nostres escrits polítics i literaris. Potser
semblaran passats de moda i fins i tot ridículs als ulls d’aquesta generació de catalanistes que, a força d’exageracions patrioteres, ha arribat a descobrir que, com els antics grecs però
sense tenir els fonaments que ells tenien, han de declarar bàrbars als no catalans o fins i tot als que no pensen, ni parlen, ni
resen com ells, tot i que hagin nascut a Catalunya.
Precisament, tornem a publicar-los i els hem posat en la
llengua més general de la nació de la qual formem part, perquè siguin més els que ens comprenguin. D’aquesta manera
evitem que mai ningú no ens pugi confondre amb ells.
Vam ser els primers, o almenys dels primers, a pregonar i
a propagar les excel·lències del regionalisme en general i dels
avantatges que podria reportar a la nostra pàtria catalana
aquest regionalisme. Tot i que no han passat trenta anys, hem
de fer constar que no tenim res en comú amb el catalanisme
o el regionalisme a l’ús, que pretén sintetitzar els seus desitjos
i aspiracions amb un cant d’odi i fanatisme, que ressuscita o
mig ressuscita d’un període anormal i funest de la història de
les nostres dissensions.
Des que el 1869 vam condensar les teories federals amb
aplicació a la nostra pàtria en un fullet que inclourem en
aquesta obra fins als últims escrits polítics que vam publicar,
no només hem vist en el federalisme regionalista l’únic sistema dels que s’han assajat fins ara, que la coexistència de la
llibertat i de la democràcia pot fer pràctica. Sempre hem tin631

gut el federalisme regionalista com l’organització política
més perfeccionada de totes les que s’han ideat per fer possible
la unió d’un nombre de pobles més gran, espontàniament i
sense necessitat d’atemptar les seves autonomies. A més
d’aquests avantatges de caràcter general i veritablement civilitzador, sempre hem vist i pregonat en el federalisme regionalista la particularitat de ser el sistema d’organització que
millor s’ha d’adaptar a les regions d’Espanya en general, i en
especial a la nostra. De manera que, per a nosaltres és una
circumstància afortunada el fet de poder treballar simultàniament en pro de la nostra religió i de la nació de què formem
part. Amb això contribuïm, a més, a la millora general i al
progrés humà.
Quina distància tan gran hi havia entre el nostre regionalisme federalista, que harmonitza i uneix (i que, com l’Hèrcules de la llegenda, «separant ajunta») i aquella tendència que
no es proposa més que enemistar i separar!
Els separatistes, per odi i malevolència, segueixen els procediments que creuen que millor els porta a complir el seu
objectiu, però que no fingeixin ni menteixin ni pretenguin
enganyar-nos. L’odi i el fanatisme només poden donar fruits
de destrucció i de tirania, mai d’unió ni de concòrdia. Pretendre buscar l’harmonia entre les regions espanyoles que han
de viure unides pel camí dels insults o, almenys, dels recels
recorda dues persones que estan promeses per al matrimoni i
empren el temps que duren les seves relacions preparatòries a
insultar-se i a rebaixar-se l’un a l’altre en competència. Tots
hem de veure l’enemic comú en el sistema fins avui directiu de
l’organització nacional, i contra ell, tots els que en som víctimes, ens hem de considerar aliats i amics.
Aquesta ha estat sempre la nostra convicció, que hem defensat i propagat des de fa trenta anys. No tindria res d’es632

trany que durant aquest període tan llarg, algun cop ens haguéssim deixat arrossegar per alguna preocupació
momentània i de detall, però en el fons, la nostra propaganda
ha tendit sempre al nostre ideal. Mai no hem entonat, ni entonarem Els Segadors ni utilitzarem l’insult ni el menyspreu
per als fills de cap regió d’Espanya.
Respecte a l’ús parlat i escrit de la nostra llengua catalana,
sempre hem sostingut el mateix criteri i el mateix punt de
vista. Per dignitat, per justícia, demanem dins la nostra regió
i als poders o autoritats que la representen i dirigeixen, la
cooficialitat o la igualtat de drets entre aquella i la general
d’Espanya, sense oposar-nos, i que en aquelles altres regions
que tinguin llenguatge especial s’adopti un criteri idèntic.
Mai no hem aspirat a imposar-la, ja no dic a cap part d’Espanya, sinó a la nostra regió: tenim prou de poder parlar-la i
escriure-la oficialment, i amb ella ens han d’entendre i fer-se
entendre els que ocupen llocs oficials. No tenim la pretensió
de fer-ne una d’aquelles que han arribat a ser generals, que
aconsegueixen cultivadors a totes parts, sinó que ens és suficient que sigui una llengua especial, regional si es vol, amb
una literatura que expressi bé el nostre caràcter, i que ens
permeti expandir les nostres idees i sentiments. El nostre país
posseeix dues llengües, i una d’aquestes llengües és de les més
esteses al món civilitzat. Com que totes les persones regularment il·lustrades parlen les dues, i fins i tot les més incultes les
entenen millor o pitjor, estaríem bojos si no procuréssim conservar aquest avantatge, seguint i millorant-ne el cultiu.
No temem ni ens importen les excomunions que ens costarà aquesta exposició franca del nostre criteri. És el que sempre hem sostingut, i sense renegar-ne mai ni ocultar-ho mai.
Durant la nostra vida activa, se’ns ha elevat a tots els llocs
d’honor del regionalisme catalanista, des de les presidències
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del primer Congrés Català i dels Jocs Florals de Barcelona,
fins a la direcció del primer Diari Català i la presidència de
l’Ateneu Barcelonès. Les excomunions que es llencin contra
nosaltres comprovaran que el que ha variat no hem sigut nosaltres, sinó els que han volgut fer del catalanisme una arma
de reacció contra les idees modernes i expansives, tant en el
terreny polític com en el social i en el religiós. Han absorbit
gairebé tot el carlisme de Catalunya, però separant-lo del de
les altres regions, i l’han deixat aïllat i impotent per a algares
i aixecaments armats, amb la qual cosa han fet un gran bé al
país.
V. ALMIRALL
Ribes (Girona), agost de 1902
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