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      PROPOSTA PER A UN CONSTITUCIONALISME CRÍTIC 

 

Sens dubte concorren en aquest acte i, probablement, en aquest nomenament, elements que van més allà 

del reconeixement estricte d’uns mèrits individuals sempre qüestionables. Estan ben explícits en la 

laudatio que hem escoltat, en la qual a la singularitat i la satisfacció que l’haja pronunciat un deixeble, 

s’uneix la circumstància que siga un deixeble de l’estil personal i intel·lectual i amb la implicació afectiva 

que han quedat de manifest. Però també, encara que més implícits i institucionals, són recognoscibles en la 

forma com han participat en aquest procés de nomenament els components de l’Àrea de Dret 

Constitucional, del Departament d’Estudis Jurídics i de l’Estat, de la Junta de Facultat de la Facultat de 

Dret i del Consell de Govern. Per això, expressar el meu agraïment no és una resposta cortesa sinó 

conscientment i vivament sentida. 

 

Un altre d’aquests elements és el col·lectiu, ja que forme part d’un grup ben significatiu de 

constitucionalistes que tenen molt a veure amb el que som i fem cadascun i que, per tant, estan presents 

causalment i activa. 

 

I - Rep aquest Doctorat Honoris Causa amb la valoració especial i l’estima de qui ha fet del marc 

universitari el seu àmbit material i ideal de vida i d’aquesta Universitat d’Alacant un lloc preferent de la 

seua realització. Perquè açò és el que puc oferir en correspondència: la meua dedicació i vinculació 

ininterrompuda a aquesta universitat des del moment de la seua creació en el qual, després de la bella 

metàfora que podia desprendre’s de la transformació d’un camp militar en un campus universitari, 

aparegueren precarietats i incerteses, tractades amb un esperit admirable i una competència per un grup 

esforçat de companys al qual amb afecte i nostàlgia vull recordar ara.  

 

Però aquesta vinculació continuada a la Universitat d’Alacant, a la qual abans al·ludia, solament ha sigut 

possible per la confluència afortunada, d’una banda, d’un Àrea de Dret Constitucional a la qual el 

professor Asensi i els seus col·laboradors van fer permanentment incitadora i impulsora d’iniciatives i 

suggeriments fins a convertir-la en una referència del Dret Constitucional i, d’una altra, uns estudiants, 

també permanentment i successivament receptius, disponibles i participatius en diferents espais amb 

freqüència situats al marge de les exigències acadèmiques. A ells, i a tants amb qui he compartit aquests 

espais els tindré sempre molt intensament presents, alhora que em permet assenyalar l’obvietat de la seua 

centralitat, de la centralitat dels estudiants, en totes les formes, àmbits i problemàtica de la Universitat, 

incloses com a indispensables la seua crítica i protesta com les que acabem d’escoltar. 
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Va ser també en aquest medi, malgrat tot, estimulant i creatiu, on es va consolidar una perspectiva i una 

producció intel·lectual sobre la base d’un supòsit que –si restem pretensió a l’expressió– cal anomenar 

eticoepistemològic i pot formular-se així: el coneixement científic només aconsegueix un sentit vertader si 

apareix vinculat a projectes emancipatoris, d’alliberament social. Es planteja, doncs, la qüestió sobre la 

capacitat emancipatòria del Dret (i la potencialitat específica del Dret Constitucional) i, en conseqüència, 

del mètode adequat per a configurar la Ciència del Dret (i la del Dret Constitucional) com a ciència 

“activa”, en contraposició a les ciències “contemplatives” (com a merament explicatives) com poden ser 

les de la Naturalesa. Per aquest motiu aquest mètode es carregue de complexitat, derivada de la inclusió 

tant dels elements interns al Dret (la seua comprensió tècnica) com a externs a aquest (com a “procés”  

–històric– i pel que fa a “relació” amb les altres parts del “tot” real en què se situa) el que es possibilitava 

a través d’una aproximació reelaborada al concepte de Manera de Producció. Des d’aquests supòsits es 

van tractar temàtiques diferents que abans s’han esmentat, entre les quals van adquirir un relleu especial, 

com també s’ha dit, les que s’articulaven al voltant del constitucionalisme de l’Estat Social que requeria 

aquest tractament metodològic i alhora mostrava les capacitats d’un dret intervencionista. Perquè encara 

que la Constitució espanyola de 1978 sorgeix ja en una etapa de l’Estat Social afeblit per la crisi 

econòmica de 1973 i la dinàmica posterior va accentuar la deterioració d’aquest, almenys, contenia 

formalment elements d’aquest (de la contradicció, constitucionalitzada, Capital – Treball) que 

possibilitava un Dret Constitucional, un Constitucionalisme, no neutral sinó bel·ligerant, quan la 

Normativitat i la Supremacia, també formalment indiscutides, legitimaven aquest embat a la realitat des de 

la Constitució. 

 

Però aquesta realitat ha canviat radicalment i, si la realitat canvia, els instruments per a retre comptes 

d’aquesta han de fer-ho també. Aquest és el camí, el progrés de la ciència. És ben conegut que un dels 

problemes del coneixement és la distància que hi ha sempre entre el subjecte que tracta de conèixer i 

l’objecte que tracta de ser conegut i que l’objecte és sempre més complex que els conceptes millor 

elaborats. El problema s’accentua quan l’objecte és, en si mateix, canviant i, encara més, quan el canvi és 

tan sobtat i profund que aquella distància sembla insalvable, que l’equip intel·lectual amb el qual s’aborda 

el seu coneixement ha quedat, sembla, definitivament antiquat. És el moment en què es posa a prova la 

raó, com ha succeït en la història d’Europa en plantejar-se –de vegades dramàticament– l’alternativa 

racionalisme – irracionalisme. 

 

La situació actual comença a ser descriptible en aquests termes. Ocorre així, per a referir-me a àmbits més 

concrets i pròxims, que no solament és que la realitat socioeconòmica haja experimentat una 

transformació que ha arrossegat els més diversos sectors i s’ha apuntat a canvis globals en el model de 
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societat, sinó que, en relació amb el que és ara la consideració més immediata, ha violentat aquell reducte 

que justificava l’atenció al constitucionalisme de l’Estat Social: la vigència formal d’aquesta Constitució 

de l’Estat Social. L’última reforma de la Constitució espanyola significa exactament això: la destrucció de 

l’Estat Social també en la Constitució i com la Constitució tenia aquest element com a definitori, central, 

articulador, no hi ha reforma sinó ruptura, trencament, destrucció de la Constitució de l’estat social. Es 

tracta d’un procés il·legítim encara que real “desconstituent – constituent” a través del poder formal de 

reforma com a vehicle d’un poder constituent material aliè al sobirà constitucional i procedent de 

l’exterior, de fora del seu àmbit de vigència territorial, en una desvirtuació de l’estructura i els conceptes 

constitucionals bàsics. És aquesta reforma de la Constitució la que ha possibilitat en el nivell 

subconstitucional, les mesures destructores de la base real de l’estat social que, al seu torn, s’ha fet 

violentant de nou l’ordre jurídic i democràtic, i s’han comprovat les tesis que la crisi de l’estat social 

implica la de l’estat democràtic i la de l’estat de dret i que els reals enemics de la Constitució no estan 

“extra” o “anti”, sinó intrasistema. 

 

Davant d’aquesta situació de canvi real i finalment també formal, el jurista, el constitucionalista, no pot 

seguir amb els mateixos esquemes perquè fan referència al que no existeix. S’incorreria en “un platonisme 

constitucional” en prendre com a realitat, ombres, reflexos. S’imposen, per tant, plantejaments per a 

mostrar si “un altre constitucionalisme és possible”. És el que s’intenta a través de la proposta d’un 

“constitucionalisme crític”. 

 

II - Com no es tracta de crítiques concretes, sinó d’un estatut teòric consistent, es proposa partir de les 

bases que poden trobar-se, primer, de manera general, en el pensament crític, després, de manera més 

concreta i pròxima en el pensament crític - jurídic, per a, des d’aquestes, abordar la configuració d’un 

pensament crític jurídic - constitucional. 

 

Respecte del pensament crític i, si, a partir del que s’entén per “crítica” en la modernitat (Kant i la 

reelaboració de Foucault), es tenen en compte les seues manifestacions més destacades (el pensament 

científic - enfront del dogmàtic, les diverses formes del pensament dialèctic - significativament la teoria 

crítica - i la seua relació amb l’utòpic, com també les transformacions en el postmodernisme), cal definir-

ho per aquestes notes: 

 

1) Ha de considerar-se, fonamentalment, com el pensament del conflicte, ja que ho expressa, ho delata i 

intervé introduint-s’hi i prenent partit. 
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2) El seu desenvolupament implica destruir les falses consciències, les aparences i contribuir a la 

autoconsciència d’una societat, de les lluites, de les esperances d’aquesta.  

 

3) Ha operat com a “desbloqueig de la raó”, en el sentit de permetre el desplegament de les possibilitats 

cognitives i comunicatives d’aquesta per a situar “l’home”, el “subjecte” en la història “ i, potencialment, 

apropiar-se d’aquesta. 

 

Respecte del pensament crític jurídic, es parteix dels mateixos supòsits i es tenen en compte també les 

seues manifestacions més destacades, tant des de la teorització general sobre el Dret (com la Teoria Crítica 

del Dret o la Teoria del Discurs), com de la seua aplicació (l’ús alternatiu o els “Estudis jurídics crítics”). 

Requereix un esment especial l’aportació del feminisme jurídic, fonamental en la matèria, ja que sense 

aquesta la perspectiva crítica quedaria afectada, greument i ideològicament, de parcialitat. S’entén ací com 

a construcció objectiva, científica, com a trassumpte a l’àmbit del dret del feminisme, considerat, al seu 

torn, com a teoria crítica de la societat i que implica un ampli programa de revisió del Dret com a 

configuració històricament androcentrista i, per tant, de les seues categories centrals començant per la 

fonamental de “subjecte de Dret”, model de com la seua “plenitud” solament ha sigut masculina. A partir 

de tot açò cal definir aquest pensament crític jurídic per aquelles notes del pensament crític, amb la seua 

especificitat pròpia. Així: 

 

1) S’ha manifestat com a Dret del conflicte, ja que clarament i directa s’ha presentat com a “Dret de part”. 

 

2) S’ha configurat com a autoconsciència social, amb un significat especial quan el Dret convencional i 

“dominant” és precisament un factor fonamental d’opacitat i legitimitat social. 

 

3) Ha operat com a desbloqueig de la raó jurídica - tantes vegades presa en el positivisme jurídic – i ha 

creat les condicions per al canvi real i axiològic. 

 

III- Per a plantejar, sobre la base de l’anterior, un pensament crític jurídic - constitucional es parteix d’una 

hipòtesi material que amb la senzillesa i la rotunditat del fet que expressa cal formular així: el capitalisme 

actual, tant per les formes internes de desenvolupament d’aquest (finançament i cognitiva) com per 

circumstàncies externes a aquest (la seua manca “d’enemics” d’una part i la seua “exculpació” ideològica i 

moral, d’una altra) ha generat una capacitat expansiva sense límits, de manera que la seua lògica, la lògica 

del capital, ha envaït àmbits molt més enllà dels estrictament econòmics, de manera que avui no solament 

existeix el capitalisme econòmic, sinó el social, cultural, científic i, naturalment, jurídic i 
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juridicoconstitucional. Ho envaeix tot perquè ho necessita tot. Està en la seua dinàmica, incloses fins i tot 

les dificultats que genera. Però, a més d’envair-ho tot, ho sobredetermina tot, s’apodera d’aquests àmbits, 

dels seus elements materials, però també dels conceptes i les categories i els converteix en mitjans per a la 

seua producció i reproducció. Està molt prop d’aconseguir que les societats humanes funcionen d’acord a 

una llei única i universal: que tota acció humana es produïsca i explique sobre la base de la relació cost - 

benefici. 

 

Per això, davant d’aquest “Pantocapitalisme”, s’entén avui que no cap una postura critica en qualsevol 

àmbit del coneixement sense establir prèviament una posició davant el capitalisme. 

 

D’aquesta hipòtesi es dedueixen d’una manera immediata i natural les exigències d’un constitucionalisme 

crític, que no és una altra cosa que el que correspon a aquesta realitat: 

 

1) Una primera exigència d’aquest constitucionalisme crític és la “repolitització” d’aquest, o, més 

senzillament, la politització del Dret Constitucional i, en conseqüència, la configuració com a 

constitucionalisme o dret del conflicte. Perquè quan s’establia en la hipòtesi anterior que el capitalisme ha 

envaït i ha subsumit els àmbits més diferents, vol dir-se que els ha “conflictualitzat”, quant al fer-los part, 

els ha introduït en el conflicte, és a dir, els ha “polititzat”. Precisament, quan en els moments actuals 

s’imposa com un dogma la raó tècnica com una camí exclusiu per a superar la problemàtica econòmica, el 

fet que subjau i en realitat succeeix és el contrari. La consideració, doncs, del Constitucionalisme des de la 

perspectiva del conflicte no és una opció, sinó una exigència de la realitat. 

 

Aquesta proposta, a més, mostra la seua “naturalitat” no solament per aquesta connexió immediata amb la 

realitat, sinó perquè s’insereix en “la naturalesa” de la Constitució, que ha tingut com a especificitat 

fonamental la de ser la norma que albergava el conflicte (el constitucionalisme de l’estat social n’és 

l’expressió més clara) el que revelava la discutibilitat de la categoria d’ordenament jurídic basada en “la 

seua coherència” interna i mostrava els seus elements ideològics. I també perquè retorna al Dret 

Constitucional el caràcter de ciència de la cultura d’aquest, és a dir –des de l’enteniment de la cultura com 

a inserció de les finalitats en la naturalesa i en la societat–, de finalitats, la qual cosa vincula a aquest 

constitucionalisme crític amb el concepte d’utopia (propi, com hem vist abans, del pensament crític) si bé 

no en el sentit estàtic de meta o lloc d’arribada ni en l’ideal o fora del real, sinó –en la línia de la seua 

concepció més elaborada de Manheim a Bloch– en el dinàmic de marxa més o menys continuada i en el 

material de potencialitat de la realitat present. 
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Per tant, configurar el constitucionalisme crític com a constitucionalisme del conflicte quan és real, desfà 

l’aparença i contribueix a destruir la falsa consciència i al desbloqueig de la raó, de les quals abans es 

parlava com a notes característiques del pensament crític i crític - jurídic. 

 

2 - Una segona exigència del constitucionalisme crític és la recuperació i la reconstrucció de les categories 

constitucionals. També deriva de manera immediata de la hipòtesi de partida. S’hi deia que el capitalisme, 

la lògica d’aquest, a més d’envair els més diversos àmbits, se n’apropiava i els convertia en mitjans per a 

la seua producció i reproducció. Això implica la “colonització” també dels més diversos conceptes i 

categories (i, per tant, dels constitucionals) la seua deformació i adaptació funcional. En l’àmbit 

constitucional s’ha arribat a l’alienació “constitucional” en el sentit més propi i literal: utilitzar una 

categoria o institució en el sentit contrari, “aliè”, al que li correspon, com es veurà després. 

 

Es tracta d’una “lluita pel dret”, en aquest cas pel Dret Constitucional, que té lloc a l’interior d’aquest, de 

les seues categories, encara que també les transcendeix ja que si es parteix –com es fa ací– que aquestes 

categories es relacionen amb el conflicte, és a dir, tenen una base material, la seua crítica es vincula 

immediatament a aquesta base material (socioeconòmica) perquè ha d’entendre’s que l’objectiu primer del 

constitucionalisme crític no és tant fer la crítica al constitucionalisme convencional sinó fer del 

constitucionalisme un element crític de la realitat, d’acord amb el caràcter no “contemplatiu” sinó 

“intervencionista” del Dret al que abans al·ludíem. 

 

Com aquest efecte invasiu d’apropiació i colonització de categories (que forma part de la 

“desconstitucionalització” esmentada) és molt general, també ha de ser-ho el procés de la seua 

recuperació. Solament indicativament s’assenyalen ací alguns aspectes i criteris d’aquest. 

 

Sobre la desvirtuació patida pels conceptes bàsics de poder constituent, constitució i reforma 

constitucional ja se n’ha dit prou com per a considerar-los objectius primers i ineludibles. 

 

En l’àmbit dels drets cal despullar-los del caràcter estrictament individualista i antiestatalista, que, en 

convertir-los en principis, han servit per a estendre aquest caràcter a tot el sistema constitucional i 

potenciar i legitimar l’augment progressiu de les diferències i les desigualtats. Davant d’això es proposa 

justament el contrari: partir dels principis (constitucionals) per a fixar els drets, alhora que poden 

introduir-se elements d’objectivació (sobretot en matèria de drets socials) i de construcció de la categoria 

de subjecte col·lectiu, com a mecanismes d’enfortiment dels “subjectes febles “. 
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És, d’altra banda, una urgència històrica obrir noves vies a la democràcia constitucional. Pocs conceptes 

amb tantes possibilitats han patit un procés d’empobriment més gran, no certament gratuït sinó prova de la 

incompatibilitat progressiva (és a dir, a mesura que la democràcia avança) entre capitalisme i democràcia. 

És una altra de les manifestacions del conflicte que és ineludible per al constitucionalisme crític. 

 

A la incapacitat i la indisponibilitat del sistema per a admetre espais alternatius a la democràcia 

representativa com a “democràcia de mercat”, s’al·ludirà després.  

 

Alguna cosa semblant pot dir-se sobre la categoria central de pluralisme, i s’ha d’afegir que és un altre 

supòsit paradigmàtic d’alienació “constitucional” ja que ha servit per a limitar el pluralisme, crear la 

categoria d’antisistema (aliena al concepte de constitució) i criminalitzar el conflicte quan siga irresoluble 

en l’àmbit prefixat. 

 

I per a complir la funció, a la qual s’al·ludirà de seguida, reconstruir el treball com a categoria 

constitucional central.  

 

3 - Una tercera exigència del constitucionalisme crític, deriva, també directament, de la hipòtesi de 

partida. Si, com en aquesta es deia, el capital i la seua lògica havien envaït tots els sectors socials, vol dir-

se que també s’ha estès la possibilitat de resposta, de conflicte, a tots aquests. Per tant, potencialment, 

aquesta forma de dominació és molt més conflictiva extensivament que la tradicional “dominació de 

classe”. Amb una singularitat: la multiplicitat, la fragmentació del conflicte, perceptible actualment i que 

comença a traduir-se en fragmentació política. La dialèctica històrica té unes altres peculiaritats: davant de 

la bipolaritat la multipolaritat, davant del macroconflicte, els microconflictes sectorials i locals. En altres 

termes, el “subjecte històric”, d’unitari i homogeni (la “classe treballadora”) esdevé plural i heterogeni. 

 

En aquestes circumstàncies la funció que cal exercir per un constitucionalisme crític és contribuir a 

reconstruir aquesta fragmentació, no tant per a reconvertir-la en unitària, sinó per a facilitar (respectant i 

reconeixent les diferents identitats) processos de convergència entre les diferents dinàmiques i 

problemàtiques socials. Per a això, cal utilitzar diferents tècniques constitucionals (com la de connexió 

constitucional en relació amb aspectes com la indivisibilitat dels drets), però pot també potenciar-se a 

través de categories que, en exercir una centralitat constitucional, impliquen també aquesta convergència. 

Entre aquestes, el treball –en les diferents formes d’abstracte i concret d’aquest– pot configurar-se des de 
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la constitució com a articulador social i ciutadà i el constitucionalista utilitzar-lo com a element 

reordenador de tot el contingut constitucional. 

 

La base objectiva per a desenvolupar aquest procés de convergència és, d’una part, que excepte alguna 

excepció (com la de gènere o nacional) les desigualtats i diferències, font dels conflictes, tenen una causa 

comuna (en aquest sentit el capitalisme és el “major unificador”) i d’una altra, que el treball és la 

contradicció no superable i, alhora, solament a través d’aquest es pot plantejar una “alternativa” social 

global, superadora de parcialitats. 

 

El desenvolupament d’aquest procés de convergència implica també fer de la constitució el lloc que li 

correspon de defensa del públic i del dret públic, el col·lectiu i el comú (allò que comparteixen el 

“fragmentari” i “divers”) davant de l’actual invasió del que és privat que porta no solament a la 

privatització del que és públic, sinó a la “conversió” (falsejada) del privat en públic, en el sentit que els 

sectors més representatius del privat (empresa, banca, mercats) han adquirit la legitimació i la 

consideració que gaudia únicament allò que era públic. 

 

4 - Una quarta exigència deriva que la possibilitat de conflicte, també segons la hipòtesi de partida, 

aconsegueix a sectors diferents dels habituals i previstos. I, en produir-se bona part d’aquests conflictes en 

àmbits nous tenen caràcters nous i, en conseqüència, “excedeixen” de l’àmbit polític i constitucional que 

mostra cap a aquests hermetisme o rebuig. Davant d’aquesta situació, les comunitats o els grups afectats  

–configurats com a moviments socials– no solament no plantegen les seues reivindicacions dins del 

sistema, ni tan sols contra el sistema (encara que des de l’interior d’aquest se’ls considere així, 

antisistema), sinó extrasistema. Per això la categoria (encara que suscite alguna reticència) que cal utilitzar 

és la “d’èxode”, com a eixida col·lectiva i itinerant, però en el sentit que no se cerca “una arribada” sinó 

una “dinàmica”, fet que la integra en l’abans definit concepte d’utopia. Apareixen així espais estrictament 

“exòtics”, extrasistema, amb maneres diferents de participació i organització, tendencialment 

desmercantilitzats i estructuralment solidaris, amb formes de treball concret fora de la llei del valor. 

 

El constitucionalisme crític quan constitucionalisme d’aquest present en transformació, ha de proposar una 

constitució inclusiva, en la qual no hi haja espais extrasistema, sinó mecanismes d’obertura constitucional 

que els reconeguen i garantisquen en un enteniment diferent del pluralisme sociopolític i jurídic, i admeten 

altres formes de dret i les seues fonts, incloses les col·lectives (B. de Sousa parla de “Dereito achado na 

rua”) i un replantejament de conceptes com el d’ordenament jurídic complex i de la relació entre 

ordenaments. Es tracta que desaparega aquesta funció deformada que s’ha assignat a la constitució de 
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convertir-se en “forrellat” del sistema i, per contra, alliberar, desbloquejar la “raó constitucional”, segons 

els pressupostos abans assignats al pensament crític. 

 

Aquesta proposta està en l’enteniment més clàssic de les constitucions com a norma dinàmica i inclusiva. I 

tampoc és una novetat radical en el constitucionalisme comparat. Perquè si bé pot considerar-se així en el 

constitucionalisme del nord, el constitucionalisme del sud, el nou constitucionalisme llatinoamericà, 

presenta en les seues constitucions, amb peculiaritats diferents, formes d’obertura i participació d’un 

significat que han servit per a definir-ho com a “constitucionalisme de transició”, no en el sentit 

estrictament temporal, sinó “a una altra societat” 

 

5 - Una cinquena exigència es dedueix també que la hipòtesi de partida sobre la qual s’ha fonamentat un 

constitucionalisme crític és igualment aplicable més allà de l’estat constitucional. Fins i tot és ací, en 

l’àmbit supraestatal, on aquesta lògica del capital apareix més clara, més lliure, més invasiva i 

colonitzadora. Per això, els supòsits del constitucionalisme crític són també aplicables a l’espai europeu i 

global. A l’Europeu, davant del també real procés de destrucció de la incipient constitucionalització, en 

sintonia amb l’operada en els Estats. Al Global, davant la desformalització i la privatització jurídica que 

implica (amb forta influència en el Dret intern) i la mercantilització sense límits que inclou ja la naturalesa 

en tots els seus aspectes com s’aprecia en el contingut d’aquest nom enganyós que és “l’economia 

verda”.Per tant, si la hipòtesi és aplicable a aquests àmbits –estatal, europeu,globalitzat–,vol dir-se que, en 

la seua anàlisi, no poden separar-se i, en conseqüència, es potencia el paper dels mètodes holístics i 

complexos, per la qual cosa adquireix noves virtualitats i vigència, aquell mètode de partida basat –es 

deia– en la reelaboració del concepte de manera de producció. 

 

IV - Si el que fins a ací s’ha dit té fonament, si la realitat ha canviat en la forma assenyalada de manera 

que les categories utilitzades fins ara ja no serveixen i la desconstitucionalització (espanyola i europea) 

s’ha produït, l’única resposta des de la perspectiva que ací es manté, és la d’iniciar un procés constituent 

(probablement ja inscrit en la dinàmica real) que segurament serà diferent (més inclusiu i complex) que els 

anteriors, que destruïsca les opacitats i les falses legitimacions del dret actual i desbloquege la raó 

constitucional a través de formes –com les que hem citat abans– que contribuïsquen a dinàmiques de 

recomposició i alliberament social. Per això, l’atenció a aquest nou poder constituent que sorgeix també 

del nou tipus de conflictes abans assenyalats, siga un objectiu primordial del constitucionalisme crític. 

 

I en l’espai global obri alguna possibilitat l’especificitat del conflicte a aquest nivell, ja que la 

globalització, alhora que estratègia de l’acumulació (que és sens dubte l’aspecte dominant), ha 
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desenvolupat com mai una espècie de consciència planetària, de destinació comuna, que pot permetre 

traure totes les conseqüències jurídiques implícites en aquesta matriu conceptual sense desenvolupar o 

amb un desenvolupament molt convencional, però indiscutida, com és la de patrimoni comú de la 

humanitat i obrir un camí ral al vell somni del Ius Humanitatis. 

 

V - Finalment ha de plantejar-se la qüestió de les “condicions de possibilitat” d’aquest constitucionalisme 

crític, que al·ludeix a les condicions materials de la seua producció. I com les condicions materials de 

producció de les tendències dominants del constitucionalisme actual (el “fordisme” constitucional) són 

l’acadèmia i el mercat, la primera “condició de possibilitat” del constitucionalisme crític és eludir-les a 

través d’un instrumental corresponent: el mitjà d’expressió adequat (en la il·lustració comença a Europa 

aquest tipus d’exigència i resposta cultural en vincular-se la divulgació a l’assaig) i un llenguatge 

“cooperatiu”, que cerca ser més escola que avantguarda, no tant com a pedagogia sinó com a teoria i 

pràctica social. 

 

I encara que caben altres llocs de producció, ha de reivindicar-se el de la Universitat. Una altra realitat i 

una altra categoria que també ha sigut envaïda i que, per açò, ha de ser recuperada. Però és en la 

recuperació d’aqueixa Universitat en la que se situen aquestes reflexions, aquesta ha sigut la meua labor 

en la Universitat d’Alacant i és per això pel que m’ha semblat inexcusable i, per descomptat coherent (no 

solament personalment sinó amb l’actual conjuntura) donar-li aquest contingut i aquest sentit a aquest 

discurs.   

 

 


