
Laudatio 

 

Em correspon l'honor de proclamar la laudatio del professor Carlos de Cabo Martín en l'acte de la seua 

investidura com a doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant, a proposta, per unanimitat, de la 

Facultat de Dret. 

 

Tota laudatio és també, en alguna mesura, un discurs sobre l'amistat. Difícilment podem escapar de la 

retòrica del temps passat, del temps compartit, en el que té de balanç d'una vida i del seu recorregut. Els 

grans exemples de Michel de Montaigne i de Blanchot estan ací per a recordar-nos que tal retòrica és 

inesquivable.  

 

Jo voldria, no obstant això, que la laudatio que adrece al professor Carlos de Cabo fóra abans que res el 

reconeixement dels mèrits del mestre, l'impuls intel·lectual i vital del qual està lluny d'haver conclòs, capaç 

com és d’exhibir una producció científica que s'actualitza dia a dia.   

 

Aquest propòsit conté algunes dificultats, en la mesura que el reconeixement a la persona està 

inevitablement amerat, en el cas del professor Carlos de Cabo, per la implicació del seu magisteri amb la 

teoria política i el dret constitucional, els temes centrals als quals ha dedicat gran part del seu temps. 

Miraré, doncs, de fer compatible el vell concepte de eudòxia (que ens parla de la virtut com a reputació, de 

l'aprovació general, del consens públic) amb el fet que l'obra del professor De Cabo és polèmica, 

provocadora i compromesa, tant dins de l'acadèmia com fora.  

 

La clau d'aquesta paradoxa aparent és fàcil de descobrir. La ciència i el pensament no avancen inicialment 

per consens, sinó mitjançant la crítica i la controvèrsia, per a atènyer, si s’escau, un pla superior, la general 

acceptació. Ens trobem, doncs, davant de l'intel·lectual que fa valdre la crítica, encara que aquesta no siga 

del gust del poder. I he de dir sobre aquest tema que el professor Carlos de Cabo representa, probablement, 

l'exponent més eminent del pensament crític en l'àmbit del constitucionalisme espanyol. 

 

No voldria, d'altra banda, eludir un altre aspecte de la qüestió. Perquè si d’acord amb l'ètica grega de la 

philia caldria donar testimoni d'una obra més que no pas d'una persona –ja que tota obra cal estudiar-la, 

meditar-la, i no tant lloar-ne l’autor– en el cas del professor De Cabo la seua vida i treball acadèmic van 

plegats, com pertoca a un intel·lectual que es compromet amb el que diu i que dóna testimoni que totes 

dues dimensions –vida i obra– poden ser empeses endavant coherentment.  

 

La Universitat acull avui entre els doctors als qui atorga la màxima dignitat acadèmica, no la persona d'èxit 

en certs cercles socials, cosa que sovint s'identifica amb l'èxit econòmic o mediàtic. Acull simplement el 



professor universitari, l'investigador esforçat i lúcid que ens ofereix el seu pensament, els seus escrits i la 

seua dedicació.  

 

En moments com els presents, en què la universitat pública es posa en qüestió, en benefici de l'esfera dels 

negocis, reivindicar la figura del professor Carlos de Cabo significa restaurar la dignitat del treball 

universitari en el compliment de la missió que la societat ha posat a les seues mans. 

 

Carlos de Cabo va nàixer a Alba de Yaltes, partida de Ciudad Rodrigo, un poblet de la província de 

Salamanca. El seu pare, mestre nacional, va ser traslladat allí mitjançant el procediment expedit de ser 

declarat sospitós de desafecció. Per aquella època, l'escola pública ocupava un lloc marginal, tot just visible 

en la comunitat i se sostenia gràcies a l'esforç de mestres formats en la República, als qui, per cert, no s'ha 

retut l'homenatge que mereixen. En aquest ambient, Carlos de Cabo va cursar el batxiller en la seua 

condició d'estudiant «lliure», i això comportava que periòdicament s’havia d'examinar en l'institut de 

Salamanca.     

 

La Universitat de Salamanca, en la qual Carlos de Cabo va cursar els estudis universitaris, era aquells anys 

un cresol d'idees. Malgrat el control polític a què la Universitat estava sotmesa, persones de la talla 

intel·lectual d’Enrique Tierno Galván, de José Antón Oneca, gran penalista –que va patir anys de treballs 

forçats en el Valle de los Caídos– o de Joaquín Ruiz Jiménez, anaven ocupant a poc a poc càtedres 

universitàries.  

 

Tot estudiant és fill de la seua generació, en la qual es forma i estableix els vincles que duren tota una vida. 

Aquella generació d'estudiants de Salamanca, entre els quals cal esmentar  Elías Díaz, Pedro de Vega, 

Alfredo Calonge, Raúl Morodo i el mateix Carlos de Cabo, va trobar un terreny fèrtil en el magisteri 

d’Enrique Tierno. Sota la seua direcció, es va posar en marxa el mític Boletín del Seminario de Derecho 

Político, una publicació periòdica, autèntic planter d'idees i germen de treballs posteriors. Quan Enrique 

Tierno va ser separat de la càtedra per ordre de la dictadura, va ser el professor Carlos Ollero qui es va 

ocupar de mantenir aquest esperit de debat intel·lectual, al qual es van sumar joves talents, com Julián 

Santamaría i José Luis Cascajo, entre altres. 

 

En aquest ambient va concloure Carlos de Cabo els seus estudis de doctorat, i va començar la seua carrera 

acadèmica. Des de llavors ha ocupat càtedra en les universitats de Santiago de Compostel·la, Alacant, 

Alcalá de Henares i, finalment, en la Universitat Complutense de Madrid. La seua estada a la Universitat 

d'Alacant va deixar, com es poden imaginar, una profunda empremta. Els qui vam tenir la fortuna de rebre 

el seu magisteri ho podem testimoniar i –per què no dir-ho– sentim enyorança d'aquells anys, lluminosos 

en la memòria, en què nostra Universitat vibrava amb un impuls pioner i creador.  

 



A mitjan anys setanta, quan la dictadura s'encaminava cap al seu final, l'atenció dels constitucionalistes se 

centrava, lògicament, en com resoldre el nus gordià de la Transició; una tasca a la qual no era aliè el 

professor De Cabo, com mostren els nombrosos treballs que va publicar en aquell període turbulent i 

esperançador. No obstant això, les seues preocupacions anaven més lluny, ja que no ignorava el fet que la fi 

de la dictadura era el començament del procés que portava  Espanya a integrar-se en l'esquema econòmic i 

polític que es venia configurant a Europa.  

 

El seu primer gran llibre, La república y el estado liberal, publicat el 1977, va assentar les bases del seu 

mètode de treball, mètode que mai abandonaria. El seu objectiu no era, per descomptat, fer un cant 

abstracte a la «virtut» republicana, d'àmplies ressonàncies en el pensament aristotèlic i platònic, sinó 

constatar –històricament i dialècticament– que la república és la forma d'estat que més coherentment 

corona la manera de producció capitalista –o si es vol, el procés de la Modernitat– que arranca en John 

Locke i que dóna els seus últims fruits, avui exhausts, amb les constitucions liberals de final del XVIII.  

 

La seua manera de tractar el fenomen constitucional es concreta anys més tard, el 1988, quan Carlos de 

Cabo publica un altre dels seus títols més excel·lents, Teoría histórica del estado y del derecho 

constitucional, un estudi vast i ambiciós, en què, al costat d'un cabal d'inestimable de saber històric, 

concreta el punt clau del seu pensament, que consisteix a assenyalar, precisament, que el propòsit de 

construir una teoria de la constitució esdevé impossible, des del moment en què la constitució es troba 

subsumida i determinada pel mode de producció. 

 

La Constitució del 1978 va obrir una etapa nova en la història d'Espanya i, per tant, en els estudis 

constitucionals. Si bé tota constitució pot ser llegida i estudiada des de plans diversos –jurídic, polític, ètic– 

la Constitució del 1978 anava a desenvolupar-se i a explicar-se en les aules a partir d'una metodologia quasi 

exclusivament jurídica, a causa, tal vegada, de la creença que la institucionalitat que es deriva del dret era 

condició necessària per a enfortir la democràcia.  

 

He de dir que el professor Carlos de Cabo no ha menystingut mai el saber jurídic. Més encara, ell sempre 

ha insistit en la importància, teòrica i pràctica, de l’ús tècnicament coherent de les categories jurídiques, en 

tant que regles sobre l'organització de l'estat, límit del poder i garantia dels drets fonamentals. El seu 

domini d'aquesta dimensió ha quedat clar en bona part de la seua producció científica, de la qual cal 

esmentar el fonamental treball «Sobre el concepto de ley» (2001), de gran repercussió en mitjans 

acadèmics.  

 

Carlos de Cabo ha subratllat, però, que la dimensió jurídica és insuficient, per si sola, per a la comprensió 

total de la Constitució. Ell va ser el primer a explorar fins a les seues últimes conseqüències la substància 

de la Constitució vigent, en tant que inscrita en el model tardà d'estat social de l'Europa d'aquells anys. El 



seu llibre La crisis del estado social (1986) és, probablement, l'obra de l'especialitat més citada i de més 

influència entre les publicades a Espanya.  

 

Fruit d'un debat amb constitucionalistes i intel·lectuals europeus, en el qual va participar en primera fila, les 

seues anàlisis van determinar dues conclusions importants: d'una banda, que la Constitució del 1978 afegia 

als elements clàssics de tota constitució el reconeixement explícit del conflicte capital-treball, sota la 

garantia que aquest conflicte s’havia de resoldre per procediments pacífics. D'altra banda, va advertir 

clarament que la dinàmica del capital estava desbordant el model d'estat social, fins al punt de provocar-ne 

la crisi, i arrossegar tant les institucions de la democràcia com els drets dels ciutadans. Les seues tesis, 

minoritàries llavors, s'han vist confirmades una colla d’anys més tard, a la vista dels efectes devastadors 

que la Gran Recessió, que avui patim, causa en l'estructura constitucional.  

 

La temàtica del dret constitucional ha experimentat un canvi sense precedents en les últimes dècades. Des 

de la direcció de l'Institut d'Estudis Jurídics Crítics de la Universitat Complutense, Carlos de Cabo ha dut a 

terme un treball sistemàtic sobre aquest tema, que ha encoratjat el desenvolupament de grups d'investigació 

i ha esperonat el debat acadèmic.  

 

Entre les seues preocupacions destaca l'anàlisi de l'estructura de la Unió Europea, a la qual ha dedicat una 

atenció especial en diferents publicacions, en col·laboració amb el grup d'investigadors de la Universitat de 

Granada que lideren els professors Balaguer Callejón i Cámara Villar, reunits entorn de la Revista de 

Derecho Constitucional Europeo, probablement la publicació més acreditada en aquesta matèria a Espanya.  

 

Als ulls d'un constitucionalista com Carlos de Cabo, la UE manca d'una estructura constitucional. La UE es 

nodreix de la voluntat política dels estats, organitzats entorn d'un model d'estat social, però retorna a canvi 

un espai de lliure mercat que, en la seua lògica, conspira per a liquidar els perfils del model social europeu. 

Potser aquestes reflexions resulten avui prou evidents, però no ho eren tant en el moment en què el 

professor Carlos de Cabo analitzava en les seues publicacions la lògica de la globalització, així com els 

antecedents que venien aplanant el camí per a establir l'ordoliberalisme a Europa.  

 

D'altra banda, Carlos de Cabo ha prosseguit les seues investigacions sobre el constitucionalisme en el 

context de la globalització, aquesta vegada en col·laboració amb el grup de professors de la Universitat 

Pública del País Basc, dirigits per investigadors com García Herrera, Maestro Huelga i Javier Corcuera, 

entre altres.  

 

La globalització s'explica de diverses maneres. Carlos de Cabo ha insistit en el que suposa la llibertat de 

moviment de capitals i el poder en alça del capitalisme financer per a imposar les condicions anàrquiques 

de la seua reproducció. Com deia al principi, les promeses constitucionals de llibertat, democràcia i drets 



socials, estan atrapades en el tauler del poder global, i una de les seues manifestacions més evidents, pel 

que fa a Espanya, s'ha concretat en la reforma de l'article 135 de la Constitució, que ha implicat una 

alteració dels valors constitucionals que s’havien consensuat en la Transició. El seu llibre La reforma 

constitucional en la perspectiva de las fuentes del derecho és per això un exemple de com ha de ser 

abordada aquesta problemàtica, que bascula cap a un procés permanent de transició del constitucionalisme. 

 

El context de la globalització ha obert espais a noves temàtiques i a una manera específica d'abordar els 

problemes constitucionals. Carlos de Cabo ha intervingut en aquest debat, avui en curs, amb la seua 

proverbial claredat. En un moment en què el constitucionalisme s’ha encallat a Europa, i sembla que 

s'apaguen les llums que en un altre temps havien il·luminat l'esperança d'un món millor, Carlos de Cabo ha 

dirigit la seua mirada cap a l’Amèrica Llatina, on es donen passos cap a un constitucionalisme promissori, 

l'estudi del qual permet eixamplar el pensament constitucional, proporcionant nous enfocaments.    

 

La globalització imposa formes inèdites d'explotació, però també de dominació. Un constitucionalista no 

pot ignorar les transformacions del poder –que ha emigrat del recinte de l'estat, avui migpartit– en benefici 

de poders anònims. Tampoc pot ignorar la multitud de nous fenòmens d'opressió i de dominació que 

afecten amplis sectors i grups socials, siguen treballadors, dones, minories, la situació concreta dels quals 

contrasta amb l'establit en les normes constitucionals. Exemples d'aquesta preocupació són títols 

lluminosos com Teoría constitucional de la solidaridad o Dialéctica del sujeto, dialéctica de la 

Constitución, en els quals el professor Carlos de Cabo ha traçat un camí alternatiu, que mena directament a 

formular les bases d'una teoria crítica, d'acord amb els problemes que es presenten avui dia. 

 

Des de la seua càtedra, el pensament del professor De Cabo s'ha propagat per Europa i per l’Amèrica 

Llatina. Els seus llibres són llegits i discutits en les aules i en els diferents seminaris en què participa. Una 

xarxa de constitucionalistes joves s'està formant tenint com a referència la seua obra, i això és, potser, 

l’elogi més gran que jo puc fer. Perquè la universitat és, en si mateixa, una xarxa global, i malgrat els grans 

obstacles que es drecen per a intentar sotmetre-la i domesticar-la, mestres com Carlos de Cabo mantenen la 

flama viva de la raó. 

  

       

Senyores i senyors. El temps de què dispose a penes m'ha permès fer un balanç de l'esforç que hi ha darrere 

d'una vida consagrada a la recerca i a la docència.  

 

M'agradaria dedicar aquests últims minuts a destacar el que és una característica de la seua personalitat, un 

tret que té, per a mi, un significat especial. 

 



No descobrisc cap secret si els confie que el professor Carlos de Cabo ha fugit sempre de les distincions i 

de les adulacions acadèmiques. Si avui és ací amb nosaltres per a rebre aquest gran honor, és perquè una 

part de la seua vida ha quedat vinculada a aquesta Universitat, que, estic segur, porta al cor. Mai ha cedit a 

l'oportunisme o al cinisme del demòcrata que amaga el seu joc. Resta en peus com a exemple de rigor i de 

compromís universitari.  

 

Formule finalment un desig: voldria que el reconeixement al professor De Cabo, en rebre la seua 

investidura com a doctor honoris causa, ens impulse a imitar la virtut que ha desplegat al llarg de la seua 

vida, perquè servisca d'exemple als seus deixebles, als joves investigadors, i fins i tot als qui debaten i 

polemitzen amb ell. I, per què no, per a donar ànims als seus amics. 

 

Digníssimes autoritats: una vegada considerats i exposats tots aquests fets, sol·licite encaridament que 

s'atorgue i es conferisca al senyor Carlos de Cabo Martín el suprem grau de doctor honoris causa per la 

Universitat d'Alacant. 

 

 


