
Solemne Acte d’Investidura
com a Doctor Honoris Causa

28 de setembre de 2012

U n i v e r s i t a t  d ’ A l a c a n t

de l Sr . Car los de Cabo Mar t ín



U n i v e r s i t a t  d ’ A l a c a n t

Solemne Acte d’Investidura
com a Doctor Honoris Causa

28 de setembre de 2012

del Sr . Car los de Cabo Mar t ín



LA
UD

AT
IO

Laudatio pronunciada pel 
Sr. José Asensi Sabater
amb motiu de la investidura
com a doctor honoris causa
per la Universitat d’Alacant
del Sr. Carlos de Cabo Martín



LA
UD

AT
IO

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.
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Sr. Carlos de Cabo Martín
amb motiu de la seua investidura
com a doctor honoris causa
per la Universitat d’Alacant



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.
Va ser també en aquest medi, malgrat tot, estimulant i creatiu, on es va consolidar una perspectiva i una producció 
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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 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.

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 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.
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”.
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 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 
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 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. 
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Discurs de benvinguda al 
professor Carlos de Cabo Martín
al Claustre de Doctors de la 
Universitat d’Alacant, per part del
rector de la UA,
Manuel Palomar Sanz
en la cerimònia d’investidura
del 28 de setembre de 2012



Deixeu-me, primer de tot, que us done les gràcies per haver-nos volgut acompanyar hui ací, al Paranimf de la nostra estimada 
Universitat d’Alacant.
Els actes d’obertura de curs acadèmic de totes les universitats estan sempre envoltats d’un important cerimonial. Aquest acte 
a més de permetre la realització d’un balanç de les principals activitats dutes a terme per la universitat l’any anterior, són 
també el lloc apropiat per a plantejar els objectius que s’han de cobrir en el curs acadèmic que ara comença i per a exposar 
els anhels i les grans metes a què la Universitat voldria poder arribar a mitjà i llarg termini.
Vull felicitar el professor Antonio Francisco Alaminos, per l’excel·lent lliçó magistral amb la qual iniciem el curs acadèmic. Al 
Prof. Alaminos li correspon ser el padrí (paranimf) del curs acadèmic 2012-2013.
El títol, “Regularidades, incertidumbres y vida cotidiana”, resulta molt apropiat per a la anàlisi sociològica que tan 
encertadament ha portat endavant el nostre benvolgut Antonio. Sens dubte, la seua dissertació ens ajudarà a entendre un poc 
més la societat en la qual vivim, a pesar de les cada vegada més incontrolables incerteses.
Voldria ara dirigir-me a tots els companys que acabeu de pujar a l’estrada per a arreplegar la medalla de plata o la distinció 
honorifica que la Universitat us ha concedit. Aquestes distincions són una manera simbòlica de reconèixer el vostre esforç i 
dedicació per aquesta institució.
Però, si m’ho permeteu, voldria testimoniar especialment la gratitud que aquesta Universitat deu als 2 companys que van faltar 
el passat curs acadèmic. No és possible evitar el dolor que tots sentim per la pèrdua de cadascuna d’aquestes 2 persones, 
però els qui més intensament heu estat al seu costat –els familiars d’aquests companys ací presents– heu de saber que la 
Universitat d’Alacant sempre recordarà l’empremta deixada per cadascun d’ells.
Ahora quisiera hacer público nuestro reconocimiento al padrino del nuevo doctor honoris causa, el profesor José Asensi por 
la oportunidad de su propuesta de nombramiento del profesor Carlos de Cabo como “doctor honoris causa” por nuestra 
Universidad, en cuya laudatio ha expuesto de forma clara y convincente, los méritos que concurren en nuestro nuevo doctor 
y que fundamentan indiscutiblemente su incorporación a nuestro claustro.
Permitidme que me dirija hacia el nuevo doctor “honoris causa”, el profesor Dr. Carlos de Cabo, para darle la más calurosa 
bienvenida al claustro de profesores y profesoras de la Universidad de Alicante, su presencia engrandece nuestra Universidad. 
La Universidad de Alicante se siente muy honrada con su nombramiento y le agradece toda su colaboración, afecto y dedicación. 
Su marcada línea como experto constitucionalista constituye una referencia única en la enseñanza e investigación de las ciencias 
jurídicas. ¡Muchas gracias Dr. de Cabo!
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En el cuarto año cumplido de la crisis que nos asuela, no creo tener mucho más que añadir a los argumentos que aduje, 
en defensa de la Universidad pública, en mi discurso de toma de posesión. Permítanme, sin embargo, reiterarlos, apoyados, en 
ocasiones, por nuevas evidencias.
No hay pruebas concluyentes de que las meras políticas de consolidación fiscal, sin el acompañamiento de políticas de 
crecimiento orientadas al futuro, vayan a contribuir a corregir la situación de nuestra economía.
No habrá futuro si las estrategias de salida de la crisis no contemplan una mejora sostenida de la educación, el apoyo a la 
investigación y el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento, y no el recorte de su financiación.
No hay duda alguna sobre el hecho reiteradamente probado de que la educación no es gasto sino inversión altamente rentable, 
tanto en términos individuales como colectivos, por más que resulte imprescindible ajustar constantemente su funcionamiento 
y mejorar su eficiencia.
No puede, en fin, ponerse en duda, con la evidencia demoscópica en la mano, que, tanto a escala nacional como local, la 
enseñanza pública y la Universidad están entre las instituciones mejor valoradas por las sociedades a las que sirven y que 
las sostienen.
Es una verdad universalmente reconocida que la educación es la clave del éxito económico, y que los trabajos del futuro 
requerirán grados crecientes de destrezas. La educación superior seguirá siendo necesaria para el acceso al trabajo especializado, 
además de un importante factor de democratización y de desarrollo de las capacidades, el mecanismo activador de una real 
igualación de oportunidades y el sostén de una estable y estabilizadora sociedad de clases medias, hoy severamente amenazada.
No insistiré, además, en la necesidad de que la Comunidad y la provincia se doten de un nuevo modelo productivo, en 
paralelo a una recualificación de las actividades y sectores tradicionales, tareas tan posibles como necesarias. Resultaría, por 
tanto, inquietante que lo urgente se impusiera a lo importante, y lastrara decisivamente nuestras oportunidades de futuro. En 
este sentido, los recortes en educación e investigación revelan poca atención y escasa comprensión de las que debieran ser 
nuestras prioridades colectivas.
La subida de las tasas universitarias, por añadidura, en el actual contexto de crisis y recesión, añade incertidumbre sobre la 
evolución de la matrícula, además de representar un sobrecoste, potencialmente difícil de asumir para muchas familias. En 
consecuencia, tememos tanto un alza en el abandono de los estudios universitarios como un incremento de la morosidad en 
los pagos, que bien podrían traducirse en una menor recaudación, pese a los superiores costes de matrícula.
Como señalé ya, en mi discurso de toma de posesión como Rector, dicha subida sigue pareciéndome excesiva en el actual 
contexto social y económico, y, en todo caso, la política de tasas requiere de un estudio más preciso y transparente, que 
considere no solo variables económicas, sino también razones académicas y sociales –en particular, la política de becas–.
La liberalización de los precios de las matrículas universitarias pone en duda la equidad del sistema universitario y el principio 
de igualdad de oportunidades, además de generar otros efectos perversos en el corto plazo, tal como el efecto expulsión de 
la matrícula hacia comunidades próximas, con precios menores, o la ya citada opción de salida del sistema universitario.



Nos preocupa igualmente que la implantación o pervivencia de los grados dependa en exclusiva del número de alumnos 
matriculados, debiendo, en mi opinión, ser tomados en consideración argumentos relativos a la relevancia de esos estudios, su 
impacto en la producción científica reconocida de la universidad, su implantación y prestigio en la comunidad académica o 
social de referencia y la empleabilidad de su alumnado egresado.
Debo insistir, por otra parte, en la necesidad -para la comunidad universitaria, pero también para las ciudades de San Vicente 
del Raspeig y de Alicante, que la acogen- de la puesta en funcionamiento de la Línea 2 del TRAM, una infraestructura concluida 
ya hace demasiado tiempo, y cuya inmediata disponibilidad han reclamado con razones y ahínco las alcaldesas de ambos 
municipios. No puedo sino sumarme a sus claras peticiones, considerando el triple coste de su mantenimiento sin utilidad social, 
económico y medioambiental, amén del innecesario colapso de nuestras infraestructuras de aparcamiento.
Por otro lado, ante la difícil situación financiera de la Generalitat, las universidades públicas valencianas hemos dado sobradas 
pruebas de lealtad institucional y de confianza en nuestras instituciones de gobierno. Sin embargo, el efecto acumulativo de 
los recortes en el presupuesto ordinario, retrasos en la recepción de las mensualidades y aplazamientos en el pago de las 
anualidades de la deuda histórica, que se superponen a los recortes, retrasos y aplazamientos de los cursos anteriores, dibujan 
un indudablemente difícil panorama para el desarrollo de nuestra actividad. Y es por ello que solicitamos un plan de financiación 
estable y un decidido apoyo por la educación pública, la investigación de calidad y la innnovación.
Lamentamos profundamente que el presupuesto del año 2013 presentado ayer por el consejo de ministros afecte una vez más 
a la partida de Educación con una reducción de un 17%
Aunque si bien es cierto se destina una cuantía mayor para becas a estudiantes tal y como hemos solicitado reiteradamente 
desde las universidades
Así y todo, la Universidad de Alicante, como el resto de las universidades valencianas, cumplirá con sus obligaciones, aplicando 
el máximo rigor económico con el mínimo coste social. Ese es el compromiso que pretendemos cumplir, estrechando, además, 
nuestros vínculos con las organizaciones empresariales, la sociedad civil y los destinatarios naturales de nuestros servicios.
Permítanme ahora que sugiera, siquiera brevemente, cómo pretendemos llevarlo a cabo.
Ya en mi discurso de toma de posesión como Rector de la Universidad de Alicante, el 19 de junio del presente año, intenté 
exponer, a través de un breve decálogo, el modelo de universidad que pretendía desarrollar y que sometí al criterio de la 
comunidad universitaria durante las elecciones. Me gustaría ahora, en este inicio de un curso que se anuncia complejo, definir 
los principios generales que inspiraban aquel decálogo.
Brevemente, quisiera que la universidad se comportara como una organización que aprende, una organización inteligente en la 
“sociedad del aprendizaje”, y quisiera que dicha organización, nuestra universidad, fuera socialmente responsable.
En un entorno en que, la sociedad entera se transforma, se ve obligada a transformarse, quiéralo o no, en una “sociedad del 
aprendizaje”, la educación cobra una importancia decisiva, las instituciones educativas y quienes trabajan en ellas en agentes 



activos de la gestión del cambio, y el “aprendizaje a lo largo de la vida” en algo más que una mera fórmula retórica, como 
comprobamos de forma cada vez más clara en nuestra vida diaria, incluso en la edad post laboral.
Sostengo, en fin, que, en los próximos años, asistiremos a un crecimiento extraordinario de la demanda de educación a escala 
mundial, pese a las restricciones económicas y presupuestarias, y que debemos acertar a conformar un modelo innovador, que 
exigirá cambios profundos en la investigación y la docencia, en la gestión y en la proyección social de la actividad universitaria: 
una organización, en fin, que aprenda en el entorno inevitable de una sociedad del aprendizaje.
Es por eso que asumo como propio el proyecto de convertir a la Universidad de Alicante en una Universidad Socialmente 
Responsable, una universidad, como señalé en mi discurso de toma de posesión, que rinde cuentas, mediante sistemas de 
información idóneos; una universidad abierta, permeable a los estímulos externos, sensible a la ética de la innovación y al 
valor de la creatividad; que gestione los recursos públicos de manera eficaz, eficiente y transparente; lugar de encuentro de 
todos los agentes sociales que pueden y deben definir la orientación del futuro de nuestro desarrollo, y que deben encontrar 
en ella un espacio encaminado a la calidad y guiado por la competitividad, internacionalizado, abierto y capaz de asumir el 
liderazgo en la sociedad del aprendizaje.
Una universitat, en fi, compromesa amb la promoció dels valors d’una societat democràtica, solidària i sostenible.
En altres termes, entenc el projecte de fer de la Universitat d’Alacant una Universitat Socialment Responsable com el millor 
instrument per a escometre millores incrementals en totes les àrees i activitats de la universitat. A més, d’aquesta manera 
estarem en òptimes condicions per a retre comptes davant de la societat i per a consolidar els vincles que ens uneixen. Les 
aportacions que ens fa la societat civil no solament han de ser escoltades i dialogades, sinó que també han de ser ateses i 
implementades. La Universitat, en fi, ha de ser una organització que ensenya i aprén al servei d’una societat que aprén i ensenya.

Moltes gràcies.
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