
Els debats a l'entorn del concepte, funcions i límits de 17Estat 
Modern han proliferat en els últims anys al nostre país, des del 
cel-lebre Congrés sobre les Corts Castellanes de Salarnanca (1987) fins 
al recent col-loqui sobre 1'Estat de Saragossa (1994). Les discussions 
s'han centrat en dos pols diferents. A escala espanyola, el gran tema 
d'anilisi ha estat el de fixar els signes d'identitat de la soberania 
monirquica, sobretot en el territori jurisdiccional i en el fiscal. El més 
destacable de les polemiques suscitades ha estat l'ofensiva d'un cert 
deconstruccionisme representat sobretot per Bartolomé Clavero i 
Antonio Hespanya, els quals han subratllat la fragilitat de l'aparell 
estatal de poder en el marc de la pluralitat de poders que s'exerceixen 
en els hnbits central i local. La historiografia ha demostrat la seva 
fascinació, sobretot, pel poder de les oligarquies urbanes que abans 
creiem escombrades per la monarquia des de Villalar. La vella 
monarquia absoluta de la conceptualització romintico-liberal ha restat 
dissolta en múltiples fragments (Pablo Fern5ndez Albaladejo) 
testimonials de la pluralitat de forces que es desenvolupen en el marc 
del que Maravall anomenava "regirn monirquic senyorial" . 

A escala catalana, l'objecte de discussió ha estat el de 
determinar la natura i el procés del constitucionalisme o pactisme catali 
front a la monarquia espanyola. Els paradigmes que s'han s o t d s  a 
debat han estat el model trevorroperii de centre-periferia (court- 
country), el formulat per Elliott, d'antiguitat-modernitat i, finalment, 
el plantejat per la historiografia nacionalista en els últims anys, 
normalitat-anormalitat. 

Tota aquesta discussió ha enriquit molt el coneixement sobre la 
problemitica de 1'Estat Modern. La revista Manuscrits també ha volgut 
fer una aportació als debats actuals sobre aquest tema. En primer lloc, 
Alberto Tenenti delimita els conceptes d'Estat i raó d'estat 
puntualitzant, a partir de l'exemple dels Paisos Baixos, com constitueix 
una falelacia la tradicional identificació de l'absolutisme amb 



l'anomenada raó d'estat. Angel Rodríguez Sánchez ens aporta una 
perspectiva poc coneguda de 1'Estat Modern: la que pot inferir-se de la 
iconografia de l'absolutisme, posant de relleu la trascendencia de la 
imatge visual en el discurs publicitari de l'absolutisme monirquic. Luis 
Ribot ens brinda, per la seva part, l'analisi monogrific de la teoria i la 
practica de la defensa militar que constitueix una peca bisica en 
l'estrategia de l'exercici del poder per part de la monarquia. Aquests 
tres articles s'insereixen en el debat, abans esmentat, a escala espanyola 
sobre les contradiccions entre la teoria i la practica de 1'Estat Modern 
a Espanya. 

Del debat a escala catalana es fan ressó els articles d'Aquilino 
Iglesia i Joan Lluís Palos. El primer, des de l'origen del llenguatge 
jurídic, estableix importants precisions respecte a 1'el.laboració del 
concepte de nació a Catalunya i a la confrontació de Catalunya amb la 
monarquia espanyola. El segon, subratlla la importancia de les relacions 
personals i clientelars en la tensió dialectica que es debat entre 1'Estat 
i Catalunya. 

Tots aquests articles han estat escrits expressament per a la 
nostra revista. Alberto Tenenti ens envia el seu treball; els altres quatre 
constitueixen els textes de les respectives conferencies pronunciades a 
la Universitat Autonoma de Barcelona els dies 7 i 8 de novembre de 
1994, amb motiu del cicle de conferencies "Els fonaments de 1'Estat 
Modern. Algunes reflexions" . 

A tots ells, la revista Manuscrits reitera el seu agraiment." 

* Tanmateix, cal fer constar el nostre reconeixement a les institucions 
que han fet possible aquest cicle: Subdirección General de Promoción de la 
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, Comissionat per a 
Universitats i Recerca de la Direcció General de Recerca del Departament de la 
Presidencia de la Generalitat de Catalunya. 




