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La Sentència 31/2010 pot constituir el cas senyera d’un canvi de rumb en la

trajectòria fins ara seguida per la jurisprudència constitucional pel que fa

a la conceptualització de l’Estat autonòmic i els seus aspectes estructurals.

Les sentències dictades pocs mesos després han continuat sense modu-

lacions rellevants el camí obert per la primera. És per això, per la trans-

cendència que té aquesta resolució per a l’autogovern de Catalunya, que el

Consell de Redacció de la Revista Catalana de Dret Públic decidí imme-

diatament després de la seva publicació endegar una edició especial que

recollís les primeres consideracions sobre la Sentència d’un nombre relle-

vant de juristes –hi participen aproximadament seixanta autores i autors–,

especialistes en l’àmbit de les diferents matèries del dret públic de Cata-

lunya.

Aquesta edició especial s’ideà en un inici per a la versió electrònica de la

Revista perquè això permetia una publicació poc dilatada en el temps.

Tanmateix, la solidesa de les aportacions rebudes –tot i moure’s en l’obligada

brevetat i constituir una primera aproximació al tema– i el rigor científic del

resultat de conjunt han menat a fer-ne també una edició en paper, ja que

d’aquesta manera podrà encara tenir més lectors i incrementar, així, el ressò

que ha tingut fins ara.

L’estructura de l’obra segueix la mateixa que la del número electrònic:

s’hi troben els treballs dels experts agrupats en quinze grans àmbits que inclo-

uen els aspectes més rellevants de la Sentència 31/2010, així com una valora-

ció de conjunt d’aquesta resolució i les perspectives o possibles escenaris que

es poden plantejar a partir d’ara. L’anàlisi que s’ofereix és plural (tant pel

nombre de persones que l’han conformada com per la diversitat de les apro-

ximacions que ens aporta), però expressa una preocupació comuna pel que fa
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a la qüestió de quin serà a partir d’ara el futur de l’Estat autonòmic i com hi

encaixarà l’autogovern de Catalunya.

Posem, doncs, en mans del lector un document que, conformat per una

suma d’opinions individuals, assoleix un resultat final que d’alguna manera

les transcendeix, tot configurant una obra harmònica, contemporània respec-

te del seu objecte, i amb l’aspiració que sigui de referència per a tots els estu-

diosos i els operadors jurídics de l’autogovern de Catalunya.
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