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§ 1. A vasta obra do Prof. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna demons-
tra a dedicação intensa e frutuosa do ilustre professor de Direito Consti-
tucional da Universidade de Oviedo à história do constitucionalismo espa-
nhol. É este o contexto de surgimento deste Política y Constitución en
España (1808-1978), que reúne vinte trabalhos sobre o constitucionalismo
espanhol dos séculos XIX e XX publicados ao longo dos últimos 25 anos
pelo autor.

Para além da vantagem de permitir o acesso, num único livro, a uma
parte significativa do contributo do autor para a história constitucional,
esta obra rica e diversificada convida igualmente o leitor ao cruzamento de
temas, ao confronto entre abordagens, ora específicas ora de conjunto, e ao
relacionamento entre conceitos. A diversidade de artigos coligidos não
implica a ausência de um fio condutor nem deixa o leitor sozinho perante
a obra: os conteúdos estão ordenados por épocas ou etapas do constitu-
cionalismo, sendo os artigos apresentados não por data de publicação mas
sim por matérias. O livro está assim dividido em quatro partes, intitula-
das Seis visiones de conjunto, 1808-1833, 1834-1868, 1869-1978.

Não sendo um Manual de História Constitucional no sentido “canó-
nico” e “pedagógico” da palavra (“síntese”, “sumário”, “compêndio”),
dada a abrangência dos conteúdos e das visões apresentadas comprova-
mos que a obra Política y Constitución en España oferece uma interessante
panorâmica do constitucionalismo (moderno) espanhol. Eis o que demons-
traremos de seguida, através de uma breve análise do conteúdo da obra.

(1) Assistente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
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§ 2. Tal como se afirma na Introdução, esta obra testemunha a con-
cepção de História Constitucional perfilhada pelo seu A.. Num artigo recen-
temente publicado (2006) na Revue Française de Droit Constitutionnel
sob o título L’histoire constitutionelle: quelques refléxions de méthode, o
Prof. Suanzes-Carpegna afirma a necessidade de o historiador do consti-
tucionalismo associar as perspectivas normativo-institucional e doutrinal e
conceptual, bem como de relacionar as normas, as instituições e as dou-
trinas constitucionais com a sociedade nas quais se inserem, o que o obriga
a conhecer, ao menos de um ponto de vista instrumental, a realidade his-
tórica no seu conjunto, sobretudo nos domínios político e intelectual.

Pois bem, este Política e Constitución en España oferece-nos uma aná-
lise rica e atenta do constitucionalismo espanhol, sobretudo do século XIX,
nas várias dimensões apontadas. A par do estudo isolado ou comparativo
dos textos constitucionais, enriquecido pela análise dos “momentos consti-
tuintes” e ilustrado pelos debates que então tiveram lugar, encontramos tra-
balhos que se detêm com pormenor nas instituições — Coroa, Governo, Cor-
tes — não apenas numa perspectiva estática, mas também dinâmica, dando
conta do enquadramento jurídico e da prática política da articulação de
poderes. Somos assim chamados a analisar as interessantes questões do con-
trolo parlamentar do Governo, da parlamentarização da monarquia espa-
nhola, da evolução e do papel decisivo desempenhado pela Coroa no cons-
titucionalismo espanhol e da caracterização dos sistemas de governo ao
longo da história constitucional.

A análise dos conceitos fundamentais de soberania, divisão de pode-
res, povo, Constituição, Estado, direitos fundamentais, permite ilustrar o
desenvolvimento do pensamento político-constitucional espanhol, ao qual
o A. dedica grande importância. Assim, são também objecto de análise e
discussão as doutrinas que animaram os debates e inspiraram a configuração
jurídico-política das instituições — do pensamento de Martinez Marina, con-
siderado por muitos o fundador da História do Direito espanhola, que
muito influenciou os membros das Cortes de Cádis, ao pensamento con-
servador e “detractor do liberalismo” de Balmes, da análise comparativa das
Lecciones de Derecho Político de Donoso Cortés, Alcalá Galiano e Joaquín
Francisco Pacheco à reflexão sobre a ciência do Direito Constitucional
espanhola do século XIX. Em especial, e porque cremos tratar-se de uma
questão essencial para a compreensão do constitucionalismo espanhol do
século XIX, destacamos a reflexão em torno da doutrina da constituição
histórica ou tradicional de Espanha, abordada com pormenor desde a sua
formulação por Jovellanos.
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A temática do liberalismo assume lugar de destaque na obra — para
o A., trata-se do grande motor do constitucionalismo, “cuya aspiración ha
sido siempre la de organizar y limitar racionalmente el poder del Estado a
partir del reconocimiento y garantia de las libertades individuales” (pp. 3-4).
A obra é assim fundamental para a compreensão dos diversos liberalis-
mos espanhóis, do liberalismo revolucionário doceañista, gerador de um fas-
cínio mítico, até ao liberalismo democrático, marcado por um intenso
sentido moral, com preferência para o mais progressista de todos os libe-
ralismos.

É ainda de notar a possibilidade que a obra permite de constatar a rup-
tura e a continuidade na história constitucional espanhola, perspectiva evi-
dente no estudo sobre a Constituição de 1978 com que a obra se encerra.
Se face à Constituição de 1931 é muito maior a continuidade que a rup-
tura (pese embora a maior abertura ao ordenamento jurídico internacio-
nal), o A. conclui que a Constituição actual inova, mais do que conserva,
face aos textos constitucionais do século XIX, mesmo face aos que lhe são
afins (os de 1812 e 1869). Tal não obsta a que se possa, e deva, buscar as
raízes da Constituição também na tradição mais progressista do século XIX,
em especial, na Constituição de Cádis e na de 1869, cujo principal legado
é o conceito racional-normativo de Constituição, de acordo com o qual esta
é, não expressão de um regime político imutável, mas “expresión norma-
tiva de la voluntad nacional o popular, destinada a regular la convivencia
política de los españoles, de acuerdo com la razón y, si es preciso, en
contra de la historia” (p. 633). A este conceito o texto de 1978 deu o
seu contributo — “la Constitución, además, debe elaborarse — y reformarse
— buscando siempre el más amplio acuerdo entre las fuerzas políticas
que representan en cada momento a la sociedad” (p. 633).

§ 3. Não podemos deixar de salientar o interesse da obra para quem
estuda e se interessa pelo constitucionalismo português, actual como pas-
sado, dado o “paralelismo” entre a história política e constitucional por-
tuguesa e a espanhola.

Um exemplo é, precisamente, o do inegável interesse que para a com-
preensão do constitucionalismo liberal português reveste o estudo da Cons-
tituição de Cádis. “Mito democrático” para os liberais democratas espa-
nhóis de oitocentos, foi “mitificada” na Revolução liberal de 1820 pelos
revolucionários portugueses, que a consideravam o texto mais liberal do
mundo do seu tempo, de tal forma que aos Deputados das Cortes extraor-
dinárias se impôs a elaboração de uma Constituição não menos liberal
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que a de Espanha. A Constituição de Cádis é assim apontada como uma
das principais fontes da primeira constituição formal escrita portuguesa, a
Constituição de 1822, suscitando-se um interessante debate doutrinário em
torno da questão de saber se a influência predominante nesse texto dos pri-
mórdios do constitucionalismo moderno português foi francesa, inglesa ou
espanhola (Paulo Ferreira da Cunha, Raízes da República, Coimbra, Alme-
dina, 2006).

Um dos contributos fundamentais da obra é a perspectiva metodoló-
gica adoptada pelo seu autor (e que traduz a sua concepção de história
constitucional), e que o mesmo expressa na intenção assumida de articu-
lar a dimensão normativa e institucional da história constitucional com a
sua vertente doutrinal e conceptual, sem nunca perder de vista as conexões
entre ambas as vertentes e a realidade política. O título da obra — Polí-
tica e Constituição — é, a este respeito, elucidativo, sugerindo a conexão
entre ideias políticas e textos jurídicos — maxime, a Constituição — que
perpassa todos os contributos, perspectiva esta de “grande fertilidade”,
nas palavras do Prof. Francisco Rubio Llorente, que prefaciou a obra.
O A. define-se como um historiador do constitucionalismo (p. 4, nota 2), das
constituições, ou seja, não apenas um historiador das ideias políticas ou um
historiador do Direito, mas um historiador da Constituição como “interface”
entre as ideias políticas e o Direito (na expressão de Rubio-Llorente, no Pró-
logo), ou, numa outra perspectiva, como “estatuto jurídico do político”
(na expressão entre nós sobretudo difundida por Gomes Canotilho).

O contributo de uma obra tão rica sobre a história do constitucionalismo
espanhol é pluriforme, não se esgotando na melhor compreensão do pas-
sado mas assumindo uma indiscutível utilidade prática no presente — o que,
apesar de muitas vezes afirmado, nem sempre é totalmente compreendido,
sendo por isso de enorme interesse as considerações que a este propósito
tece no Prólogo Rubio Llorente, e que acompanhamos. A importância de
uma obra sobre a história do constitucionalismo não é apenas “histórico”,
mas também “jurídico”, dando um precioso contributo para a interpretação
das normas vigentes e ajudando a compreender o sentido das instituições
presentes, assim permitindo à Constituição desempenhar a sua função de inte-
gração indispensável à existência da comunidade política.
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