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1. El Dret públic i la teoria econòmica

Per qualificar l’actitud de les restants ciències socials –i també de les humanitats-
davant l’aplicació de la teoria econòmica més enllà dels seus estrictes límits
disciplinars, Ronald Coase –qui, malgrat ésser un dels pares de l’anàlisi econòmica del
Dret, ha estat sempre contradictor decidit de l’”imperialisme” de l’economia- recorria
amb mordacitat a una comparació històrica: quan a la baixa Edat Mitjana el rei
d’Anglaterra també pretenia ser-ho de França, no sempre era ben rebut a París.

L’ús dels pressupòsits –individualisme, racionalitat, universalitat de les preferències i
consistència entre aquestes i la conducta-, dels mètodes –models simplificats de la
realitat que permeten analitzar, predir i, idealment, contrastar empíricament el
comportament- i dels instruments conceptuals –utilitat, optimització, equilibri- de
l’anàlisi econòmica en l’estudi de fenòmens i problemes socials diferents als
tradicionals de l’economia com a disciplina, ha tingut notable impacte al voltant de les
últimes dues dècades. En el si de la ciència política, per exemple, la penetració i
extensió de la positive political theory o rational choice political theory ha generat un encès
debat teòric als Estats Units i a Europa [una mostra interessant de les postures
enfrontades pot veure’s a Jeffrey Friedman (ed.), The Rational Choice Controversy:
Economic Models of Politics Reconsidered, Yale University Press, New Haven (1996)].

No obstant, hi ha un àmbit intel·lectual i professional, que en bona mesura ha viscut
fins el moment allunyat confortablement dels embats de la microeconomia neoclàssica i
de la teoria de jocs. Em refereixo al nucli del Dret públic, això és, el Dret constitucional
i el Dret administratiu (altres sectors del sistema jurídic, tradicionalment i
convencionalment adscrits al Dret públic, com el penal i el processal, fa lustres que
estan ja al centre d’atenció de l’anàlisi econòmica del Dret).

És cert que la regulació pública de sectors econòmics i, en part, la seva articulació
jurídica, han estat objecte d’anàlisi per part dels economistes des de fa moltes dècades.
Tanmateix, els debats i enfrontaments teòrics sobre regulació i desregulació, sobre
empresa pública i privatització, s’han produï t –o, almenys, així s’ha volgut presentar-
com a discussions entre concepcions econòmiques discrepants o com a debats
ideològics. En conseqüència, els iuspublicistes no han vist afectats els fonaments del
seu enfocament ni els modes d’entendre la funció del Dret públic.

Tampoc les incursions del més conegut d’entre els analistes econòmics del Dret
(Posner) en diferents assumptes enquadrables en l’àmbit del Dret públic (interpretació
constitucional, discriminació, dret a no declarar contra un mateix, Common Law vs.
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Dret administratiu, etc*) han influï t massa entre constitucionalistes i
administrativistes, ni tan sols al costat americà de l’Atlàntic.

Després de l’aparició de The Strategic Constitution de Robert Cooter, la iuspublicística
europea disposa de la millor via d’accés a les aportacions que la teoria econòmica ha
anat realitzant quant als problemes polítics i d’acció col·lectiva, des dels ja clàssics
treballs de Kenneth Arrow [Social Choice and Individual Values, Wiley, N. Y. (1951)],
Duncan Black [The Theory of Committees and Elections, Cambridge University Press,
Cambridge (1958)] i Mancur Olson [The Logic of Collective Action, Harvard University
Press, Cambridge, MA (1965)].

L’última obra del Professor de Law and Economics (encara que no jurista) de la Facultat
de Dret (Boalt Hall) de la University of California at Berkeley no és l’única síntesi
existent de l’aproximació econòmica a les qüestions polítiques i constitucionals. Per
exemple, el llibre de Kenneth Shepsle i Mark Bonchek [Analyzing Politics: Rationality,
Behaviour and Institutions, Norton, N Y (1997)], molt assequible no solament pels
estudiosos de la ciència política, sinó per a tota persona interessada en aquelles
qüestions, es troba molt proper al de Cooter en propòsit i enfocament. Tanmateix, The
Strategic Constitution es caracteritza precisament per apel·lar als juristes que s’ocupen
del Dret públic i afrontar de manera oberta problemes centrals d’interpretació
constitucional (drets de llibertat enfront de drets de prestació, regulació enfront
d'expropiació forçosa, discriminació, llibertat d’expressió, arbitri judicial en la
interpretació de la llei, distribució territorial del poder, i molts més).

Pels iuspublicistes europeus, el llibre té un avantatge afegit. Tot i que Cooter no és un
comparatista, sinó un professor nord-americà que escriu fonamentalment per lectors
nord-americans, l'ús de referents jurídics i polítics no nord-americans, i en especial,
europeus, és molt notable [nogensmenys Cooter és coautor del Constitutional Law and
Economics of the European Union, Edward Elgar, Cheltenham (1997)].

2. La democràcia com competència en el mercat polític

La tesi central del llibre de Cooter és ben simple: "… (v)iew democracy as a mechanism to
satisfy preferences through collective action. From this perspective, allocating constitutional
powers creates incentives for officials to supply the public goods that citizens prefer, thus
increasing the happiness of the community" (pàg. 243). En aquest sentit, la idea bàsica de la
democràcia política és la competència: "… (P)olitical competition satisfies the preferences of
citizens for laws and public goods better than a political cartel does. Specifically, elections
(democracy) satisfy citizens more than a self-perpetuating bureaucracy (civil-service state), a
dominant social class (aristocracy), a ruling family (monarchy), an all-powerful individual
(dictatorship), a priestly caste (theocracy), or a vanguard party (communism) does" (pàg. 359).

En aquesta visió, la competència juga en la política un paper tan transcendent com en
l’economia: maximitzar les preferències dels individus, consumidors en el seu cas,

                                                       
* La majoria dels seus treballs en aquest terreny estan recollits als seus llibres The Problems of
Jurisprudence, Harvard University Press, Cambridge, MA (1990), Overcoming Law, Harvard
University Press, Cambridge, MA (1995), The Problematics of Moral and Legal Theory, Harvard
University Press, Cambridge, MA (1999), i, en part, incorporats al seu ja clàssic manual
Economic Analysis of Law, Aspen Law and Business, 5a ed. (1998).
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ciutadans en altre. Però a l’igual que la competència en els mercats de béns i serveis
pot no funcionar (les errades del mercat), la competència a la política pot fracassar
miserablement com a conseqüència de problemes d’agregació de preferències
(paradoxa de Condorcet, Teorema d’Arrow), de comportaments estratègics o
oportunistes, o de lluites redistributives.

Tot i aquestes últimes matitzacions, és perfectament comprensible que molts juristes –
entre els qui no em compto- considerin el model de la competència política i l’analogia
amb els mercats excessivament conseqüencialista i massa poc substancialista o dotat de
fonament axiològic. Els qui dissenteixen, inclús obertament, d’aquesta proposta
normativa més general de Cooter per entendre i orientar la Constitució i la resta de les
normes públiques, podran, no obstant, aprofitar de la gran majoria de les aportacions i
troballes de The Strategic Constitution. I això perquè el més destacable de l’obra és
quelcom que pot ser compartit molt àmpliament: l’entrada de noves dosis de
preocupació analítica i empírica en l’estudi del Dret públic. L’intent de reemplaçar
descripcions i judicis de valor per explicacions, anàlisi i contrastació de dades. Com
afirma Cooter al Capítol introductori, "… constitutional theorists look too hard for the right
words and not hard enough for the real causes. Constitutional theory needs more models and
less meaning" (pàg. 3). Curiosament, a més, l’interès analític i per la comprovació
empírica conduiexen a un enteniment més realista, pragmàtic i instrumental, menys
sublim, dogmàtic i essencialista del Dret constitucional i de la resta del Dret públic.

Aquesta aproximació no resultarà suficientment atractiva pels qui, de totes maneres,
pensen que el sistema jurídic està renyit amb les ciències socials i amb les dades
empíriques, ni pels puristes que, abans de recollir i emprar dades que, pel sector de la
realitat al qual es refereixen, han d’ésser necessàriament imperfectes o qualitatives i,
per tant, mai podran equiparar-se en fiabilitat a les de l’INE, prefereixen prescindir per
sencer de les dades i de qualsevol preocupació per les conseqüències empíriques de les
normes. Tampoc ho serà per aquells que recelen d’allò que no són les Humanitats i la
Ciència (així, en majúscules), i no se n’adonen de què construir models que aclareixen
com un fenomen social fins aleshores inexplicable pot demostrar-se coherent amb la
racionalitat individual és una contribució molt notable al coneixement científic de la
societat, la política i el dret.

Pels altres –la majoria, espero-, tanmateix, l’empresa sembla francament atractiva.
Passem a veure com Cooter està o no a l'altura de les expectatives en l’anàlisi dels
molts diversos temes que aborda.

3. Les tres funcions polítiques bàsiques: votar, negociar i gestionar

Cooter estructura el llibre en tres grans blocs temàtics, no del tot independents però sí
susceptibles de lectura per separat. El primer es dedica a l’anàlisi de les tres funcions
elementals de la democràcia política: votar –això és, agregar les preferències diverses
dels ciutadans mitjançant processos electorals que permetin prendre decisions
col·lectives-; negociar –és a dir, legislar entès com a un joc de negociació entre els
partits polítics, els legisladors i els grups d’interès-; i, per últim, gestionar –això és,
administrar els recursos col·lectius, concebut aquí com un joc de gestió d’interessos
aliens-.
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1. The Strategic Constitution comença amb l’agregació de preferències col·lectives,
presentant-nos un formidable material teòric que ens permetrà oferir explicacions
contrastables a diferents interrogants de la política democràtica:

- Per què els partits apel·len al centre de l’espectre polític per guanyar les
eleccions? Per què el missatge dels partits en les campanyes electorals és més
centrista que en les seves primàries o en els seus congressos de partit? El
teorema del votant mitjà ofereix la resposta: quan les preferències dels
electors poden ser representades espacialment per una funció amb un únic
cim –un únic màxim-, l’opció del votant que divideix en dos la distribució de
preferències sempre guanya en qualsevol votació regida per la regla de la
majoria.

- Per què qui controla l’agenda –l’ordre- de votació d’assumptes pot, si és prou
hàbil, fer prevaler la seva opció encara que, en puritat, la majoria prefereixi
altres alternatives? La paradoxa de Condorcet ens aclareix la raó de fons:
inclús amb preferències transitives, el vot d’alternatives en parells pot
desembocar en resultats intransitius, d’aquí que l’ordre d’emparellament
pugui manipular-se en benefici propi.

- Per què sembla que ha d’haver un compromís –un trade off- inevitable en
l’adopció de decisions col·lectives entre democràcia i coherència? El teorema
de la impossibilitat d’Arrow demostra com cap sistema d’agregació de
preferències col·lectives pot satisfer simultàniament quatre condicions en
veritat mínimes: universalitat, optimalitat de Pareto, irrellevància de terceres
opcions i no dictadura.

Dues objeccions cabria fer al tractament de Cooter en aquests temes. Encara que lloable
per allò que té d’honest, no em sembla l’estrategia més recomanable la de començar la
presentació de l’aproximació econòmica als problemes d’agregació de preferències
socials precisament pel seu punt més dèbil: la paradoxa del vot. Ni tan sols la
convincent explicació que ens ofereix de l’abstenció racional permet oblidar el regust a
frustració que ens deixa l’–inexplicat- interrogant: per què la gent es molesta a anar a
votar si el seu vot no influeix en el resultat final de les eleccions?

La segona objecció no es limita, en realitat, a aquest capítol 2, encara que en ell es
manifesti de forma clara: es troba a faltar un apèndix matemàtic que reculli els
principals instruments analítics utilitzats al llarg del llibre, i que serveixi a la vegada de
referència, recordatori i, pels lectors més inclinats a la formalització, que també els
poden haver entre els juristes, d'agulló. És de justícia reconèixer, no obstant, l’habilitat
amb què Cooter desterra l’aparell formal no imprescindible a les notes a peu de pàgina,
aconseguint amb això una molt apreciable fluï desa a la lectura, fins i tot pel lector més
novell en la matèria.

2. El capítol 3 es dedica a explicar l’activitat de les cambres legislatives com un procés
de negociació continuada. En frase memorable, Cooter ho resumeix així: “…legislators
orate in public and bargain in private. Despite public appearances, bargaining is the staple of
legislative activity” (pàg. 51). Per a entendre els mecanismes de la negociació, Cooter
repassa –potser amb excessiva pressa; l’apèndix hagués estat útil de nou aquí- els
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resultats bàsics de la teoria de la negociació –el teorema de Coase i la solució de Nash- i
conceptes com els d’excedent de la cooperació i valors de reserva (threat values).
L’aplicació principal que presenta Cooter d’aquesta teoria és la dels jocs de pura
redistribució (o d’explotació de la minoria, si es prefereix) sota la regla de la majoria. El
resultat –tranquilitzador- és que aquests jocs estan afectats d’inestabilitat crònica per
l’efecte d’intransitivitat a l’agregació de preferències: una coalició explotadora sempre
està amenaçada per una reorganització que acabi amb la seva supremacia. La realitat,
tanmateix, pot ser molt menys reconfortant. Els explotats poden no tenir res a oferir en
la negociació per a canviar la coalició dominant, o pot haver-hi costos de transacció
que obstaculitzin el canvi. Per aquest motiu, Cooter defensa la solució –res original en
si mateixa, per descomptat- de complementar el govern de la majoria amb la
consagració de drets en la Constitució, per tal d’evitar els costosos i perillosos jocs de
pura redistribució. Aquest caràcter profilàctic del reconeixement constitucional de drets
–not the least, per Cooter, dels drets de propietat-, és un altre dels temes que romanen
durant tot el llibre.

Però no només els partits polítics i els legisladors negocien entre ells. També ho fan, i
molt, amb els grups d’interès que pretenen influir en les decisions col·lectives. Els
factors que determinen el nivell i l’eficàcia de la pressió de tals grups són també
analitzats sumàriament. Amb tot, no fa d’aquest aspecte Cooter un dels nuclis del seu
anàlisi, amb molt bon criteri, al meu judici. De fet, probablement pretén desfer
l’equívoc, comú entre molta gent, juristes inclosos, d’equiparar l’aproximació
econòmica a la política amb el Public Choice a la Buchanan, que no és sinó una part del
conjunt.

Cooter es proclama agnòstic respecte de la desiderabilitat de la component
negociadora de la democràcia. Però al temps ens ofereix diferents pistes sobre com
diferents trets constitucionals afecten a la naturalesa transaccional de la vida política: el
règim parlamentari, el sistema electoral majoritari, monocameralisme o el
bicameralisme imperfecte (com el de la nostra Constitució) i l’ús de mecanismes de
democràcia directa el debiliten, mentre que el règim presidencial, el sistema electoral
proporcional, el bicameralisme fort i la restricció del referèndum el reforcen. Encara
que tots els sistemes constitucionals concrets acostumen a combinar trets amb un i altre
efecte, la teoria permet explicar com, encara descomptant l’efecte de la distribució
territorial del poder, el Regne Unit o Espanya siguin democràcies menys negociadores
que Estats Units.

3. Les eleccions i els acords entre partits i diputats no són suficients per a moure la
societat en el sentit desitjat. Fan falta instruments que portin a terme aquelles
preferències i aquests acords. Per això estan les Administracions públiques.

Des de fa uns anys, la microeconomia moderna tracta de perfilar una teoria
satisfactòria de l’anomenat problema de l’agència. Hi ha una relació d’agència sempre
que les accions d’un subjecte (l’agent) afecten al benestar d’altre (el principal), i el
segon no pot verificar exactament allò fet pel primer. La relació entre els
administradors públics i els polítics que estan per damunt d’ells, o els ciutadans en
general, sembla encaixar amb sorprenent nitidesa en aquest esquema teòric.

Al capítol 4 Cooter ofereix algunes aplicacions –altres es reserven per capítols
posteriors com el 7 i el 9- de la teoria de l’agència a l’actuació de l’Administració



InDret 4/2000                                                              Fernando Gómez Pomar

6

pública. Concretament ens presenta dues, anomenades convenientment com a joc de la
delegació i joc de les regles. Amb elles pretén aclarir els factors que influeixen en la
decisió de delegar funcions en nivells no polítics del Govern, així com en la decisió
d’acudir a potestats discrecionals o reglades dels òrgans administratius. Tot i que
ambdós jocs d’informació imperfecta estan exposats amb claredat, la manca del
repetidament mencionat apèndix, que podria incorporar els rudiments de la teoria de
jocs i de la teoria de l’agència, és especialment patent.

4. Separació i competència entre poders

El poder polític és susceptible de divisió vertical i horitzontal. Els poders o governs
resultants d’aquestes divisions funcionals o territorials interaccionen i, eventualment,
competeixen entre sí. Aquestes relacions constitueixen l’objecte d’anàlisi de Cooter a la
segona part de The Strategic Constitution, en què afloren també altres temes,
aparentment llunyans, com ara són la immigració, la Drittwirkung, la interpretació
judicial de la llei i de la Constitució o la negociació en el si d’un Tribunal.

1. El capítol 5 comença amb un repàs a conceptes essencials d’economia pública com
ho són els béns públics i les externalitats, per tal d’examinar seguidament la seva
correspondència amb els diferents nivells de govern -central, territorial i especialitzat-.
S’analitzen a més les conseqüències de limitar o no el destí dels fons del govern central
per part dels ens territorials.

L’autor tot seguit discuteix els jocs de cooperació pura -en els quals tots guanyen si
cooperen i tots perden si no ho fan- i com el sotmetiment a la regla de la unanimitat o
de la majoria té efectes transcendentals per al repartiment de l’excedent de la
cooperació i, per tant, per als incentius a col·laborar. Finalment, Cooter ens explica com
els governs "amplis" (multifuncionals) afavoreixen la democràcia negociadora, mentre
que els governs "estrets" o especialitzats faciliten la democràcia de majories.

2. La condició necessària per a la competència entre governs pot resumir-se en una
paraula -si bé Cooter li dedica tot un capítol, el 6-: mobilitat. "Given free mobility and
many jurisdictions, people with similar tastes will voluntarily cluster together to obtain the
highest order of eficiency in the supply of local public goods" (pàg. 130).

Les virtuts del vot amb els peus justifiquen que Cooter consideri de no massa
preocupants les possibles restriccions de drets imposades localment o per entitats
privades, en altres paraules, que la Drittwirkung dels drets fonamentals no sigui, en
principi, aconsellable: si hi ha mobilitat i no hi ha monopoli, admetre les eventuals
restriccions de drets conduirà a un resultat en definitiva més plural que un règim
uniforme de llibertats.

A més, Cooter traça un paral·lelisme -confessadament, més al terreny dels desigs que
en el de les realitats- entre la llibertat d’elecció de dret aplicable i fur en un contracte
internacional i la llibertat d’optar pel govern més eficient per a la provisió d’aquest o
aquell bé públic. La comparació té algun problema, tot i això. El dret aplicable i la
jurisdicció competent, en contra del que podria semblar a primer cop d’ull, viatgen
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millor -gràcies als convenis internacionals i al respecte general a certs principis comuns
de dret internacional privat- que la majoria de la resta de béns públics.

3. Al capítol 7 s’analitza detalladament el comportament de les administracions
públiques i, en particular, la influència i control polítics sobre la burocràcia
administrativa, la burocràcia com a maximitzadora de pressupostos (la famosa tesi de
Niskanen), la subjecció de l’activitat a regles jurídiques i la possible captura dels
buròcrates reguladors (sectors o indústries) regulats.

Però sens dubte el més destacat del capítol consisteix en l’aplicació relativa al
comportament dels administradors públics (de qualsevol "agent" en realitat), en
presència d’una pluralitat de principals o manants. Fa poques setmanes, l’editor
d’aquesta revista es lamentava, a un article d’opinió sobre la situació de la Justícia
espanyola, de les nefastes conseqüències que per a l’adequat control de l’activitat dels
funcionaris judicials té la seva múltiple dependència del CGPJ, de les Sales de Govern,
del Ministeri de Justícia i de les Conselleries de Justícia de les CCAA. Amb un senzill
model espacial, Cooter confirma aquesta predicció: quan un agent respon davant dels
diferents principals i cap d’ells posseeix facultats unilaterals de control, la
discrecionalitat, o el descontrol, si es prefereix, de l’agent, no pot més que augmentar.

4. Els capítols 8 i 9 de The Strategic Constitution se centren en la divisió de poders en el
sentit més clàssic de l’expressió. En primer lloc, Cooter analitza per separat aspectes
heterogenis de cadascun dels tres poders. En relació amb el legislatiu, tracta qüestions
molt diverses, des del trade-off que determina el nombre òptim de membres d’una
cambra, passant pels efectes estabilitzadors (però també conservadors) del
bicameralisme, fins arribar a l’analogia entre les llistes electorals tancades i els menus a
preu fix en els restaurants: en l’un i en l’altre cas, és l’elasticitat de la demanda dels
electors o dels clients allò que fa més o menys rentable -políticament o
econòmicament- acudir al bundling, això és, a la "venda" conjunta i inseparable de dos
o més productes -candidats o primers i segons plats- diferents.

El tractament del poder executiu és menys interessant des de la perspectiva d’un
sistema parlamentari, en dedicar-se quasi en exclusiva als poders presidencials del vet.
No passa el mateix respecte a la judicatura. Cooter sintetitza en una desena de pàgines
una extensa literatura tècnica sobre la presa de decisions en òrgans col·legiats i sobre
els avantatges respectius de la negociació interna i del vot: lectura obligada per als
integrants dels nostres òrgans judicials col·legiats.

En allò referent a la interacció entre poders, el més atractiu per als publicistes sens
dubte serà l’anàlisi de la discrecionalitat interpretativa dels Tribunals -Constitucional
inclòs- com a resultant de l’àmbit de desacord entre els poders normatius de l’Estat. La
tesi permet predir l’audàcia interpretativa dels Tribunals nord-americans, el
conservadurisme timorat dels britànics i la posició intermitja de la resta d’europeus,
cosa que sembla coincidir amb l’evidència –d’índole qualitativa, és innegable- que ens
proporcionen les apreciacions majoritàries dels juristes dels corresponents sistemes
jurídics.

Aquesta segona part del llibre es tanca amb una aplicació a les institucions de la Unió
Europea de tot allò exposat anteriorment entorn dels efectes de les diferents regles de
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presa de decisions sobre els àmbits de discrecionalitat dels diferents òrgans decisoris de
la Unió.

5. Justícia distributiva i drets fonamentals

El darrer bloc temàtic del llibre abandona les qüestions orgàniques i procedimentals per
tal d’ascendir a qüestions substantives de filosofia política i dret públic. Cooter no
pretén, ni molt menys, oferir aquí una teoria dels drets fonamentals, sinó mostrar-nos
alguns estris conceptuals que permetin fer front amb majors dosis de realisme i menys
graus de misticisme la comprensió i regulació dels drets constitucionals. En aquest
sentit, Cooter es col·loca clarament al costat d’aquells teòrics del Dret, notablement
Fish i Posner, que jutgen particularment perniciosa per als juristes i per la societat en el
seu conjunt la visió essencialista dels drets fonamentals.

1. El capítol 11 ens presenta una síntesi -accelerada, si es vol- d’un sector sencer de la
teoria econòmica, l’economia del benestar. I ho fa a més amb unes pàgines inicials
extraordinàriament lúcides, que ens permeten abastar, quasi en un cop de vista, què és
allò que suposen de veritat, en termes de les mesures de "repartiment del pastís social",
els principals patrons de distribució proposats teòricament: el maximin (maximitzar la
posició del ciutadà relativament pitjor situat) de Rawls (sense que es proposi Cooter
oferir un complert i definitiu compte de la posició de Rawls, cosa notòriament difícil,
com podrà certificar qualsevol lector de Teoría de la justícia i de la seva obra posterior);
maximització de la riquesa, maximització del benestar social i el maximax (l’Anti-
Rawls, per dir-ho d’alguna manera: es tractaria de maximitzar la posició de l’individu
en millor situació relativa en la societat).

És llàstima que després, potser mogut pel seu desig de no complicar l’exposició amb
qüestions tècniques relacionades amb la construcció de la funció de benestar social, no
aclareixi suficientment que la maximització de la riquesa social no es tan desitjable per
si, sinó més aviat subrogat raonable de la maximització del benestar col·lectiu, ni que
l’aparent postergació de les qüestions distributives en l’anàlisi econòmica del dret i la
política no indica desinterés. És merament fruit de la convicció de què el sistema fiscal i
el pressupost redistribueixen més i millor que les regles jurídiques, públiques i
privades. De fet, això pot induir a pensar en Cooter com a un seguidor del Posner dels
darrers setanta, cosa que amb tota seguretat no és -ni tan sols el propi Posner ho és ja-.
Altra vegada es fa palpable com un ús assenyat d’un apèndix més tècnic hauria
estalviat equívocs.

2. Potser una mica provocativament comença Cooter la seva anàlisi d’un cert nombre
de drets constitucionals amb la propietat. Allò més interessant no és tan la síntesi que
ens dóna entorn la funció econòmica del dret de propietat, com el seu repàs a la
garantia constitucional de compensació en cas d’expropiació forçosa, i l’examen dels
regulatory takings.

La necessària comparació amb els impostos, els problemes de hold out davant la
provisió de béns públics, la qüestió de l’excés d’incentius dels propietaris privats sota
el règim de compensació expropiatòria perfecta (conceptualment idèntica a la de
l’excés de confiança del creditor sota la regla de la indemnització de l’interès
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contractual positiu) són totes aquelles eines intel·lectuals sense les quals és impossible
entendre avui la funció de l’expropiació forçosa. A més, l’ús de l’elasticitat-preu de la
regulació pública com a criteri teòric per tal de diferenciar l’expropiació regulatòria de
la regulació no expropiatòria, sintetitza de forma personal i brillant vint anys de
literatura economico-jurídica sobre el tema. Per contra, el tractament dels drets
d’urbanització i contaminació transferibles resulta massa esquemàtic i previsible.

3. El capítol 13, dedicat a la llibertat d’expressió, deixa una impressió ambivalent. El
paral·lelisme entre llibertat d’expressió i propietat intel·lectual és suggestiu (encara que
no sencerament satisfactori, com diré més endavant), la discussió dels impostos sobre
la pornografia és original, l’anàlisi de la Drittwirkung de la llibertat d’expressió resulta
convincent, i la formalització de la determinació de la negligència en els casos de libel
és atractiva.

Però el tractament de Cooter no és irreprotxable, em sembla. Al breu comentari a New
York Times Co. v Sullivan -el cas del segle en llibertat d’expressió-, Cooter assenyala
amb encert els efectes inhibidors d’una activitat que genera externalitats positives (la
premsa) que tindrien la regla de responsabilitat objectiva i, inclòs, la regla de la culpa,
per lesió a l’honor o a la intimitat. Tot i això, no aclareix suficientment com una
reducció de l’estàndard de diligència exigible a la premsa (responsabilitat només per
negligència greu o, eventualment, únicament quan es doni dol, actual malice) suposa
un subsidi a l’activitat dels mitjans de comunicació (a costa de les figures de rellevància
pública que són víctimes del libel merament negligent, no a costa de la societat). Ni tan
sols com aquest subsidi podria revestir formes diferents: subvenció pública directa,
contribució pública al pagament d’indemnitzacions, reducció de l’import
indemnitzatori (cosa que probablement ja succeeix en part, donat que tan sols són
indemnitzables els danys soferts per la víctima directa, i no els que hagin pogut patir
la societat en el seu conjunt a causa de la falsedat de la informació).

Però més important és encara la manca d’insistència en allò que és, al meu parer, la raó
essencial de la llibertat d’expressió en una democràcia: servir d’instrument per a
suprimir -o, com a mínim, reduir- les barreres d’entrada a noves idees o organitzacions
polítiques que puguin competir amb les que en aquest moment ostenten el poder. En
aquest sentit, l’analogia amb la propietat intel·lectual com a mecanisme incentivador
dirigit a pal·liar la subproducció d’idees em sembla de rang molt secundari.

4. El capítol 14 s’ocupa de discriminació i desigualtat. En ell ens presenta Cooter els
tres models bàsics que la teoria econòmica ha elaborat per tal d’explicar la
discriminació -racial, essencialment-:

- el model [associat amb el clàssic treball de Gary Becker, The Economics of
Discrimination, University of Chicago Press, Chicago (1957)] basat en una
preferència discriminatòria per part d’empleadors i/o treballadors, i
desenvolupat en condicions de mercats laborals en competència perfecta;

- el model de la cartelització i segregació del mercat laboral per part del grup
dominant -cosa que requereix poder de mercat per la seva part-;
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- el model de la discriminació estadística: raça, sexe o altra característica visible
com a senyal correlacionada amb una característica oculta i rellevant en els
mercats.

Desafortunadament, les solucions normatives són molt diferents per a cadascun
d’aquests models: al beckerià, el millor és no fer res, ja que la competència acabarà amb
la discriminació i, en qualsevol cas, són els propis discriminadors els qui paguen el
preu de la seva desagradable preferència. Quan els discriminadors tenen poder de
mercat, la solució, en canvi, és introduir competència, cosa que suposa, entre d’altres
mesures, l’eficàcia de les disposicions constitucionals de prohibició de la discriminació.
Si la discriminació és estadística, la política més sensata dels poders públics és la de
millorar el nivell d’informació dels agents en el mercat, amb la finalitat de què
abandonin la seva confiança en els "senyals" discriminatoris.

Per desgràcia, ni Cooter ni ningú han estat capaços d’acotar els àmbits reals d’aplicació
d’un i altre model, amb la qual cosa la utilitat pràctica per a l’operador jurídic queda
greument limitada. Amb tot, resulta arriscat moure’s en el pantanós terreny del dret a
la igualtat i la prohibició de discriminació, sense un coneixement, ni tan sols lleuger,
dels materials teòrics que Cooter sintetitza hàbilment en aquest capítol.

6. Conclusió

The Strategic Constitution és cridat a tenir un impacte apreciable en la formació dels
juristes nord-americans. Simplement, cap llibre està en condicions d’introduir
l’aproximació econòmica a la política i al Dret públic en l’instrumentari conceptual i en
l’agenda dels juristes com ho està el de Cooter. La seva lectura també a aquest costat de
l’Atlàntic suposa, sens cap dubte, una oportunitat que no ha de desaprofitar-se. Molt
menys encara, pot obviar-se sota falsos pretextos, com les diferents tradicions del Dret
públic a Europa i USA, o usant filtres espuris, com el de l’entrellat jurídic de tots i
cadascun dels elements que han de conformar el Dret públic.

El llibre de Cooter és un manual. Però no és un manual de Dret constitucional ni de
Dret administratiu, encara que s’ocupi profusament d’unes i d’altres qüestions, sinó
un manual d’economia de la política i del Dret públic. No persegueix analitzar el detall
de les institucions o regles jurídiques particulars. No s’ha d’esperar, doncs, ni tampoc
intentar un transvasament directe i immediat des del plànol dels models teòrics que
ens presenta i aplica al de la solució dels complexos problemes de disseny de regles i
interpretació de regles constitucionals i legals que els iuspublicistes estan cridats a
acomplir. Però això no és estrany, sinó consubstancial a les ciències socials. Els
materials que conté The Strategic Constitution són massa importants -i atractius- per no
ser considerats com allò que són: una contribució fonamental per a una tasca urgent, la
d’afermar una visió més realista i menys mitificadora del Dret públic i del sistema
jurídic en general que la que avui preval entre nosaltres.


