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Quan es complixen 40 anys de l’aprovació i entrada en vigor de la
Constitució espanyola de 1978 –norma que va possibilitar la creació
de les comunitats autònomes i, conseqüentment, els seus òrgans i
institucions d’autogovern–, des de les Corts Valencianes hem volgut
contribuir al coneixement i reflexió sobre esta norma fonamental
mitjançant l’edició d’un número extraordinari de Corts. Anuari de Dret
Parlamentari, el primer d’estes característiques en la legislatura actual.
El número trenta-u d’esta publicació no trenca la línia tradicional
del que han estat els números precedents, però va una mica més
enllà, tant en la quantitat de col·laboracions que recull, assolint la
xifra de vint-i-nou, com en la temàtica, pel fet que incorpora treballs
directament vinculats amb l’activitat parlamentària, juntament amb
altres que tracten continguts més distants, però que són del màxim
interés i, per suposat, emmarcats en l’efemèride que ens ocupa.
De la mateixa manera, se supera la tradicional distinció entre
«Estudis» i «Notes», per la qual cosa els vint-i-nou treballs s’integren
en un contínuum l’ordenació dels quals respon al número d’article o
títol de la Constitució al qual fa referència. A més a més, en tractar-se
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d’un número extraordinari, no s’inclou la «Crònica parlamentària» ni la
«Recensió bibliogràfica», continguts habituals en els números ordinaris.
La pretensió ha estat que les visions sobre la Constitució que
integren l’Anuari tinguen una representativitat àmplia i plural, per la
qual cosa hem invitat a participar en esta publicació lletrats/des de
tots els parlaments d’Espanya i professors/es de diverses universitats.
Sense que resulte possible individualitzar cada un dels participants,
sí que voldria fer constar la meua satisfacció per poder comptar entre
l’elenc de col·laboradors, amb lletrats/des de les Corts Generals,
de les Corts d’Aragó, del Parlament de Canàries, del Parlament de
Cantàbria, de l’Assemblea d’Extremadura, del Parlament de Galícia i
de l’Assemblea de Madrid, a més a més, òbviament, de lletrats d’estes
Corts Valencianes. D’altra banda, entre el professorat, es troben docents
que representen a la Universitat de València, la Universitat Jaume I
de Castelló, la Universitat CEU Cardenal Herrera, la Universitat de
Valladolid i l’UNED.
Finalment, només em resta agrair la col·laboració dels autors i
autores que van acceptar la nostra invitació, agraïment que faig extensiu
a totes les persones que han fet possible l’edició i publicació de la
revista.
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