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Federica Mogherini, ALT REPRESENTANT DE LA UE PER A AFERS EXTERIORS I SEGURETAT

“Cap país pot convertir-se en membre de la UE si
introdueix la pena de mort, això és molt clar”

La frase del dia

ho va dir l’amic Miquel Martín,
que feineja per Begur a favor de

la Cultura: “Si dissabte sou al poble,
acosteu-vos a la tarda a la biblioteca;
crec que us agradarà fer-ho.” Així ho vam
fer. Allà hi era el grup Silvamara, format
per la cantant i poeta Maria Bellver, el
flautista Sebastià Alomar i el guitarrista i
compositor Salvador Queralt; els dos pri-
mers, mallorquins i el darrer, valencià. Hi
era per fer arribar entrellaçada la poesia
de Ramon Llull i de Joan Vinyoli, separa-
da per set segles, però unida íntimament
per la voluntat del segon de dialogar amb
els versos místics del Llibre d’amic i amat
a través de la reflexió sobre l’amor abo-
cada al Llibre d’amic. Un lligam que, afe-
gint-hi cançons pròpies per configurar
un espectacle anomenat Llibre de l’amic i
de la mar, Silvamara fa present amb un
muntatge textual que crea una continu-
ïtat entre diversos fragments dels poe-
maris de Llull i de Vinyoli. Una manera de
fer i de compartir cultura de manera tan
discreta com viva i sentida. Tots els ver-
sos em van semblar meravellosos, però
he retingut de manera especial el poema
VIII del Llibre d’amic, de Vinyoli: “Vàrem
emprendre un llarg, difícil,/perillós camí. I
estimàvem les coses/–fossin neu o
fang,/rosada o constel·lació./I les fèiem
nostres per causa/de l’amor que ens ha-
via ensenyat com/anostrar-les.” M’he fet
meu el poema perquè sento que revela el
sentiment poètic que ens fa capaços de
percebre la meravella del món en l’amor
per les coses, que així se’ns fan belles i
sagrades. La pregunta va fer-se a propò-
sit d’Auschwitz, però pot renovar-se amb
cada manifestació de l’Horror que ens
sobrepassa: Per què la poesia després
de tot? Perquè ens cal. No per fugir de
res, no per refugiar-se en res, sinó per re-
trobar un lligam essencial amb el món i
el compromís amb els altres. A través de
l’Amor? No és un camí fàcil, sinó el més
llarg, difícil i perillós; però ineludible si no
volem desesperar-nos en la pèrdua del
sentit.
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“Podria ser una
tercera via per
assolir la
independència,
alternativa o
complementària a la
via pactada o la
ruptura unilateral

ohn Rawls, el pare de la filosofia
política contemporània, va definir
la desobediència civil com un acte

il·legal, no violent, de naturalesa públi-
ca i política, fet amb l’objectiu d’acon-
seguir un canvi en la llei. D’aquesta ma-
nera es pot denunciar una situació in-
justa tot apel·lant al sentit de la justícia
de la majoria de la comunitat. Segons
aquest autor, la desobediència es dis-
tingeix d’altres formes de dissidència
organitzada en el fet que no es qüestio-
na la fidelitat a la llei o al sistema polític
en general, la qual cosa es demostra ac-
ceptant el possible càstig que pugui
comportar.

LA TRANSLACIÓ DIRECTA del concepte de
desobediència civil a les institucions pú-
bliques és complicada perquè les institu-
cions formen part del sistema legal: són
a la vegada creadores i creacions de la
llei. Però no hi ha dubte que teòricament
i a la pràctica és concebible tant la des-
obediència dels càrrecs institucionals
com la desobediència de les institucions
com a tals. A Catalunya, en el debat inde-
pendentista la desobediència promogu-
da o exercida des de les institucions se
sol assimilar amb la via més rupturista, a
vegades fins i tot associant-la amb la de-
claració unilateral d’independència. En
aquest article m’agradaria apuntar una
visió diferent, suggerint que la desobe-
diència institucional pot ser un camí per
arribar a la independència diferent a la
vegada de la via unilateral i de la via legal
pactada amb l’Estat, sense perjudici que
les tres puguin ser complementàries o
successives.

D’ACORD AMB ELS CONCEPTES polítics
clàssics, crec que hauríem d’utilitzar el
terme desobediència institucional per a
actes de les institucions polítiques que
siguin il·legals, no violents i fets amb
l’objectiu d’aconseguir un canvi en les
lleis i postures polítiques de les institu-
cions d’àmbit superior. Això exclouria

J en principi l’aspiració de construir unila-
teralment i per la via de fet una sobirania
alternativa. En definitiva, mantindríem
la noció de desobediència com un des-
afiament a l’autoritat estatal sense l’ob-
jectiu directe de constituir unilateral-
ment una autoritat política alternativa.

EN UN PROCÉS DE SECESSIÓ, l’objectiu de
la desobediència institucional seria for-
çar l’Estat a negociar els termes d’una
separació pactada o almenys un referèn-
dum vinculant d’autodeterminació. La
via per assolir-ho seria apel·lar als princi-
pis democràtics bàsics generalment ac-
ceptats, com a única font de legitimitat
del sistema legal vigent. Es tractaria de
fer insostenible en el terreny intern i in-
ternacional la repressió i el càstig de les
institucions subestatals pel sol fet de ser
fidels a la voluntat majoritària dels ciu-
tadans que representen. En teoria, el
mecanisme de desobediència institucio-
nal funcionaria si cada vegada que un
càrrec polític fos suspès, inhabilitat o
empresonat, el cos encarregat de triar-
ne el substitut es decantàs per algú amb
idèntica voluntat de desobediència. Si
parlam d’institucions i càrrecs electes,
l’estratègia requeriria que a cada convo-
catòria electoral els partidaris de la des-

obediència haurien de revalidar o refor-
çar la seua majoria. I en el cas extrem de
suspensió de les mateixes institucions,
caldria esperar un manteniment o in-
crement del vot favorable a la secessió a
cada elecció fins a la completa deslegiti-
mació del poder estatal que adoptàs les
mesures repressives.

EVIDENTMENT, LA VIA de la desobediència
institucional suposa un procés llarg que
depèn molt del manteniment o incre-
ment del suport electoral i tanmateix no
garanteix l’èxit. Amb tot, és una alterna-
tiva evident en un moment de bloqueig
de les altres dues vies i planteja alguns
avantatges. Per una banda, no exposa
els ciutadans ni els funcionaris a les con-
seqüències directes de la repressió esta-
tal, i per l’altra té el potencial d’esvair
qualsevol dubte sobre la intensitat i la
convicció del suport a la independència.

PARADOXALMENT, LA REFORMA de la Llei
del Tribunal Constitucional (feta pel PP i
que el PSOE ha renunciat a derogar) po-
dria acabar fomentant la desobediència
institucional si s’acaba aplicant el nou
procediment de suspensió dels càrrecs.
D’entrada, perquè és una demostració
de la por i/o reticència del govern central
a aplicar l’article 155 de la Constitució
(que preveu la “suspensió” de l’autono-
mia). Però sobretot perquè la figura de la
suspensió de càrrecs és més ràpida i àgil
però també menys agressiva i més assu-
mible que la inhabilitació judicial o la
presó, dos factors que combinats po-
drien fer que s’estengués més ràpida-
ment. Plantejada així, la desobediència
institucional podria ser una tercera via
per assolir la independència, alternativa
o complementària a la via pactada o la de
ruptura unilateral. No crec que sigui la
via preferible, però m’atreviria a dir que
seria l’únic camí per fer avançar el pro-
cés en un escenari en què els actors polí-
tics decidissin descartar les altres dues
vies, ni que fos temporalment.
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