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La sobirania,
avui

X A V I E R F I L E L L A

Diversos autors,
El dret a l’autodeterminació avui.

Proa. Barcelona, 2004.

D
urant molts anys l’exercici
del dret a l’autodetermi-
nació va ser reservat als
països de l’Àsia i l’Àfrica
que sorgien del procés de

descolonització. D’uns anys ençà, pe-
rò, el dret a l’autodeterminació ha
estat aprofitat per diversos països del
centre i l’est d’Europa per assolir la
seva independència. Paral·lelament,
els referèndums celebrats al Quebec
els anys 1980 i 1995 van obrir una
nova via per a l’autodeterminació en
el mateix cor de les democràcies oc-
cidentals. De fet, la sentència del Tri-
bunal Suprem del Canadà del 1998
suposava el reconeixement explícit
del dret del Quebec a decidir el seu
futur i l’obligació del Canadà de ne-
gociar en cas que una majoria de
quebequesos decidissin exercir la se-
va sobirania com a poble.

És dins d’aquest marc polític que
cal contemplar les aportacions que es
recullen a El dret a l’autodeterminació
avui, anuari que ofereix el treball del
Fòrum Català pel Dret a l’Autodeter-
minació (Fodca), entitat creada el 23
d’abril del 2001 i presidida per Jaume
Renyer. La primera part del volum
reuneix un conjunt d’articles que
analitzen amb tot rigor els casos de
Catalunya, el País Basc, Escòcia, la
Cabília, el Sàhara Occidental i Timor
Oriental.

Destaquen, particularment, la re-
visió que ofereix Mohand Tilmatine
sobre les reivindicacions culturals i
autonomistes a la Cabília i el text, de
màxima actualitat, en què Aureli Ar-
gemí repassa la noció de sobirania en
les diverses propostes d’Estatut ela-
borades recentment per les forces
polítiques catalanes. També cal sub-
ratllar les conclusions de Joan Roy,
que remarquen l’avantatge compara-
tiu en el context de globalització de
les comunitats cohesionades històri-
cament i socialment davant dels
grans Estats centralitzats i pretesa-
ment uninacionals.

ARTICLES I DOCUMENTS DIVERSOS
En la segona part de l’obra es recullen
un seguit d’articles i documents re-
ferents a l’exercici del dret a l’auto-
determinació. En primer lloc, cal
constatar l’interès del discurs del
primer ministre de Gibraltar a les
Nacions Unides per defensar el dret
dels gibraltarenys a decidir el seu fu-
tur i la rellevància de les propostes
que el Fodca va presentar a la Con-
venció europea que va redactar el text
constitucional europeu. Tanquen el
volum un seguit d’articles publicats
en diversos diaris i revistes a propòsit
del dret a l’autodeterminació. Desta-
ca el que va publicar l’economista
Xavier Sala i Martín a La Vanguardia,
en què se subratlla que massa sovint,
en un món en què gairebé tots els
Estats prohibeixen la secessió de les
seves regions, sembla que tan sols hi
ha un mètode reconegut internacio-
nalment per aconseguir la indepen-
dència: la violència. Una barbaritat,
conclou Sala i Martín, que caldria sa-
ber esmenar.
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Retrat de Domènec Badia, ‘Alí Bei’, pintat per Jaume Pahissa

Ali Bei, apàtrida
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Domènec Badia, Alí Bei, Viatges d’Alí Bei.
Llibres de l’Índex. Barcelona, 2004.

A
bu Othman, agent diplomàtic
francès, va morir en movi-
ment. Estava molt malalt i no
va sobreviure a una de les jor-
nades de la caravana que havia

sortit de Damasc el 27 d’agost del 1818.
Cinc dies més tard, els seus criats el van
trobar mort dins de la llitera mòbil. Di-
uen que duia una creu al coll. Quatre
anys abans havia publicat el llibre Voya-
ges d’Ali Bey el Abbassi en Afrique et en Asie,
amb el seu pseudònim més conegut. En
la correspondència diplomàtica espa-
nyola de l’època es poden trobar al·lusi-
ons a la seva persona sota el nom el Dia-
blo. Havia nascut –batejat com Domingo
Francisco Jordi Badia– el dia 1 d’abril del
1767, a la ciutat de Barcelona.

Llibres de l’Índex acaba de rescatar els
Viatges d’Alí Bei, en la traducció de Cè-
sar-August Jordana (publicada per Barci-
no entre el 1926 i el 1934), i, en una
brillant aposta editorial, ha decidit
acompanyar el relat amb els dibuixos i
mapes originals, que evidencien l’hu-
manisme de Domènec Badia. Es tracta
d’una nova invitació a la relectura d’una
de les personalitats més fascinants de la
modernitat. Fer-ho ara, amb els dibuixos
del mateix Badia, significa assistir al
procés del cultiu il·lustrat de la mirada:
com en els diaris de Jovellanos i de Mo-
ratín, l’observació de la realitat supera
les virtuts descriptives de la prosa i re-
clama la companyia gràfica. Les seves
descripcions són tan exhaustives que es
nota que van ser concebudes en paral·lel
als dibuixos que les acompanyen.

Cal dir com és el llibre de Badia? Su-
poso que sí, perquè encara no figura en
els llibres de text ni té un lloc clar en el
cànon literari o històric. El relat es pràc-
tic. És a dir, són molt pocs els moments
lírics i la intimitat és sistemàticament
rebutjada, excepte pel que fa a les ma-
lalties (en va patir moltes) i, molt subtil-
ment, a l’amistat. Però l’interessa més la
dimensió social de les relacions huma-
nes que no pas la privada. L’erudició es
passeja per tots els aspectes de la realitat
del seu temps. I brilla especialment en
molts moments, com ara quan descriu el
Marroc i la Meca, de la qual deixa un dels
testimonis més importants del segle XIX.
És admirable que, a més a més, conreés
una prosa tan eficaç i exquisida. Així
eren els best sellers del segle XIX.

PUNTS DE VISTA MÚLTIPLES
Evidentment, els punts de vista a què es
poden sotmetre els Viatges d’Alí Bei a
principis del segle XXI són múltiples. Un
dels més interessants se situaria en la lí-
nia d’Orientalisme de Said: rastrejar les
fonts del relat i cercar els llibres de viat-
gers europeus posteriors en què influeix
segurament revelaria que estem davant
d’un text fonamental en la moderna
tradició de la literatura de viatges. El
vincle, textual i personal, amb Chateau-
briand és només un dels que s’entrella-
cen amb l’obra de Badia. Entre les influ-
encies artístiques, la més important és
sens dubte la que els dibuixos d’Alí Bei
van exercir en Gaudí.

Francesc Espinet i Burunat, en l’ex-
cel·lent estudi introductori, fa èmfasi en
la barcelonitat d’Alí Bei i el situa abans
en el context dels “temps il·lustrats” i del

“funcionariat europeu reformista” que
no pas en el de la xarxa de funcionaris
del rei d’Espanya. En la segona pàgina de
la introducció hi ha cinc paràgrafs que
comencen amb el subjecte “un barcelo-
ní”, el dos següents s’inicien amb “un
català”, en referència al viatger. Com que
no hi ha lectura sense ideologia, es veu
clarament que l’estratègia de l’estudiós
és reivindicar Alí Bei com un català fun-
cionari europeu. Fins i tot s’insinua que
el fet d’haver escrit en francès el seu relat
viatger té a veure amb la seva catalanitat,
en la frase “un català que es disposa a
publicar en francès”. L’únic retret que se
li pot fer al text és precisament idelògic:
en la primera nota del pròleg es com-
para impertinentment la Gaza d’Alí Bei
amb “la nostra Gaza dels camps de re-
fugiats palestins, assetjada pel terroris-
me d’Estat d’Israel!”. No obstant, puc
arribar a entendre l’esforç per situar el
viatger de Barcelona en un context més
just que el de glòria colonial reivindicat
pel franquisme.

És interessant comparar la impres-
cindible i documentadíssima introduc-
ció d’Espinet amb el text que Mesonero
Romanos, el cronista madrileny del se-
gle XIX, va dedicar a Alí Bei, molt més a
prop del mite que de la persona. Les
dades que oferia en el seu article del
Semanario Pintoresco Español (1839) coin-
cideixen aproximadament amb les que
tenim ara, però entre les moltes diver-
gències n’hi ha dues de ben suggerents.
La primera és sobre la mort: Romanos
assegura que va morir enverinat pel
paixà de Damasc (“la taza de café que con
aquél tomó, fue lo último que bebió en su vida
”). La segona és sobre el patriotisme es-
panyol de Domènec Badia, sobre el qual
Romanos no té cap dubte: no va tenir
més remei que escriure el llibre en

francès a causa de la situació política de
l’època i de la falta de lectors espanyols
de literatura de viatges, segons explica
en un altre article contemporani.

LA TRANSTERRITORIALITAT
Però més interessant que les difèrencies
és una gran similitud. Ni Romanos ni
Espinet es pregunten per què Domènec
Badia va firmar el seu llibre amb el
pseudònim Alí Bei i va mantenir la seva
identitat fingida durant totes les seves
pàgines. La confusió entre ficció i realitat
és total. Suposo que pel fet d’haver estat
un espia i haver enganyat moltíssims alts
càrrecs diplomàtics, Domènec Badia va
haver de firmar el seu llibre amb el
pseudònim que durant tants anys va ser
la màscara (la persona) que va suplan-
tar-lo en la quotidianitat. Però això no
explica per què obre el volum amb un
epígraf en àrab: lloança d’Al·là. La seva
complexitat i excepcionalitat està en
aquesta tensió entre personatge públic i
ésser humà íntim, en els sacrificis psico-
lògics que va haver de fer per tal de fer
realitat el seu projecte il·lustrat: viatjar i
viatjar fins a la mort. En temps, no s’o-
blidi, de la Inquisició, en què fer-se la
circumcisió i aprendre àrab eren decisi-
ons terriblement sospitoses, en què
afrancesat era un insult.

Sense limitacions ideològiques, Alí Bei
ha de ser reivindicat com un testimoni
extraordinari del segle XIX mediterrani,
algú que avui anomenaríem transterri-
torial, algú amb la gosadia de dir –en un
context polític peninsular d’exilis i d’o-
fegament dels somnis il·lustrats– que
escriurà les seves memòries de viatge “a
fi de no fer inútils, ans profitosos per als
meus conciutadans del país que final-
ment escolliré per pàtria, les fatigues de
tan llarga travessia”.


