
L’entramat de les institucions internacionals

Una complexitat excessiva
El problema estructural de la comunitat internacional complica la política exterior dels estats 

A
quests primers dies de 
setembre han vingut 
molt marcats per l’ac-
tualitat internacional 
vinculada al conflicte 

de l’Afganistan. Sobre aquest tema 
s’ha escrit molt, i els mitjans de co-
municació de tot el món, així com 
els experts i els analistes, tenen mol-
ta feina a fer. Però, a més, el cas de 
l’Afganistan treu a la llum alguns 
problemes  importants, com, per 
exemple, els que es deriven del com-
plex entramat d’institucions inter-
nacionals avui existents, que en teo-
ria tenen principis fundacionals co-
muns i objectius compartits.
 La qüestió essencial es limitaria 
a una bona coordinació, per dalt 
i a tots els nivells intermedis, per 
obtenir un resultat eficient. Però, 
la realitat, no és tan simple. Efec-
tivament, amb aquest exemple te-
nim sobre la taula ni més ni menys 
que la relació entre les Nacions Uni-
des, la Unió Europea i l’OTAN, que 
és una relació complicada des de la 
fi de la guerra freda i el món bipo-
lar, precisament perquè el món ha 
canviat. En principi i formalment, 
l’esquema és clar: hi ha coincidència 
pel que fa a principis i objectius, en-
cara que hi hagi una especialització 
en les tasques, i tot això s’integra so-
ta el lideratge  de les Nacions Unides. 
Fins aquí, el manual és correcte.

PERÒ LES relacions entre 
aquestes institucions són, en la vi-
da real i sobre el terreny, bastant 
complexes, si bé en uns llocs i ca-
sos més que en altres. A més, tot ai-
xò descansa sobre un fenomen ob-
jectivament contradictori, ja que 
aquestes organitzacions internaci-
onals estan formades (i per cert: go-
vernades) per estats, i són aquests 

els que en realitat deci-
deixen o, en molts ca-
sos, impedeixen deci-
dir. Les Nacions Unides 
fan el que poden, és a 
dir, el que li permeten 
els estats membres, i en 
aquest cas més que mai, 
alguns més que altres. 
Però el cas de les relaci-
ons entre la UE i l’OTAN 
té les seves pròpies con-
tradiccions i la seva prò-
pia lògica.
 Comencem per la lò-
gica (que pels temps que 
corren és un valor ne-
cessari), per subratllar 
que Europa cavalca so-
bre les dues organitzaci-
ons, a la qual cosa s’hau-
ria d’afegir l’Organitza-
ció per a la Seguretat i 
la Cooperació a Europa 
(OSCE), i això dibuixa 
una complexa arquitec-
tura europea de segure-
tat. Hi ha més lògica dis-
ponible: 21 països euro-
peus són a la vegada de 
la Unió Europea (que té 
27 membres) i de l’OTAN 
(que en té 28), a més de 
l’OSCE, en la qual estan 
tots (si hi entressin el 
Japó i les dues Corees, es 
podria dir OSCN: Orga-
nització per a la Segure-
tat i la Cooperació del Nord). Vint-i-
un països de 27 o 28 dóna per a una 
àmplia majoria capaç de crear con-
sens, una substancial massa crítica 
d’arrossegament.
  ¿Per què, llavors, passen tres co-
ses que no haurien de passar? La pri-
mera té a veure amb els problemes 
de funcionament en el procés de 
presa de decisions de la UE, les con-
tradiccions de la qual expliquen el 
limitat perfil de la política exterior 
i de seguretat comuna (PESC), enca-
ra que tots els membres diuen que 
és més necessària que mai.
  La segona qüestió està en la pa-

radoxa que l’OTAN (és a dir, l’Ali-
ança Atlàntica), en teoria, funcio-
na millor que la UE, de manera més 
dinàmica, i els seus membres gene-
ren consens amb més rapidesa, pe-
rò això no explica per què els 21 eu-
ropeus que estan en totes dues, en 
una es posen d’acord i en l’altra no, 
o costa molt més fer-ho.
 La tercera qüestió es dedueix 
(de manera confusa) del que s’ha 
dit fins ara: les relacions entre la 
UE i l’OTAN són formalment de 
col·laboració, però moltes vegades 
això es tradueix en solapaments, 
competicions o altres incidències. 

Per exemple, el 5 de setembre, els 
ministres d’Afers Estrangers de la 
UE reunits a Estocolm van llançar 
una crítica d’una gran severitat 
(en el to i en el contingut) contra 
l’OTAN, per l’incident de Kunduz 
a l’Afganistan. Pocs dies després, 
els líders Merkel, Brown i Sarko-
zy han dirigit una carta al secreta-
ri general de les Nacions Unides, 
Ban Ki-moon, demanant la con-
vocatòria d’una Conferència In-
ternacional sobre l’Afganistan, so-
ta l’ègida de l’ONU. No ho dema-
nen ni la UE ni l’OTAN, ni el cap 
de la Missió Unama (de Nacions 
Unides a l’Afganistan), Kai Eide. 
Ho demanen dos caps de Govern i 
un d’Estat de 27 o 28 (segons es mi-
ri). ¿Per què? ¿Com s’han consul-
tat? ¿Ho han comunicat als seus 
socis abans, en el moment o des-
prés d’enviar-la? 

PERÒ ENCARA MÉS: 
pocs dies abans, el 3 de setembre, 
ja hi va haver una conferència in-
ternacional sobre l’Afganistan, 
exactament a París, que va reunir 
els 27 enviats especials designats 
en l’estela de Holbrooke fa diver-
sos mesos. Aquests enviats espe-
cials informen els seus respectius 
governs, però ¿estan habilitats per 
negociar, per prendre decisions 
vinculants? ¿Són una via de comu-
nicació entre governs?
  La veritat és que és aviat per sa-
ber quin és el seu valor afegit espe-
cífic al de la diplomàcia professi-
onal tradicional, però és legítim 
preguntar-ho. Com es pot veure, 
més enllà d’intencions i agendes 
polítiques diverses (que n’hi ha), 
el problema estructural és molt 
seriós, perquè complica en lloc de 
simplificar la política exterior de 
tots i cada un dels països ficats en 
aquest entramat. I pretendre que 
això és la representació institucio-
nal del concepte de comunitat in-
ternacional és un xic excessiu. H
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Les relacions entre la UE i 
l’OTAN són de col·laboració, 
però a vegades es tradueixen 
en solapaments i competicions

El bitllet

Desamor i 
amor en crisi
Últimament, tot el que ens passa 
té un sol culpable: ¡la crisi! Fins i 
tot per a l’amor o el desamor, el 
verdader motor d’acció és la re-
cessió econòmica. El nombre d’en-
llaços i divorcis ha baixat aquest 
any. Aquest és un fet consumat i 
contrastat per les estadístiques. 
¿La raó? No és que ens hàgim tor-
nat més tolerants i pacients amb 
la parella o que, encara que ens es-
timem, hàgim decidit no formalit-
zar la nostra relació escripturant-
la o celebrant un casament amb to-
ta mena de luxes. El motiu, segons 
els experts, és que no tenim diners 
per a casaments ni divorcis. Enca-
ra que no et casis, hi ha amor, en-
cara que no per comprar un pis ni 
per celebrar-ho. El divorci és una 
altra cosa: la flama d’amor es va 
extingir i els focs artificials es van 
convertir en foc creuat a casa. Hi 
ha els que conviuen sense amor, 
però units per la falta de diners. 
Prefereixo pensar que els experts 
tenen la síndrome de la crisi i la 
necessitat de generalitzar que en-
treveure un panorama desolador 
en el qual l’amor no té casa ni ce-
lebracions i el desamor, convivèn-
cia i refugi. H
Periodista.
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Elogi de Xavier Folch
JOSEP MARIA

Fonalleras
i matemàtiques dels gerents. Saber 
aguantar vol dir atrevir-se a fer su-
rar, en el mar de la literatura cata-
lana, noms que ara ja són clàssics, 
com Vinyoli o Bauçà o Palàcios. Vol 
dir editar Biel Mesquida, Comadi-
ra i Casassas, o Cornudella. Vol dir 
creure en la poesia (i per això cre-
ar una col·lecció de referència in-
discutible) com un dels pilars de la 
llengua i la cultura. Saber aguan-
tar és haver contribuït a bastir un 
univers de qualitat en la prosa i l’as-
saig, amb pilars tan destacats com 
Puntí i Serra, o Salinger, Calvino i 
Coetzee. És haver apostat, al llarg 
de 25 anys, per temàtiques tan di-
verses com la cuina (el primer lli-
bre de Ferran Adrià) o la lingüistica. 
I poder aguantar, que és l’altra part, 

E
xplica Xavier Folch que 
un dels consells que va 
rebre de Josep M. Cas-
tellet quan feia poc que 
s’havia fundat Editori-

al Empúries va ser: “Només cal sa-
ber i poder aguantar”. Després de 
25 anys, es pot dir que Xavier Folch 
va fer cas d’una frase tan senzilla i, 
alhora, tan enigmàtica i tan difícil 
de dur a la pràctica. Saber aguantar 
vol dir no fer cas dels cants de les si-
renes ni de les directrius esquerpes 

la més enrevessada del consell, és 
igual a haver lluitat perquè es man-
tingui un catàleg impecable amb 
un parell o tres de dianes que han 
aportat oxigen econòmic a l’aven-
tura més il·lusionant i menys ren-
dible. Parlo, per exemple, de Harry 
Potter o de Dan Brown. 
 Penso en els primers llibres 
d’Empúries, en aquelles cobertes 
marrons, toves i mítiques, i pen-
so, després d’aquests 25 anys, en la 
persona de Xavier Folch. Un intel-
lectual de mirada pausada i con-
versa tranquil·la, un home que es-
tima el futbol i els amics. Un editor 
que és un luxe per a aquest país. Més 
que editor: fita on es troben els ca-
mins de la dignitat, la sensibilitat i 
la intel·ligència. H
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EL PP SEMPRE PAGA
El factor humà és clau en moltes 
decisions polítiques i també en les 
judicials. Al costat dels grans de-
bats jurídics en el si del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut, en 
el sector de la judicatura posen 
l’accent en el bon tracte que han 
rebut els magistrats d’aquest tri-
bunal per part del PP en la seva pro-
moció en la carrera judicial, i ho 
contraposen a l’actitud dels socia-
listes. «El PP sempre paga», en sen-
tit al·legòric, mentre que els jutges 
que en algun moment han recol-
zat el PSOE no poden dir el mateix, 
recalquen les mateixes fonts. Per 
això, en el joc de pressions que es-
tan exercint ara els dos partits so-
bre el Constitucional, els socialis-
tes perden. 
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LAPORTA, EN EL GRUP MIXT
La patronal catalana també fa exer-
cicis de prospectiva política i, se-
gons els seus càlculs, si Joan La-
porta opta per presentar-se per 
Reagrupament.cat pot aconseguir 
tres diputats, rascant una mica de 
totes les forces catalanistes.
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