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Estat d’insubmissió

l procediment judicial obert pel
9N a instàncies de la Fiscalia
General ha donat lloc a uns
pronunciaments polítics tan
enervats i a l’exposició en directe de tan
tes emocions, que la cadena d’esdeveni
ments acaba confonent els diferents ni
vells en què es desenvolupa la realitat
com si tot formés part d’una espiral ad
ministrada amb astúcia per
dues voluntats irreconcilia
bles: la que s’aferra a la le
galitat i la que reivindica la
legitimitat a tall de prin
cipis antitètics. “Ens en
sortirem”, prometia el pre
sident Mas, i hi haurà gent
confiada que així serà, do
nant per fet que el sentit de
sortida és únic: la consti
tució d’un Estat propi. El
com tant se val, fins i tot es
podria negociar –en parau
les de Junqueras–. El que
importa és el què. Però la
història ens diu que són els
mitjans els que determi
nen les finalitats, i no al in
revés. Sobretot quan el
mentrestant compon una
fuga vibrant que condueix
a un estat d’ànim en què to
tes les preguntes es tornen
inoportunes. Es corre el
risc de no extreure més lli
çons del que està passant
que la invocació a un destí
inexorable.
Tot responsable públic té
l’obligació de denunciar els
actes que consideri il∙lícits i
impedir que es cometin.
Malgrat que l’ordre hauria
de ser invers –impedir i
després denunciar–, és
aconsellable un mínim de
prudència quan es tracta
d’un esdeveniment col∙lec
tiu. El president Mas refe
reix la inacció dels poders de l’Estat per
impedir el desenvolupament del 9N
com una actitud que es contradiu amb la
querella posterior contra la seva perso
na, Ortega i Rigau. Aquest argument de
defensa constitueix també un desafia
ment: els que s’aferrin a la legalitat per
impugnar decisions polítiques o admi
nistratives hauran d’anar amb compte
que la seva anul∙lació formal no derivi en
actuacions protagonitzades per volunta
ris; per exemple, a l’hora de disposar es

tructures d’Estat. La complicitat mani
festa entre societat política i societat civil
en el moviment independentista ho pro
picia. L’astúcia de la legitimitat compta a
favor seu amb aquesta confusió de plà
nols enfront de la legalitat.
Tot responsable públic ha de ponderar
la submissió d’actes polítics a la conside
ració de la justícia quan la seva il∙licitud

sigui dubtosa, i ho pot fer quan el bé pre
tès amb la denúncia corri el risc de veu
re’s superat per mals majors. És evident
que recórrer a la justícia és una decisió
política deliberada per part de les insti
tucions que en determinats casos es tor
na ideològica. L’Estatut va poder no ser
recorregut. El mateix podia haver passat
amb el 9N una vegada celebrat com a
jornada participativa. El compliment de
la legalitat apareix massa vegades com
una consigna de part. La norma sempre

ofereix un marge d’aplicació ampli que
es pot estrènyer o ampliar segons les in
terpretacions judicials. Això és també la
legalitat. En ocasions, la incidència po
lítica en el desenvolupament de la nor
ma és tan evident que caldria la renúncia
del poder executiu a recórrer a la justícia
per minimitzarne la influència. Tanma
teix quan el litigi s’agreuja, acudir a la
justícia o no es converteix en
una decisió política de primer
ordre.
Confirmar que no es pot es
perar res de bo del poder judi
cial espanyol forma part de
l’estratègia independentista.
És imprescindible instaurar
una legalitat alternativa que si
gui el reflex de la legitimitat
d’un poble emancipat, encara
que per això calgui procedir a
la preselecció de lletrats que
facin del quart torn la via natu
ral d’accés a una judicatura
pròpia. Esclar que en un clima
de desafecció cap a les lleis que
encotillen les aspiracions del
catalanisme sobiranista no se
rà fàcil que arreli ni tan sols
l’esbós d’una legislació nova
que es pugui percebre com
llegítima. Quan res del que és
possible en termes constitu
cionals no sembla suficient és
molt difícil trobar una fórmula
final que previngui la desobe
diència; que delimiti el dret a
decidir i la legitimitat d’actes
que contravinguin les normes
suggerides des de les noves es
tructures d’Estat.
El president Mas ha apel∙lat
al moment jurídic en què es po
gués substanciar una eventual
resolució condemnatòria so
bre el 9N per pronunciarse
sobre si l’acataria o no. Les se
ves declaracions suggereixen
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un punt de ruptura en el
temps, després del qual el poder judicial
actual no tindria cap autoritat per jutjar
el cas, atès que el procés independentista
es trobaria en una altra fase, d’acord amb
el full de ruta de Junts pel Sí. L’horitzó
que dibuixen les paraules de Mas és el
d’una era sense lleis ni jutges, o amb lleis
i jutges admissibles a conveniència del
que en cada moment es consideri legítim
o oportú. Una independència hereva de
la insubmissió a la mercè d’un poder
únic.c
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Promoure la governança

o ens referim ni al coneixement
tècnic, ni a l’expertesa profes
sional, ni a les grans inversions
econòmiques. Es tracta d’una
qüestió més subtil i que té a veure amb els
valors i les actituds, amb la sensibilitat,
amb la manera de pensar, actuar i prendre
decisions. Amb el nivell de consciència, en
definitiva, amb el qual les persones i les or
ganitzacions es relacionen amb el seu en
torn més immediat.
A qui i com afecten les decisions que
pren la nostra empresa? Quines qüestions
(o matèries) hauríem d’incorporar en la
nostra gestió ordinària? De quins grans
reptes ens hauríem de sentir coresponsa
bles perquè, a diferència del que tradicio
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nalment s’havia considerat, també ens in
cumbeixen i resulten fonamentals per
a l’èxit i la sostenibilitat de la nostra orga
nització?
El nou paradigma col∙laboratiu significa
exactament això. Avui dia no hi ha cap ac
tor (ni polític, ni empresarial ni social)
amb capacitat i legitimitat per actuar uni
lateralment. Ben al contrari, resulta im
prescindible comptar amb el diàleg, la par
ticipació i la complicitat de tots els actors.
Un bon exemple per il∙lustrarho és el
conveni de col∙laboració, firmat el 24
d’agost passat entre el Departament d’In
terior de la Generalitat i les empreses de
serveis bàsics Aigües de Barcelona, Ende
sa i Gas Natural Distribución amb l’objec
tiu de millorar la coordinació en les inter
vencions a la via pública. Un protocol ope
ratiu similar, impulsat pel Cos de Bombers

de l’Ajuntament de Barcelona i aquestes
mateixes companyies, ja existeix a la capi
tal catalana des del 2008. En aquesta oca
sió es tractava d’estendre la iniciativa, a
través dels Bombers de la Generalitat, a 14
municipis de l’àrea metropolitana de Bar
celona, amb la intenció, de cara al futur,
que acabi arribant a tot Catalunya.
Aquest acord és el resultat de més d’un
any de feina de les àrees tècniques i jurídi
ques de les tres empreses esmentades, dels
Bombers de la Generalitat i de l’Institut
Cerdà. Aquestes iniciatives, que requerei
xen grans dosis d’esforç i tenacitat, però
no d’inversions multimilionàries, acostu
men a ser invisibles per a la ciutadania. No
obstant això, aquestes actuacions són les
més valuoses per enfortir la cultura de la
col∙laboració, la resiliència i la capacitat de
governança del país.c
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La boina

F

em abstracció del debat cen
tral sobre els toros, el del res
pecte pels animals. Sobre
tot perquè, com diu Sardà,
des de la perspectiva racional, els tau
rins tenen el debat perdut abans de
començar. Els toros són una cruel
tat insofrible, i sens dubte primària,
de manera que per aquest camí no hi
ha retòrica que valgui. Després hi ha
allò de l’art, la bravura i blablabla,
que és un cantar més proper als atri
buts de baix que a les neurones de
dalt. Però en definitiva, amb més o
menys capacitat dialèctica, els taurins
no tenen cap possibilitat de guanyar
la raó, i per això s’escuden en la tradi
ció i altres conceptes de la retòrica
histriònica per tal de sobrevolar el de
bat central.
Tanmateix, acceptem que no par
lem d’animals que pateixen una bru
tal agonia al mig d’una plaça de sang,
envoltats d’individus que gaudeixen,
xisclen i aplaudeixen la seva mort.
Acceptem que no parlem de caritat
davant el dolor innecessari, ni de res
pecte pels altres éssers vius del plane
ta, ni de civilització contra barbàrie,
ni tan sols d’educació per als nens del
demà. Acceptem, doncs, que despu
llem el substantiu de tots els seus ad
jectius i que només ens quedem amb
les fulles del rave.
Tot i així, quin disbarat de festa,
quina imatge de país retrògrad i pri
mitiu, quina Espanya de boina i pan
dereta que alimenta els tòpics més
barroers del vell franquisme! Si la
qüestió animalista és evident, aquesta
altra, la que situa el debat taurí al tau
ler de la imatge, resulta igualment

Hereus d’aquella frase de
Machado que assegurava
que “a Espanya un pensa
i nou envesteixen”
grotesca. En aquest sentit, la darrera
idea sorgida del cervell privilegiat de
la Moncloa ho diu tot, i tot patètic:
certament, aquest territori polític
s’hauria de declarar planeta sense vi
da intel∙ligent.
La cosa va de posar una assignatura
de tauromàquia a l’FP, amb la idea
que els joves estudiants puguin ser
banderillers, picadors, toreros de ve
dells i Jesulins d’estar per casa, no se
sap si amb Belens i Andreítes incor
porades. Deuen ser els hereus d’aque
lla frase de Machado que assegurava
que, “a Espanya, de cada deu caps, un
pensa i nou envesteixen”. Atesa la hi
laritat còsmica que la idea ha desper
tat en la canallesca de les xarxes so
cials, amb molta tirada a la broma
descarnada, el debat només es pot si
tuar al terreny de l’esperpent, i potser
no té cap altre recorregut que el del
ridícul momentani. Però no deixa de
ser carregós que aquells que s’ator
guen el títol de guardians de l’essèn
cia espanyola, i ens col∙loquen la ban
dera al clatell cada dia, siguin gent tan
poc elaborada i rònega. Pobra Espa
nya, en mans d’aquests defensors!
Perquè si venguessin una imatge
moderna, avançada, d’acord amb el
segle XXI, es podria entendre la pas
sió defensiva. Però venen una Espa
nya amb olor de naftalina, tan pas
sada de moda que encara porta miri
nyac. I el pitjor no és que la vulguin
antiga, torera, reaccionària i amb boi
na. El pitjor és que treballen amb
afany per aconseguirho.c

