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en la confessió sottovoce 
d’un mític polític valen-
cià en què afirmava sen-
se embuts que estava en 
política per forrar-se.
 És per això que un 
dels objectius priorita-
ris que s’ha de plantejar 
la nostra societat és una 
regeneració democràti-
ca en què s’estableixin 
tota mena de mesures i 
mecanismes de control 
que facin dificilíssima 
la corrupció. I això pas-
sa, necessàriament, per 
entendre la democràcia 
com un procés gradual 
d’eliminació dels privi-
legis. El polític és un ser-
vidor públic que ha de tenir com a 
objectiu el bé comú, i la política, no 
un mitjà per aconseguir poder i/o 
enriquir-se. Per raons morals, polí-
tiques, socials i fins i tot econòmi-
ques, està demostrat científicament 
que la corrupció és un fre del desen-
volupament econòmic. 
 Regeneració democràtica i tam-
bé idees innovadores sobre la ma-
nera com es pot reconstruir un sis-
tema polític convertit de facto en 
lacai dels poders financers. Per 
exemple, els laboristes britànics es-
tan pensant no només en com es 
pot redistribuir la renda, sinó tam-
bé a introduir canvis en el sistema 
productiu per tal que la democrà-
cia pugui traspassar les portes de les 
empreses. I hi ha pensadors que es-
tan començant a dissenyar sistemes 
eclèctics, capaços de compaginar  
–abandonant dogmes obsolets– els 
factors més positius de les economi-

Sobirania i sobiranies
Pi i Margall, un federalista honrat i coherent, hauria de ser un referent polític en aquest moment

E
l Parlament de Catalunya 
es disposa a pronunciar-
se avui sobre una propos-
ta que contradiu l’essen-
cialista article de la Cons-

titució espanyola que estableix la 
indissolubilitat (com si es tractés 
d’una realitat física) de la nació es-
panyola. Valdria  la pena començar 
a debatre sobre les diferents mane-
res d’exercir la sobirania que es po-
den escollir. Un debat polític de 
gran rellevància històrica, paral·lel 
a un quefer quotidià marcat pel crei-
xent augment de les desigualtats so-
cials, l’augment de la pobresa i tam-
bé dels escàndols de corrupció: els 
casos del Palau de la Música, ITV, 
Mercuri, Pallerols, Gürtel,  Pretòria, 
Urdangarin, Unió Mallorquina, Bár-
cenas... entre molts altres.

ElS ciutadanS, atònits, 
veuen que el pes de la llei cau sobre 
els que no poden pagar la hipoteca, 
al mateix temps que reben informa-
ció sobre tripijocs, estafes, robato-
ris i desvergonyiments diversos dels 
que haurien de donar exemple a la 
societat i no ho fan. Els polítics cor-
ruptes (afortunadament, una mi-
noria) s’enriqueixen sense mesu-
ra a costa del que sigui, evadeixen 
impostos i adoren el luxe i l’osten-
tació vulgar. La millor explicitació 
d’aquest desastre ètic i social la tro-
bem a la casa de barrets valenciana, 

es de mercat i de les experiències de 
planificació econòmica.
 En aquesta època de crisi i de can-
vi es necessiten idees i referents, dis-
cussió política i exemples a seguir. 
Per desgràcia, la societat té escassa 
informació de figures històriques 
de les quals mereixin destacar-se 
tant les idees com el comportament. 
Per exemple, Francesc Pi i Margall 
(1824-1901), un dels efímers presi-
dents de la Primera República es-
panyola . La seva esposa va haver de 
demanar al Govern una ajuda per 
poder enterrar-lo dignament. Això 
significa que va ser un home hon-
rat. Pi i Margall es va enfrontar en la 
seva època a tots els factors que im-
pedien la consecució d’una societat 
més justa: va propugnar la repúbli-
ca federal, una revolució democrà-
tica de base popular, l’abolició de 
l’esclavitud, la llibertat de les colò-
nies, el repartiment de terres entre 

JOAN

Antón-Mellón

El debat català i la corrupció 

els jornalers, lleis laborals que su-
primissin els aspectes més repug-
nants del capitalisme com el tre-
ball infantil, i també l’educació 
obligatòria.
 El concepte de sobirania de Pi 
i Margall és integral: la mera sobi-
rania política no elimina els ele-
ments estructurals alienants que 
impedeixen el lliure desenvolupa-
ment de les potencialitats dels in-
dividus com a part de la societat. A 
la sobirania política s’hi ha d’afe-
gir l’econòmica, la cultural i la so-
cial. Els homes han nascut per ser 
lliures i per adquirir virtut i cièn-
cia, tal com va afirmar Dante. Per a 
això s’ha d’eliminar de soca-rel tot 
allò que freni aquesta llibertat. Per 
això l’única font de legitimitat del 
poder polític és el consentiment 
entre iguals: el pacte federatiu o fe-
deració. Tot el que no sigui això és 
dominació, privilegi, subordina-
ció i prepotència que s’ha d’elimi-
nar des d’una perspectiva demo-
cràtica.

tal com estan les coses, Pi 
i Margall és un referent clau de la 
tradició democràtica espanyola: 
un federalista honrat d’allò més, 
coherent amb les seves idees i 
exemple com a polític de servidor 
públic al servei del bé comú. No-
més amb exemples com el seu –i 
no amb el dels que estan en la po-
lítica per forrar-se– aconseguirà 
la societat ser més democràtica i 
intel·ligent i podrem (la majoria) 
desenvolupar les nostres capaci-
tats com a individus i eliminar les 
desigualtats estructurals. H
Catedràtic de Ciència Política (UB).
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N 
o sé com aconseguei-
xen que alguns ciuta-
dans continuïn fent 
una vida diguem-ne 
normal tot i estar sot-

mesos a alguna mena de procés ju-
dicial. N’hi ha que estan acusats de 
delictes econòmics, i aquests cas-
sos potser són els més sorprenents, 
perquè els suposats defraudadors 
mantenen un nivell de vida franca-
ment envejable.
 La justícia, afortunadament, de-
mana proves i contraproves, testi-
monis vàlids, i ofereix als suposats 
autors de delictes tots els recursos 
per lluitar contra una condemna 
definitiva que els portaria a la pre-
só. Les possibilitats de complicar i 
endarrerir el procés que ha de por-
tar a l’absolució o a la condemna 
són tantes que em fan pensar en 
una cançó de fa molts anys i que no-
més recordo vagament: «Y así pasan 
los años, y yo desesperado...» (¿O era 
«tú»?). Els delictes econòmics no 
són fàcils d’aclarir. Els defrauda-
dors, avui dia, són molt llestos o es-
tan molt ben assessorats. La quali-
ficació tècnica dels fets que es deba-
ten està sovint sotmesa a una 

complexitat paralitzadora. Cal su-
perar moltes rèpliques i contrarè-
pliques per poder avançar una mi-
ca. Hi ha suposats infractors de la 
legalitat que estan vivint tranquil-
lament durant vuit o deu anys, 
com si la maquinària judicial esti-
gués gairebé aturada.
 Prescindint de la lentitud de tor-
tuga, d’una tortuga que, a més a 
més, topa amb tota mena de pe-
dres, la qualificació del delicte no 
sempre és fàcil. En cavi, les definici-
ons que la policia franquista va do-
nar dels detinguts per la reunió 
dels caputxins és divertidament 
caòtica. Obiols era un «socialista 
catalanista», Vallverdú era un «cata-
lanista i filocomunista», el poeta 
Espriu i altres eren «catalanosepa-
ratistes», l’arquitecte Bohigas era 
«separatista» pelat, l’economista 
Lluch un «comunista separatista»... 
I potser la qualificació més matisa-
da: Solé Tura era un «socialista 
avançat». Estic segur que la policia 
actual és més seriosa i no caurà en 
el ridícul de qualificar Urdangarin 
de «gendre especulatista», i Millet 
de «simfònic heterodox». H

Petit observatori

Els defraudadors
d’avui dia són molt 
llestos o estan molt
ben assessorats
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Espinàs

Dues mirades

Espriu

s’identifica amb un esperit civil 
d’alt nivell i amb una reflexió mo-
ral en la qual la presència de la 
mort és omnipresent; i la dels 
que, senzillament, se’n riuen, de 
l’Espriu, de la seva prosa, de la po-
esia i de tot el que va fer i desfer 
un home tan peculiar. 
 Tothom té una mica de raó. 
Entre l’elogi que tendeix al diti-
rambe, la ignorància conscient i 
l’exabrupte que s’avé amb el sar-
casme, segur que hi ha un Espriu 
per a cada un de nosaltres. Com 
a poeta de capçalera o en un ra-
có de la memòria. El meu és el 
del poeta Carles Torner. Com ell, 
també vaig llegir Setmana San-
ta de jove i també em va colpir. 
«Timor mortis conturbat me». Des 
d’aquell dia llunyà, cada prima-
vera hi torno.  H

A
vui comencen les celebra-
cions de l’any en què com-
memorem el centenari 
del naixement de Salva-

dor Espriu. I és curiós com la cultu-
ra d’aquest país afronta una situa-
ció realment paradoxal. Si ara ma-
teix ens inventéssim una enquesta 
i féssim dir a la població el nom 
d’un poeta, Espriu segurament se-
ria el més votat, perquè s’associa la 
poesia –la cosa eixuta i tensa– amb 
la figura avorrida i ensopida (ell 
mateix es va qualificar així) del fill 
del notari que va ser de Santa Colo-
ma de Farners. A l’hora de valorar-
lo, però, es poden percebre tres lí-
nies: la d’aquells que en lloen la 
prosa i el teatre (és a dir, que no par-
len per res de la seva poesia); la dels 
que es dediquen a confegir un re-
trat robot del poeta nacional que 
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nes, la persecució de la música en 
aquell país és particularment trà-
gica si tenim en compte que Mali 
és la potència musical del conti-
nent africà. Però per a aquell con-
vuls país la música és molt més 
que un negoci, és la seva manera 
de transmetre la cultura, la histò-
ria i la identitat del poble. Molts 
dels seus músics han col·laborat 
amb cèlebres col·legues d’Occi-
dent i s’han convertit en autèntics 
ambaixadors d’una civilització 
encara desconeguda.
 El silenci imposat per la xaria és 
l’horrible símbol de les atrocitats 
imposades per una llei que busca 
coartada religiosa per al que no és 
res més que brutal submissió. Pro-
hibir la música és negar el diàleg. 
Robar energia, emoció… aire. Im-
prescindible per viure. H

E
l  compositor i pianista 
italià Ferruccio Busoni va 
descriure la música com a 
aire sonor. Sens dubte, la 

manera més senzilla, descriptiva, 
però també màgica de definir un 
fenomen capaç de transmetre sen-
timents i avivar les més profundes 
emocions. Una experiència tant fí-
sica com espiritual. Imaginar-se 
un món sense música  sembla una 
mutilació. Sense l’amanyac per al 
nadó que no pot dormir. Sense les 
primeres cançons cantades a crits. 
Sense els himnes de l’adolescèn-
cia i la joventut. Sense la melodia 
que ballen els amants… Però 
aquesta vida en silenci és la que 
han imposat els islamistes radi-
cals als territoris que han ocupat a 
Mali. Com apuntava Jordi Bianci-
otto dies enrere en aquestes pàgi-

aire sonor
EMMA Riverola


