
Catalunha. "UE não quer
saber da questão catalã
mas vai ter de lidar com
problema em breve"

Em Lisboa para discutir o "Processo Político na
Catalunha", Francesc Vendrell juntou-se a outras
personalidades ibéricas na condenação a Madrid
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Quando a Indonésia começou a planear
a invasão de Timor-Leste após a Revo-

lução dos Cravos em Portugal, os Esta-
dos Unidos também estavam interessa-

dos no território. Um dia antes de as for-

ças de Suharto invadirem a nação vizinha,

a 7 de Dezembro de 1975, o então secre-

tário-geral norte-americano, Henry Kis-

singer, pedia aos indonésios que "espe-
rassem". A administração de Gerald
Ford, diz Francesc Vendrell, "tinha pre-
parado para esse mesmo dia a sua inva-
são de Timor". Mas Suharto não cedeu

e os EUA acabaram por dar bênção, a

par da Austrália e do Reino Unido, à

agenda política do país asiático - con-
tra resoluções de condenação aprova-
das pela assembleia-geral das Nações
Unidas.

A viagem no tempo pela mão do che-

fe-adjunto da missão da ONU para a tran-

sição democrática de Timor-Leste aju-
da a perceber o actual cenário na Cata-
lunha, onde as tensões com o governo
central de Madrid estão num crescendo
incontrolável que encontrará o seu pico
a 9 de Novembro, quando milhões de
catalães serão chamados a votar o esta-
tuto da região em Espanha.

Mariano Rajoy, chefe do Executivo espa-
nhol (PP, conservadores), já declarou
sucessivas vezes que a consulta pública
aprovada pelo parlamento catalão e con-
vocada pela Generalitat é "ilegal" pelo
facto de a Constituição ditar uma Espa-
nha "indivisível". E continua a recusar-
se a dialogar com as autoridades cata-

lãs, que garantem estar a "responder à

vontade do povo catalão nas ruas e nas
urnas e não à de uns quantos políticos,
como Madrid quer fazer crer".

Quem o diz é Francesc Homs, conse-
lheiro da presidência da Generalitat
catalã, que esta semana participou num
debate com Vendrell e outras persona-
lidades ibéricas sobre "O Processo Polí-
tico na Catalunha", organizado pelo
consórcio público-privado Conselho de

Diplomacia Pública da Catalunha para
informar a opinião pública sobre a cau-

sa catalã.
DIREfTO vs. POLÍTICA Organizada em par-
ceria com a Faculdade de Direito de Lis-

boa, a conferência centrou-se mais em

política e menos em direito internacio-
nal. E aqui entra a questão de Timor,
uma que o professor de relações inter-
nacionais acompanhou de perto: "Nes-

te momento, o direito internacional reco-

nhece o direito à autodeterminação dos

territórios classificados como coloniais

ou sob domínio estrangeiro pela assem-

bleia-geral da ONU. Mas esse princípio
tem evoluído em tensão com o princípio
da integridade territorial." Ou seja, "em

geral criam-se Estados ou pela força, ou

negociando com o governo do Estado

central/ocupador ou aproveitando a debi-

lidade do Estado central."
Foi este terceiro cenário que, em últi-

ma instância, permitiu a independência
de Timor. "Quando foi invadida, a nação
tinha um direito internacionalmente
reconhecido à independência, mas a Indo-

nésia era muito poderosa e a comunida-
de internacional não estava preocupa-
da, porque Timor não tinha valor estra-

tégico", explicaria Vendrell ao i após o

debate. "Foi a resistência do povo timo-
rense e os homicídios no cemitério de
Santa Cruz em 1991 que acordaram a

opinião pública. A crise económica do
leste asiático em 1997, que afectou dura-
mente a Indonésia, levou à queda de
Suharto e foi esse momento de fragilida-
de que nós, na ONU, conseguimos explo-
rar para garantir o direito dos timoren-
ses a determinar o seu futuro", no refe-
rendo à independência em 1999.

"A questão da autodeterminação dos

povos tem mais a ver com política e menos

com direito internacional, mais a ver
com legitimidade e menos com legalida-
de", diz o diplomata catalão. "É um prin-
cípio", acrescenta o professor Eduardo
Vera-Cruz Pinto, outro dos oradores, "que
é usado de acordo com os interesses polí-
ticos dominantes."
UM PAÍS, UMA NAÇÃO Ao contrário de

Timor, a Catalunha tem valor estratégi-
co para Espanha e para a Europa mas,
até ver, nem o Estado central se mostrou

disposto a negociar com o governo regio-
nal, nem a União Europeia parece estar
a dar a devida importância à questão.

"O lógico é dialogar", "inadmissível é a
falta de vontade para dialogar" e outras
frases desta natureza foram repetidas
inúmeras vezes durante o debate, até
pelo mais cauteloso dos oradores, o pro-
fessor Adriano Moreira. "O actual pro-

cesso na Catalunha tem grande impac-
to em Espanha mas ainda mais na Euro-

pa, que pretendeu ser uma união de
Estados e hoje está numa espécie de pou-
sio. Fundamental é que o processo avan-
ce através do diálogo e do respeito."



Formado em direito, Vendrell é
professor de Relações Interna-
cionais na Universidade de
John Hopkins em Bolonha e foi
director-adjunto da missão da
ONU para a transição democrá-
tica de Timor-Leste
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Em pleno tricentenário do fim da guer-
ra da sucessão de Espanha, que terminou
em 1714 com a Catalunha a alinhar com

os perdedores, a questão da independên-
cia ganha importância simbólica. Verda-
de, contudo, é que foi nos últimos três anos

que a onda pró-independência ganhou for-

ça e engrossou hostes.

Em 2010, houve o que Homs chama "cho-

que de legitimidades" entre a região e "um
Tribunal Constitucional muito politizado",

que chamado a pronunciar-se sobre o Pac-

to Fiscal entre as regiões "decidiu contra
o estatuto de 2006". Ou seja, "parte signi-
ficativa do PIB anual catalão e dos impos-
tos pagos pelos catalães foi utilizado para
financiar os territórios com menos recur-

sos, que não têm a pressão fiscal que a

Catalunha tem."
A "decisão dura e absurda" do TC gerou

a primeira das três grandes manifestações
em massa que já tiveram lugar na Cata-
lunha desde então. Meses depois, Madrid
alimentava ainda mais as aspirações inde-

pendentistas ao aprovar uma lei ditando

o castelhano língua oficial nas escolas cata-

lãs. "Foi mais um ataque à identidade da

nação catalã, ainda por cima quando a
Catalunha tem dos melhores índices de

aprendizagem de castelhano do país", diz
o governante catalão.

Perante a mobilização das pessoas nas

ruas, Artur Mas, presidente da Generali-

tat, convocou eleições antecipadas com a

promessa da consulta pública; e apesar de

o seu CiU (direita nacionalista) ter perdi-
do assentos no parlamento regional, inde-

pendentistas à direita e à esquerda ganha-
ram expressão conjunta. "A política e a lei
têm de respeitar a vontade manifestada
democrática e pacificamente, nas ruas e

nas urnas", sublinha Homs.

referendos Não é só a Catalunha que,
neste momento, se bate pelo direito à

autodeterminação e, em última instân-
cia, à independência, num referendo que,
"se nada acontecer antes, será um pro-
blema no caso de o 'sim' ganhar", diz
Vendrell. Em Setembro, os escoceses são

chamados a votar o seu estatuto e as dife-

renças na forma como o governo britâ-
nico e o espanhol estão a lidar com os

casos são notórias.
"Pessoalmente não vejo qualquer razão

para a Escócia ser independente, histori-

camente sempre foi tratada como nação
e como entidade separada desde 1707. A
Catalunha não", explica ao i. A questão
escocesa foi debatida a par da catalã nes-

tes moldes e está a ser usada até pela UE.
"No outro dia, o sr. Barroso [presidente da

Comissão Europeia] disse que, se a Escó-

cia se tornar independente mas não hou-

ver apoio dos Estados-membros até 2016,
será difícil para a Escócia aderir à UE", diz

o diplomata. "E adivinhe em quem esta-

va a pensar, apesar de não o dizer? Em
Espanha! Não seria necessariamente Ingla-
terra a chumbar a adesão da Escócia Pro-

vavelmente seria Espanha, que se recu-
sou a reconhecer o Kosovo e que teme o

que acontecerá na Catalunha e no País

Basco, se a Escócia for independente."
Na manhã da conferência, uma sonda-

gem do "El Mundo" mostrava uma queda
de apoio à independência da Catalunha
entre os seus habitantes se tal significar a

não-integração do Estado na UE. "Consi-

go compreender porquê", diz-nos Vendrell.
"Esta é uma situação que tem de ser dis-

cutida e que é nova no contexto europeu."
E se o governo central mantiver o fin-

ca-pé e continuar a recusar um diálogo,
pode antecipar-se uma situação seme-
lhante à de Timor? "Vamos pôr a ques-
tão nestes moldes: em 1993 havia ainda
menos pessoas no mundo a acreditar que
Timor-Leste poderia alcançar soberania
do que há hoje pessoas a acreditar na
Catalunha. A situação era ainda mais

desesperada, mas eventualmente conse-

guiu-se em Timor o que a Catalunha e a

Escócia querem. Isso não significa neces-
sariamente independência. E apesar de,
creio eu, a maioria dos estados da UE pre-
ferir que as coisas fiquem como estão

para não terem dores de cabeça, vão ter
de começar a ouvir os catalães. Antes ou

depois de 9 de Novembro."



"A política e a lei têm
de respeitar a vontade

manifestada democrática
e pacificamente

pelo povo", diz Homs

Autodeterminação de
um povo tem hoje mais

de política que de direito
internacional, sublinham

especialistas

"O governo britânico
está a respeitar a Escócia

apesar de ser contra.
Rajoy não está a

respeitar os catalâes"


