
Catalunha abre diálogo em Lisboa
Barcelona quer referen-
do este ano e diz que de-
cisão é «irreversível».
Diálogo e legitimidade
são os trunfos.
A Catalunha ocupa uma área
maior do que a Bélgica, tem mais
habitantes do que a Dinamarca e

um PIB superior ao da Finlândia.
É uma das economias mais aber-
tas do sul da Europa, represen-
tando um quarto das exportações
espanholas, e desde há três anos
tem assistido a um crescimento
exponencial das aspirações inde-

pendentistas. Nas ruas e nas son-

dagens pede-se o direito à esco-
lha. Mas o Governo central de
Mariano Rajoy brande a Consti-
tuição e nega a realização de um
referendo.

O debate para convencer a Eu-

ropa começou esta semana em
Lisboa sob o tema 'O processo po-
lítico na Catalunha', discutido na
Faculdade de Direito. Mas trata-
-se de uma questão de direito?
Adriano Moreira, um dos orado-

res, está seguro de que não: «Tra-

ta-se mais de política do que de

direito, mais de legitimidade
do que de legalidade». Não ser-
ve apelar ao princípio de autode-
terminação dos povos, que a ONU
reconhece nos casos de territórios
coloniais ou sob domínio estran-
geiro, até porque a «autodeter-
minação é usada de acordo
com os interesses políticos do-
minantes», como defendeu o pro-
fessor e organizador do encontro
Eduardo Vera-Cruz Pinto.

Também Mercê Barceló, cate-
drática de direito constitucional,
não tem dúvidas sobre a base le-

gal da consulta popular. O proble-
ma, diz, «é apenas político e de
falta de cultura democrática»
da parte de Madrid. Depois de re-

jeitar um pacto fiscal que daria
maior autonomia tributária à re-
gião, o Governo espanhol tem vin-
do a negar a realização do referen-
do por alegar que viola os artigos
1 e 2 da Constituição, relativos à
soberania e unidade do Estado.
Mas, sustenta Barceló, o direito
da Catalunha ao referendo - que
é consultivo e não vinculativo -

«não faz de Espanha um esta-
do menos unitário do que qual-
quer outro». Do que o Canadá ou
o Reino Unido, que apesar de fa-
zer campanha declarada pelo
'não', não vai impedir a Escócia
de consultar os cidadãos. E isso
leva-nos a outra palavra-chave re-

petida várias vezes em Lisboa: o

diálogo. Tanto com Madrid como
com a Europa. «É preciso que
nenhuma comunidade veja na
outra um adversário, e que sai-
ba tratar as diferenças com diá-
logo e não pela força», disse
Adriano Moreira em jeito de aler-
ta para um cenário pós-referendo.
Só que a história diz-nos que «di-
plomacia preventiva não exis-
te», e «só se resolve o problema
quando ele surge», concluiu
Francesc Vendrell, diplomata que
liderou a missão da ONU em Ti-
mor-Leste: «Primeiro a revolu-
ção, só depois a Constituição».

O 'problema' catalão já tem
data marcada: 9 de Novembro.
Resta saber qual vai ser a solução.
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