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CONFERÈNCIA LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL CONTRA LA CORRUPCIÓ

A càrrec de:

Santiago Vidal, jutge-magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona.

RESUM:
Amb l'Auditori ple de gom a gom i gent dreta per els passadissos va començar la conferència.

Projectant una destacable seguretat amb si mateix, en Santiago Vidal va introduir el tema amb una 
dissertació moral i ètica sobre la integritat i la corrupció humana. Valors antagònics que es troben en 
el ser humà en pugna per predominar.

Ja 2000 anys abans de Crist apareixen escrits en forma de regulacions per intentar contenir la lacra 
de la corrupció. Des de les hores fins avui en dia, ha sigut una lluita constant per evitar que es 
convertís  en  l'element  de  destrucció  social  mes  important  i  un  dels  principals  problemes  de 
l'humanitat.

Però  el  fet  de  que  durant  els  darrers  10  anys  aquesta  lacra  social  de  la  corrupció  s'estigui 
manifestant  particularment  salvatge  i  devastadora,  sense  visos  de  cap  tipus  de  control  mentres 
creixen els encausaments, no vol dir que el problema no vingui d'abans. Igual que a Islàndia els  
guèisers  romanen  aparentment  en  calma  mentres  en  l'interior  de  la  terra  la  pressió  i  l'escalfor 
provoquen  de  sobte  que  brollin  els  gasos  amb  el  vapor  d'aigua,  anàlogament  succeeix  amb 
fenòmens socials quan esclaten aparentment del no res.

Un cop definit el problema de la corrupció va parlar de tres fronts per abordar-lo:

En primer lloc va defensar la necessitat  de ser cuidadosos amb a qui anar a votar, posant com 
exemple que a València el 51% dels diputats estan encausats per corrupció. Si aquest 51% dels 
diputats s'agrupessin y formessin un nou partit, podríen arribar a governar amb majoria absoluta. I 
haurien estat votats per les persones. 

En segon lloc, va expressar la necessitat de ser conseqüents i no ser corruptes, referint-se a la petita  
corrupció ciutadana i domèstica, a l'empresa, en les relacions comercials... etc. Tant important és 
acabar amb la corrupció en les altes instàncies del govern i d'aquells qui tenen més influència com, 
al mateix temps, acabar amb la petita corrupció. I amb això s'hi va incloure ell mateix.

Va posar com exemple lo impensable que era al països nòrdics que algú preguntés a un professional 
si podia cobrar una part  de la feina en “negra”.  Que ni se'ls hi  passava per el  cap1.  Així dons, 

1 Però  no  semblava  tenir  en compte  que  el  Ministeri  d'Hisenda a  aquests  països  no tenen  l'imatge  de  monstre  
depredador de éssers humans que te la nostra “Hacienda somos todos”. I això planteja la pregunta ètica: és legitim 
amagar els teus bens quan els tirans entren a saquejar al poble? Als països nordics no han patit la corrupció ni de  
lluny de la mateixa manera que nosaltres. I, per exemple, una altre cosa que als noruecs no se'ls hi hagués passat  
mai per el cap com a quelcom que es pogués fer, és pujar al tren o al metro sense bitllet. Fins fa 15 o 20 anys ni tant  
sols hi havia revisor. Ha sigut arrel de l'immigració que va començar a sortir als diaris que algú havia pujat al tren 
sense bitllet. I va ser tot un escàndol! És cert que l'educació dels noruecs és molt diferent a la nostra, i això es 
reflexa tant amb la gent del carrer com en els càrrecs i institucions del govern.
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intentar evadir impostos, segons en Santiago Vidal també és corrupció, encara que sigui a poca 
escala.

I en tercer lloc, va parlar de la desobediència civil com a forma de protesta ciutadana, remarcant 
amb èmfasis, sempre que no hi hagi violència.  Per en Santiago Vidal la presència de violència 
deslegitima automàticament l'acte de protesta. I va posar com exemple els encausats que ara es 
troben detinguts a Madrid per actes violents en l'encerclament al Parlament Català.

En aquest punt hi va haver una rèplica d'entre el públic que manifestà que com malauradament ja 
era quasi una norma en les actuacions policials amb el CNI, les manifestacions son pacífiques fins 
que  apareixen  grups  violents  aliens  a  la  manifestació  que  son  desemmascarats  per  els  propis 
manifestants amb als que en masses ocasions s'han fet evidents vincles amb la pròpia policia.

En aquest sentit en Santiago Vidal va expressar que li sabia molt greu per aquests detinguts i que la 
seva defensa no s'estava portant de la manera més convenient. També va afegir que no tenia cap 
sentit  que  se'ls  haguessin  endut  a  Madrid,  que  haguessin  tingut  que  romandre  i  ser  jutjats  a  
Catalunya. 

També  va  explicar  les  dificultats  dels  jutges  espanyols  en  exercir  la  seva  feina  d'una  manera 
“normal” en determinades ocasions. Quan se'ls hi presentava un cas on tenien que resoldre una 
causa entre en Pep i na Ramoneta, és a dir dos ciutadans del carrer de la pila del greix, no tenien cap 
dificultat en exercir la seva professió tal i com està estipulat per les lleis i les normatives. Però en 
quan apareixia algún personatge mediàtic, amb molts cales i amb bons contactes... a les hores la 
cosa canviava radicalment.

Ens va posar el típic exemple de la trucada telefònica... De cop, sona el telèfon. I curiosament és  
algún superior o algún polític o personatge influent que, casualment, ha trucat per interessar-se de 
com li van les coses: 

– Que és de la teva vida?...

– Ah! Dons molt bé.

– I la família?...

– Molt bé, la família bé. El petit ja ha entrat a l'Universitat.

– Ah! Dons no saps quan me'n alegro. No fa gaire em preguntava què estaria fent el teu noi. I 
de cop me'n vaig adonar que fa temps que no parlem. Podríem quedar un dia per sopar junts 
i fer-la petar. Així ens posem al corrent i m'expliques com et va la feina.

– Ai! la feina. Dons ara estic una mica encallat amb aquesta causa, ja prevenc que la cosa 
s'allargarà...

– I dons, no fa gaire que has començat amb aquest tema?

– Dons mira,  justament la setmana passada hem començat a recollir  informació...  però no 
sembla que haguem començat amb bon peu. Demano una documentació al Banc i resulta 
que  se'ls  hi  va  cremar  en  l'incendi  de  la  central.  Demano  per  l'oficial  del  departament 
d'inspeccions de la Delegació d'Hisenda i resulta que està de baixa i no acabo de trobar qui 
es farà càrrec de la documentació que tenia oberta o en tràmit. Ja veus, de moment només 
mal de caps.

– Ai! dons mira! Parlant de feina. Veuràs, en realitat era per això que et trucava. L'altre dia 
me'n vaig assabentar de que quedava vacant la plaça de Magistrat Superior en el Tribunal 
Constitucional...  i  de seguida me'n vaig enrecordar de tu.  Penso que tens la qualificació 
necessària per desenvolupar aquesta tasca i que les teves aptituds i experiència podríen ser 
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encara un valor afegit per el Constitucional. Vaja, pel que et conec això és el que jo penso, i 
m'agradaria saber què en penses tu. Veiam, si t'atrauria l'idea.

– Ah! dons no en sabia res. T'agraeixo que hagis pensat amb mi. M'hauria de rumiar com això 
afectaria a la meva vida però, així d'entrada haig de reconèixer que és temptadora l'idea.

– Be, tampoc m'has de dir res ara mateix. Tenim temps. Ja saps que aquestes coses porten el 
seu temps. Tu ves-hi pensant. Jo mentrestant aniré tantejant les altes esferes per veure si hi 
ha bona sintonia en aquest sentit... A veure si un dia d'aquests quedem i la fem petar una 
estona.

– Dons si, ja quedarem. Que ara ja feia temps que no ens veiem.

– Apart de les petites aparicions en el telenotícies. Ja ja ja.

– Je je je. Dons molts records a la dona.

– Igualment i fins aviat.

– Clic!2

Evidentment, si algú hagués enregistrat aquesta trucada no hagués pogut ser presentada como a 
prova de res. Quan els magistrats reben trucades d'aquest tipus han de saber quin és el verdader 
motiu de la trucada i que se'ls hi està demanant. Sabent que, si actuen de la manera com s'espera 
d'ells (cosa que també han de saber i saben) a les hores hi haurà una recompensa. Generalment 
també saben quina serà la recompensa. Però si no actuen de la manera com s'espera d'ells, també 
saben que hi haurà un castic. No fa falta que sàpiguen quin serà el castic... però hi serà. A vegades  
poden ser pals a les rodes en el desenvolupament de la seva feina. Com per exemple no poder 
aconseguir la documentació prèvia que s'està intentant recollir per motius diversos i casuals... Com 
“es va perdre en l'incendi que hi va haver...” etc. I si el que està en joc és quelcom molt seriós i  
important... coses mes greus.

Un cop ben emmarcat el problema de la corrupció, en Santiago Vidal va passar a explicar de quina 
manera s'estava treballant per la solució.

En aquest sentit es va referir a la Constitució Espanyola del 1978 i a una legislació moltes vegades 
obsoleta que provocaven que els procediments judicials s'eternitzessin.

Sempre des de una perspectiva jurídica i legislativa es va referir a la naturalesa de l'Estat Espanyol i  
a la del futur Estat de la República Catalana. Explicant com varis grups d'experts estaven treballant 
en esborranys de les noves estructures del nou estat català.

En aquest sentit es va referir a alguns informes del Consell Assessor de la Transició Nacional3, i a 
uns esborranys preliminars que estan redactant un grup d'experts  juristes (no encarregats per la 
Generalitat) sobre la nova Constitució.

Va explicar que el nou Estat català seria de tipus mixt. Meitat representatiu i meitat participatiu.  
Basat en el model d'Estat dels països nòrdics. Detallant com a nivell legislatiu i jurídic s'estaven 
prenent les mesures per evitar la corrupció a molts nivells. Impedint que els polítics escalfin cadires 
en mandats superiors a 2 anys. Adequant la legislació del funcionament de les estructures judicials 
de tal manera que la majoria dels procediments puguin començar i acabar en un termini de 6 mesos. 
És a dir que des de que s'inicii un procediment judicial, fins que es dicti sentència i s'executi la 

2 He sigut una mica creatiu a l'hora de fer els diàlegs perquè l'historia ho permet i fins i tot sembla que ho demani,  
però bàsicament la idea es aquesta.

3 El Consell Assessor de la Transició Nacional, anomenat per Artur Mas el 22-3-2013, amb la finalitat d'assessorar al 
govern sobre aspectes estratègics en relació a la consulta i a la transició, encarregant-se de definir com tindrien que 
ser les estructures del nou estat. A tal afecte, elaborara 19 informes que en teoria seran públics.
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sentència, passin com a màxim 6 mesos.

A en Santiago Vidal, se'l veu prudent a l'hora de mostrar-se optimista envers si podran aconseguir 
tots els objectius que s'estan marcant aquests experts en la seva feina, però al mateix temps va 
mostrar una convicció tan sòlida de que en no gaire temps tindríem el nou estat català que ens va fer 
pensar que sap molt més del que diu.

I va reconèixer que l'únic problema social actual al qual no hi havia trobat solució era precisament 
el del poder econòmic. El de les relacions entre el poder econòmic i el polític. És a dir que no sap  
com aconseguir controlar el poder econòmic ja que és de naturalesa inherent al capitalisme. I la fita 
d'aquests  grups  d'experts  assessors  i  del  propi  govern  no  és  precisament  separar-se  d'Europa i 
adoptar un model socialista, si no tant sols millorar les condicions socials per rentar-li una mica la 
cara al capitalisme, podria ser que amb l'intenció d'evitar un mal major... com una revolució? Ells 
ho sabran.

Robert Pardo
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