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Inauguració de l’exposició «Corrupció! Revolta 
ètica» 

Barcelona, 17 de setembre de 2019 

Vicepresident, secretari general, director de l’Oficina Antifrau, diputats, diputades, 

regidors, regidores, autoritats, amics i amigues, el primer cas de corrupció 

documentat és de fa tres mil anys, de l’època de Ramsès  IX, en què un funcionari 

en denuncia un altre perquè rep suborns. Ho dic perquè això demostra que la qüestió 

de la corrupció no entén ni d’èpoques ni de zones geogràfiques. És transversal.  

I és un dels principals problemes de totes les èpoques amb relació al poder, i 

especialment amb relació a les democràcies, i a la nostra democràcia. I no només 

perquè és injusta i genera uns costos de 40.000 milions d’euros, el 20 per cent,  

8.000 milions, a Catalunya. No és només un cost econòmic, com deia, sinó que posa 

en risc la democràcia mateix. No és estrany que el 92 per cent dels ciutadans d’aquest 

país, segons el CEO, diguin que la seva màxima preocupació amb relació a les 

administracions del país és la corrupció.  

Els vells, amb be baixa, republicans parlaven de la «virtut cívica», que vol dir no 

només la capacitat de participar en les decisions col·lectives, no només la capacitat 

de gestionar el bé comú, sinó de fer-ho èticament, amb responsabilitat, perseguint 

sempre el bé col·lectiu i no l’individual. De fet, els vells i clàssics republicans parlaven 

d’aquesta «virtut cívica» contraposada a la tirania, contraposada, justament, a altres 

pràctiques corruptes. Més modernament parlem de «decència». Ens agafem al que 

diu Michael Sandel, el gran teòric modern del republicanisme, que parla de la 

«decència» en la gestió del bé col·lectiu. I en això no hi ha diferències temporals o 

geogràfiques, sinó que fonamentalment té a veure amb els mecanismes que som 

capaços de generar per fer front a la corrupció, per evitar-la, per respondre-hi. 

I és en aquest sentit que, des de la meva perspectiva, ens calen fonamentalment 

tres coses. La primera és, efectivament, generar els mecanismes de control, 

vigilància i persecució de la corrupció. I aquí crec que ens hem de felicitar tots plegats 

d’aquests deu anys de l’Oficina Antifrau, especialment després d’una etapa fosca que, 

sortosament, estem superant. L’Oficina Antifrau és una eina fonamental per a la 

ciutadania d’aquest país. No és l’única, però és una eina que tenim a l’abast 
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justament per fer front a aquesta corrupció, que, hi insisteixo, pot corrompre els 

fonaments democràtics. 

El segon element és –ho deia el vicepresident– la generació d’una ètica de la 

responsabilitat política, que vol dir que, en el marc de les nostres decisions 

quotidianes, en el marc dels lideratges a les administracions, siguem exemplars, que 

totes les decisions que prenguem siguin sempre recordant els clàssics, siguin en 

virtut del bé comú i no d’altres actituds públiques, que siguin en contra de la 

corrupció. 

I des d’aquesta perspectiva crec que és important que posem en valor, com deia el 

director de l’Oficina Antifrau, la figura dels alertadors i que siguem capaços no de fer-

ne uns herois, com deia ell, efectivament, sinó de normalitzar-ne la figura, i per tant 

que siguem capaços de llegir en cada una de les denúncies una oportunitat de fer-

nos millors col·lectivament. No es tracta de treure la qüestió més bruta, més lletja, 

de la situació, sinó de ser capaços de fer una reflexió interna per veure com podem 

ser millors. 

Aquests tres elements per mi són essencials. I aquesta exposició ens ajuda a això, i 

ens hi ajuda no només des d’un punt de vista abstracte, sinó directe, quotidià. Ens 

ajuda a preguntar-nos com actuaríem davant situacions que es poden donar al costat 

de casa o directament al nostre entorn més immediat. D’aquí el valor d’aquesta 

exposició, que connecta molt directament –i amb això acabo– amb el valor de 

l’Oficina Antifrau, amb aquests deu anys lluitant contra la corrupció. 

Tenim molt de camp per recórrer, però és evident que tenim els instruments. I depèn 

de nosaltres que siguem capaços d’utilitzar-los amb l’eficàcia que els nostres 

ciutadans es mereixen, aquest 92 per cent de ciutadans i ciutadanes de Catalunya 

que avui, legítimament, comprensiblement, estan preocupats per la corrupció 

política. 

Per tant, director, moltíssimes gràcies per l’exposició; gràcies també als qui l’acolliu, 

i gràcies a tots vostès per assistir-hi. Fem una crida a tota la ciutadania del país no 

només perquè visiti l’exposició, sinó sobretot perquè es respongui les preguntes que 

ens posa a tots plegats. 

Moltíssimes gràcies. 


