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L'Orde de Malta ho té clar:
Sobirania és independència
L'ens celebra 900 anys des que va ser oficialment establert per l'església catòlica
vantant-se d'actuar com un estat sense ser-ho com un "subjecte de dret
internacional"
La bandera de l'Orde oneja la seu de la Comissió Europea a Brussel·les. Foto: Orde de Malta

L'orde de Malta (http://www.orderofmalta.int/?lang=en) és paradigmàtic en l'entorn internacional.
Es defineix com un "subjecte de dret internacional amb funcions sobiranes" i ja té 900 anys
d'història que celebra aquest 2013. De fet, l'orde de la creu blanca de vuit puntes sobre un fons
vermell té 960 anys d'història -se'n té coneixement des del 1050-, però 900 des que el Papa
Pasqual II, l'any 1113 el va establir en plena època de les croades i el va batejar com Sobirà Orde
Militar i Hospitalari de Sant Joan de Jerusalem, de Rodes i Malta.
Aquest dissabte una missa concelebrada amb el Papa Benet XVI
(http://www.orderofmalta.int/news/64997/celebrations-for-the-900th-anniversary-of-pope-paschaliis-bull-presented-to-the-press/?lang=en) a Roma serà la festa d'aniversari d'un ens internacional
que com assegura la seva web (http://www.orderofmalta.int/the-order-and-itsinstitutions/225/mission/?lang=en) té un ordenament jurídic propi, govern, xarxa diplomàtica -fins i
tot a les Nacions Unides-, emissor de passaports, visats i segells i encunya moneda. Al
capdavall, un estat sense ser-ho formalment, un subjecte sobirà de dret internacional amb
estructures d'estat.
L'aniversari de l'Orde però permet clarificar algun debat teòric com el que es viu en el procés
sobiranista de Catalunya. Pel cap de l'executiu de l'orde i també ministre d'Afers Exteriors, Jean
Pierre Mazery, que es dedica aquest dies a explicar l'objectiu solidari i humanístic de l'Orde, no hi
veu cap problema en l'estatus jurídic i polític de Malta. "Tenim la plena independència que
necessitem, tenim sobirania que vol dir independència", va explicar Mazery en la presentació de
les celebracions aquest dilluns (http://www.orderofmalta.int/news/64997/celebrations-for-the900th-anniversary-of-pope-paschal-iis-bull-presented-to-the-press/?lang=en) . "Som un ens
independent i sobirà", certifica la seva presentació virtual
http://www.orderofmalta.int/the-order(
and-its-institutions/225/mission/?lang=en) per afegir el seu caràcter "neutral, imparcial i apolític".
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