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EDITORIAL

Diarios y dietarios
Tras pasar cuentas con el tiempo, nos percatamos de
la cantidad de cosas que han cambiado con la crisis.
Y no sólo con respecto a los ingresos. Valores, ideas,
actividades, incluso algunos recuerdos, la percepción
de muchas cosas se ha tornado gris. Es como si oscuros relojeros hubiesen cambiado ya no el marco económico, si no el moral, como si algunos ideales ya no
sirvieran.
Para algunos, especialmente instituciones, la Cooperación Internacional es como la vajilla de la abuela,
excelente porcelana, dibujos en pan de oro, bellísima,
pero que mejor no sacarla, que ya es demasiado ostentosa y cara... Y creemos que es justo lo contrario,
hoy es un buen día para reevindicar, reevindicar la
cooperación Internacional como instrumento para
iniciar y desplegar un estado de bienestar globalizado,
garante de seguridad y salud para el mundo. ¿Vamos
a dejar de preocuparnos por la formación sindical
en un mundo dónde la producción semiesclavista en
Asia (especialmente...) se convierte en el modelo a seguir? Evidentemente no.
Ahora más que nunca las transformaciones globales
actuan directamente en nuestras ciudades y pueblos,
sin posibilidad de aislamiento. En un mundo así, la
cooperación no es capricho, es más bien necesidad.
“...rebélate,rebélate contra la muerte de la luz”.
Y pasando cuentas con la caja: Somos conscientes
que hemos limitado a un número anual la edición de
“SUD”, una lástima, aún hay mucho que decir, pero
las colaboraciones económicas y subscripciones es4

casean; desgraciadamente algunas instituciones gastan más en propaganda alienante que en sensibilización social. Por ello, agradecemos también al Centre
d’Estudis Socials i Metropolitanos su apoyo, y muy
especialmente al Ayuntamiento de Barcelona la complicidad para con nuestra publicación. Muy especialmente queremos agradecer el apoyo y la implicación
del mundo municipal, ante la lejanía de demasiadas
instituciones.
Como siempre con “SUD”, no queremos hacer una
revista de opiniones políticamente correctas o noticias recalentadas, sino de pensamiento y pedagogia,
mostrando escritos de vocación social; en este ejemplar un estupendo artículo de Sami Nair lo ilustra,
tocándonos muy de cerca....También divulgando buenos libros de Izquierda, libros de esta nueva realidad,
Thomas Piketti nos muestra que la lucha de clases
aún no acabó, aunque estén ganando ellos. Bueno,
este round.
Y también en este número, las cuentas pendientes, las
que tenemos con nuestro gran vecino. Africa no es un
problema, es una oportunidad. Su capacidad de crear
riqueza social es brutal, por ello hemos querido dedicarle este número.
Pero desde el sindicalismo debemos huir siempre de
las posturas beatíficas de inocencia y fantasías florales....Africa no es una panacea, acosada por el fanatismo islámico por el norte, con el inmenso fracaso de
las “Primaveras árabes”, hundida por la pobreza y las
pandemias (más la malaria crónica que el Ebola...),
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que también sufre a sus déspotas y a sus cleptocracias, también a sus nacionalismos tribales ( como catalán mejor no hacer ningún comentario....) y porque
mientras que los estados occidentales disolvieron los
colonialismos, sus empresas los relevaron. Africa,
la ruina y la riqueza permanente: La pobreza y las
epidemias crónicas favorecidas por sus desgobiernos
frente a las oportunidades de la nueva Constitución
tunecia, por citar un ejemplo... Todo ello en este número especial, que cuenta también con información y
trabajos académicos que sirven de referencia.
Por último, elogios y referencias: Queremos aprovechar para reconocer el trabajo de Cándido Méndez, tuvimos la ocasión de conocerlo personalmente en el III Congreso Extraordinario de la UGT de
L’Hospitalet, nos pareció un sindicalista tranquilo y
apacible, perteneciente a esa generación bisagra, que
tuvo que liderar después de los grandes responsables de la clandestinidad y la Transición, los firmes
socialdemócratas de la talla de Redondo, Garnacho
o Lito, así como también Luis Fuertes , Paco Neira,
Justo Dominguez, Pepe Alvarez, Ciriaco Hidalgo o
José Mº Rañé en Catalunya. Una generación que, de
manera correcta, Méndez clausura.
Con 21 años de responsable en el cargo considera necesario irse, algo evidente, además de un buen gesto
generacional.
Una etapa y también una manera de hacer sindicalismo negociador, pero firmemente de izquierdas. Con
huelgas duras y acuerdos a pie de empresa, podría-

mos decir que el modelo socialdemócrata de pacto y
acuerdo, de independencia sindical, intenacionalizador e integrador, ha sido el que ha triunfado en Europa, conviene decirlo, sobre todo para los que en sus
hojas fundacionales presumen de principios incendiarios y revolucionarios.
En el futuro,no sabemos certeramente en que línea
irá el sindicalismo confederal. Lo que es evidente es
que también se verá afectado por la ola regeneradora
que afecta a la política. A los modos de hacer política.
Candidaturas y votaciones abiertas se impondran, limitación de mandatos y cargos, también; eso sí, mal
empiezan los que construyan sindicatos como meros
“instrumentos de agitación” para servir a partidos políticos..., no SOMOS una sociedad de dirigismo leninista. La independencia sindical corre en paralelo a la
democracia parlamentaria.
En este nuevo descontrol y desajuste del sistema capìtalista, en esta readactación a la nueva Globalización
del Mercado financiero y los Estados emergentes, seguimos siendo los trabajadores los que sufrimos las
consecuencias, y tenemos que liderar ese nuevo escenario, es preciso. Un viejo dicho de la tradición oral
africana dice, “cuando los elefantes luchan, la hierba
es la que sufre”.

Nicolás Cortés Rojano
Director de SUD
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Reptes econòmics
i de seguretat del
continent africà
La seguretat i els seus impediments
Una cosa és certa per a l’Àfrica del segle XXI: la seva
importància estratègica en el món seguirà augmentant, per raons de diferent rellevància, com ara els
ingents recursos que s’hi troben, uns mercats quasi
verges i en creixement constant, els reptes sanitaris i
d’alimentació que no ens poden deixar indiferents de
cap manera, una renovada preocupació per l’encara
feble governabilitat de les seves institucions que ens
aboca a una gran quantitat de desafiaments domèstics
i internacionals claus amb la real i creixent amenaça
del terrorisme entre ells. El que és incert –i clau alhora- per a l’Àfrica és de quina manera i a quin ritme
el continent serà capaç de controlar el seu propi destí
en lloc d’estar subjecte a les tradicionals externalitats
que dificulten el desenvolupament del continent negre. La necessitat d’avançar vers l’anomenat “desenvolupament sostenible “ és un factor clau pel que fa a
l’economia i a les seves derivades referents a la pau,
l’estabilitat i la fiabilitat de la marca Àfrica. A la noció
de desenvolupament sostenible, amb clares implicacions i derivades econòmiques, ens caldria incloure la
6

de seguretat sostenible. Ambdues es troben estretament lligades. Quins motius ens ho exigeixen?
Les societats que viuen sotmeses a la por per la seva
seguretat immediata o la seva subsistència –difícil de
generalitzar i catalogar fins i tot per l’Àfrica- coincideixen en una qüestió molt rellevant: disposen de poc
temps (i pocs incentius) per pensar en les conseqüències del seu destí a llarg termini. És a dir, les persones
que viuen sota l’amenaça de mort per violència, malaltia o d’altres factors es concentren específicament en
un esperit de supervivència que marca llurs actuacions
diàries. No miren, en conseqüència, molt més enllà
de la immediatesa, la qual cosa dificulta o impedeix
el seu propi desenvolupament. En el llarg termini, el
que això significa és que aquestes poblacions hipotequen el seu futur “desenvolupament sostenible” per a
la supervivència en l’actualitat. Les poblacions han de
poder percebre que tenen algun grau durador de seguretat per a ells i les seves famílies i poder així trencar l’espiral de violència i les decisions motivades pel
pànic i la incertesa a la no supervivència o als atzars
producte de la situació de conflicte existent. Això és el
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que s’entén per seguretat sostenible. Així, una vegada
que s’interioritza comporta implicacions notables en
tots els àmbits del desenvolupament. La pregunta ja
no és si a l’Àfrica li cal un major nivell de seguretat,
ens hem de directament qüestionar com ho podem
dur a terme i amb quins mitjans o instruments.
Com diem, el continent africà s’enfronta a un cada
cop major nombre de reptes de seguretat. Les amenaces tradicionals dels conflictes civils i les fronteres,
crisis de governabilitat –com la darrera a Burkina
Faso- i els cops militars poden haver disminuït però
segueixen sent actius i no podem minimitzar-los de
cap manera. Mentrestant, altres qüestions han adquirit importància, com ara la globalització, la reforma
del sector de la seguretat, el terrorisme, els agents de
seguretat privats, el manteniment i la consolidació de
la pau i la proliferació d’armes de destrucció massiva.
Àfrica és de fet un laboratori d’experimentació i un
continent, just com passava durant la Guerra Freda,
de conflictes que es viuen o tenen el punt d’arrencada,
tot sovint, en d’altres continents. Només així podem
comprendre l’augment de fenòmens pertorbadors de

la seguretat mundial com el del jihadisme en aquesta
àrea del món.
Per exemple una de les lliçons que hom ha après dels
casos de Burundi i de la República Democràtica del
Congo (RDC), dos països amb una llarga tradició de
gran inestabilitat, consisteix en el fet que els conflictes han de quedar al marge de les eleccions formals.
La intervenció a la RDC ha derivat en la presa d’un
enfocament més holístic, i no pas tant sectorialitzat,
en relació amb el manteniment de la pau. Els encarregats del manteniment de la pau destinats a zones
de conflicte han d’aportar seguretat i protecció a la
població civil. En primer lloc i abans que res, han de
posar fi a la violència armada. A continuació, han de
tenir la capacitat de desviar les energies de la gent
cap a activitats de reconstrucció del país i a restablir
la pau i l’ordre. En aquest sentit, han de poder dur a
terme propostes integrades i efectives de repatriació,
assentament, reintegració i rehabilitació de refugiats,
de desplaçats a nivell interior, i d’excombatents i les
seves famílies, fent especial èmfasi en les dones i els
nens víctimes de la violència. Han de ser capaços de
7
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planificar i implantar programes ben harmonitzats de
desarmament , desmobilització , rehabilitació i reintegració que serveixin de base per consolidar la seguretat i la protecció de la gent.
Com a factor fonamental per assolir que el conjunt
de les intervencions siguin sostenibles, i en línia amb
una idea efectiva de la necessària reforma del sector
de la seguretat, caldrà garantir que la ideologia dels
líders de les noves democràcies es basi en el respecte i la lleialtat a la seva Constitució i al pacte de llibertats democràtiques i civils i de respecte vers les
minories existents. Però les intervencions de les forces de manteniment de la pau no finalitzen amb les
eleccions. Aquesta fase sovint hauria de ser vista, més
com un punt de partida que no pas com una arribada
a la “normalitat”. És en aquest punt on la pau social i
política pot trontollar més i novament amb l’aparició
dels actors tradicionals en discòrdia o, fins i tot, amb
l’emergència de nous actors en litigi que posin en perill la situació de pau relativa.

En aquest sentit, l’alarmant nombre de països propensos als conflictes posa en relleu la necessitat d’enfocar
d’una manera més àmplia la prevenció de conflictes,
amb un enfocament que eviti el traçat d’una línia artificial entre el moment anterior al conflicte, el conflicte
en si mateix i el postconflicte. També subratllem la
necessitat de comptar amb un conjunt de respostes
apropiades en matèria de política, seguretat, drets humans i desenvolupament. Per garantir una pau real i
sostenible en una situació propensa al conflicte s’han
de construir estats forts i transparents amb cossos militars i policials professionals i no corruptes, dirigits
per civils –no tenyits per la corrupció igualment-; s’ha
de desenvolupar un marc democràtic de tolerància a
la diversitat; s’ha de construir una societat civil oberta que promogui el govern democràtic i la protecció
humana; i cal fer amarar a totes les institucions estatals -però especialment a les forces de seguretat- una
cultura democràtica basada en el respecte de l’Estat
de Dret i dels drets i la dignitat humans amb un especial èmfasi a la protecció de les minories. No debades
la persecució o discriminació d’aquestes és un factor
d’inestabilitat i tensió social i comunitària. En aquests
aspectes els estats de la UE podrien jugar un rol rellevant amb actuacions per enfortir la pau i la promoció
8

dels valors democràtics i cívics entre les forces armades i la població.
Un dels principals reptes del sector de la seguretat
engloba el control democràtic, la creació d’una vertadera societat civil puixant, la reforma del sector de la
defensa, els serveis d’informació i seguretat, el control de les fronteres, el manteniment de l’ ordre, la
justícia, les presons, i també tot el que es refereix a
les empreses de seguretat privada. Es molt necessari
crear un entorn de seguretat i protecció per a l’Estat
afectat i la seva població a través del restabliment
de l’arquitectura i l’estructura del propi estat. La naturalesa global d’aquesta afecta a tots els sectors de
l’àmbit de la seguretat.
No ha d’estranyar que destaquem i constatem precisament aquests com els principals reptes :

Els Estats nació africans viuen l’emergència del fenomen terrorista com una font de problemes que
amenaça llur viabilitat o, fins i tot,supervivència . en
aquest sentit el terrorisme intern, amb suport extern,
està augmentant de forma alarmant.
• Les causes de la inseguretat han soscavat el desenvolupament i el progrés de la majoria dels països
africans.
• les estratègies per atendre les amenaces a la seguretat a l’Àfrica han de ser harmonitzades i abordades
amb amplitud de mires i consens del major nombre
d’actors possible.
•
L’increment de la inseguretat a l’Àfrica ha
de ser percebuda, com de fet ja ho és, com una autèntica amenaça per la seguretat global i d’Europa en
particular per tot el que té a veure el control de la
immigració il·legal degut als conflictes polítics o a la
pobresa, el tràfic de persones, l’extensió dels conflictes, l’emergència d’estats fallits etc.

Al nivell econòmic...
Tot i que molts països a l’Àfrica es segueixen enfrontant a greus adversitats financeres, les seves pers-
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pectives econòmiques són molt més positives que en
d’altres àrees geogràfiques del món. Les noves generacions africanes, hom té la impressió, viuran millor
que no pas les anteriors degut a aquest significatiu
canvi de tendència. En general, els africans, juntament amb els asiàtics i els llatinoamericans, expressen punts de vista més positius sobre les condicions
econòmiques que les que fan els europeus i els habitants de l’Orient Mitjà. La major part de l’Àfrica
subsahariana es troba en la categoria del Banc Mundial d’ingressos més baixos de 765 dòlars de Renda
Nacional Bruta per persona i per any. Val la pena no
passar per alt que avui, malgrat un cert ressorgiment
econòmic africà, els deu estats més pobres del món
continuen essent d’aquest continent. I dels trenta més
pobres en són fins a vint-i-set.
Però no només la pobresa s’ha vist reduïda a l’Àfrica,
sinó que aquest descens ha estat general a totes les
categories diverses de països africans que fins al moment present havien tingut ritmes evolutius prou diferents. Així, la pobresa s’ha vist reduïda a països costaners com de terra endins: en països rics amb recursos
minerals o sense; països amb agricultura favorable o
a l’inversa, etc.
El quadre que sorgeix d’Àfrica a l’informe dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)
retrata un continent que ha progressat en determinades àrees clau com la taxa neta de matriculació a
primària, la paritat entre els gèneres a l’ensenyament
primari, l’empoderament polític de les dones, l’accés
a l’aigua potable, i posar fre a la propagació del virus
de la SIDA. En aquest sentit, el tractament antiretroviral és troba cada vegada més a l’abast del públic en
un gran nombre de països i les taxes de mortalitat estan caient en alguns llocs. Les innovacions polítiques
a l’Àfrica estan facilitant el progrés cap a l’assoliment
dels ODM. Aquestes innovacions inclouen nous i ampliats programes socials de protecció que estan contribuint a una recuperació, encara lenta però constant,
de la regió. A més, els països han utilitzat l’instrument
dels ODM com a marc per la planificació del desenvolupament, l’enfortiment i coordinació dels diferents
nivells institucionals i, alhora, per reduir els nivells
d’ineficiència dels propis governs.
Els africans en l’àmbit dels afers internacionals ten-

deixen a preocupar-se pels mateixos problemes que
altres societats a tot el món. En concret, la inestabilitat financera internacional, el canvi climàtic global,
i els grups extremistes islàmics ocupen la banda alta
de la seva llista de preocupacions. Mentrestant, dos
grans actors en l’escenari mundial, els Estats Units i
la Xina, són molt populars a Àfrica. El pes dels Estats
Units segueix essent predominant a la regió superant
el de la creixent Xina. L’excepció la trobaríem al Magrib - Líbia i Tunísia en especial-, on les conflictives
dinàmiques internes, després d’unes primaveres molt
plujoses i improductives- han deixat un pòsit de gran
insatisfacció.
Els factors generadors de creixement interns d’Àfrica
han estat reforçats pels recents esdeveniments importants en l’economia mundial, especialment l’augment
de la demanda de matèries primeres i l’augment resultant dels preus d’aquestes. El ràpid creixement
de les economies de les potències emergents del Sud
(Xina, Índia, Brasil, etc) ha provocat una intensificació de la competència mundial pels recursos naturals
de l’Àfrica. En el procés, els països rics en recursos
naturals al continent s’han beneficiat del creixement
en el preu de les matèries primes, que s’ha convertit
en una important font de creixement econòmic. Caldrà a mesura que es consolidi aquest creixement dependre cada cop menys d’aquestes degut a que una
deficient gestió pot generar gran inestabilitat social i
a la volatilitat que experimenten. Així, situacions com
les de l’anomenada “malaltia holandesa” són per tenir
en compte atès que s’han donat arreu.
La continuïtat i millora del recent i continuat creixement econòmic de l’Àfrica requereix el suport,
l’ampliació i l’aprofundiment de les reformes polítiques i econòmiques. Aquestes reformes són necessàries per al continent per mobilitzar eficaçment els
recursos nacionals i atraure ingents fluxos d’inversió
i presència estrangera i de capital globals. Més enllà
de l’auge de les matèries primeres, els països africans
poden sostenir el creixement econòmic mitjançant la
gestió prudent i la inversió dels seus guanys a través
de la pujada dels preus dels productes bàsics en la
construcció d’infraestructures i en la necessària, i encara molt pobra, inversió en el capital humà o en la
diversificació de les seves economies. En tota aquesta comesa els africans hauran de ser recolzats per
la comunitat internacional, especialment els països
desenvolupats del Nord que han de permetre accés
al seus mercats dels productes africans. Els esforços9
africans en aquest sentit s’han de veure recompensats per una molt major presència i vivència africana
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Sadisme
econòmic

S

adisme? Sí, sadisme. Com se’n pot
dir, sinó, d’aquesta complaença per
causar dolor i humiliació a la gent?
En aquests anys de crisi, hem vist
com –a Grècia, a Irlanda, a Portugal, a Espanya i en altres països de
la Unió Europea (UE)– l’aplicació inclement del cerimonial de càstig exigit per Alemanya (congelar les
pensions; retardar l’edat de jubilació; reduir la despesa pública, retallar els serveis de l’estat de benestar,
disminuir els fons per prevenir la pobresa i l’exclusió
social, la reforma laboral, etc.) ha provocat un vertiginós augment de l’atur i dels desnonaments. La mendicitat s’ha disparat, així com el nombre de suïcidis.
Tot i que el sofriment social assoleix nivells insuportables, Angela Merkel i els seus seguidors (entre
ells, Mariano Rajoy) continuen afirmant que patir és
10

bo i que això no s’ha de veure com una etapa de suplici sinó d’autèntica joia. Segons ells, cada dia de càstig
ens purifica, ens regenera i ens apropa a l’hora final
del turment. Es tracta d’una filosofia del dolor que
no s’inspira pas en el marquès de Sade, sinó en les
teories de Joseph Schumpeter, un dels pares del neoliberalisme, que pensava que tot sofriment social compleix d’alguna manera un objectiu econòmic necessari
i que seria una equivocació mitigar aquest sofriment
encara que només fos lleugerament.
I així anem. Amb una Angela Merkel en el rol de
“Wanda, la dominadora”, que es veu animada per un
cor d’institucions financeres fanàtiques (Bundesbank,
Banc Central Europeu, Fons Monetari Internacional,
Organització Mundial del Comerç, etc.), pels euròcrates addictes de sempre (Durao Barroso, Van Rompuy,
Ollie Rehn, Joaquín Almunia, etc.). Tots aposten per
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un masoquisme popular que portaria els ciutadans no
només a la passivitat sinó a reclamar més expiació i
més martiri “ad maiorem glòria Europa”. Fins i tot
somien amb això que els mitjans policials denominen
“submissió química”, uns fàrmacs capaços d’eliminar
totalment o parcialment la consciència de les víctimes,
convertides sense voler-ho en joguines de l’agressor.
Però haurien d’anar amb compte, perquè la “massa”
s’enfurisma.
A Espanya, on el Govern de Mariano Rajoy està
aplicant polítiques salvatges d’austeritat al límit precisament del “sadisme”1, les expressions de descontentament social es multipliquen. I això en un context
d’enorme desconcert, en què, de sobte, els ciutadans constaten que a la crisi econòmica i financera
s’hi suma una crisi greu de govern. Simultàniament,
diversos pilars fonamentals de l’edifici de l’Estat

s’esquerden: la Corona (amb el tètric episodi de la
caça de l’elefant en Botswana), el poder judicial (amb
el cas brut Dívar), l’Església (que no paga l’impost
sobre béns immobles, IBI), el sistema bancari (del
qual ens afirmaven que era el “més sòlid” d’Europa i
constatem que s’ensorra), el Banc d’Espanya (incapaç
d’alertar sobre Bankia i altres fallides espectaculars),
les comunitats autònomes (algunes sumides en abismals escàndols de corrupció), els grans mitjans de comunicació (excessivament dependents de la publicitat
i que van ocultar les calamitats per s’apropaven)...
Sense parlar del mateix Govern amb un president que, en un moment en què Espanya (i Grècia)
s’ha convertit en l’eix dels problemes del món, sembla
que camina sense brúixola. Un president que davant
de preguntes fonamentals o bé opta pel silenci com a
resposta o bé contesta amb expressions surrealistes
11
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(“Farem les coses com Déu mana”), o senzillament
sosté contraveritats2. Mariano Rajoy i el seu equip
econòmic tenen una gran responsabilitat en el desastre actual. Han dirigit la crisi bancària amb molt
poca mà esquerra; han deixat descompondre el cas de
Bankia, han transformat una clara situació de fallida
en un pols amb Brussel·les, el Banc Central Europeu
i l’FMI, han practicat el negacionisme més neci, que
pretén fer passar un rescat de conseqüències gravíssimes per a l’economia espanyola per un crèdit barat i
sense condicions (“És un suport financer que no té res
a veure amb un rescat”, va declarar Luis de Guindos,
“El que hi ha és una línia de crèdit que no afecta el
dèficit públic”, va afirmar Rajoy).
Tot això crea la penosa impressió d’un país que
naufraga. I els ciutadans descobreixen de sobte que
darrere de les aparences de l’”èxit econòmic espanyol”, pregonat durant lustres pels governants del
PSOE i del PP, s’amagava un model (el de la “bombolla immobiliària”) corcat per la incompetència i la
cobdícia.
En certa mesura, ara entenem un dels grans enigmes de la història d’Espanya: com va ser possible que,
tot i les muntanyes d’or i plata portades d’Amèrica
per l’Imperi colonitzador i explotador, el país es convertís, a partir del segle XVII, en una mena de “cort
dels miracles” plena de desemparats i captaires? Què
se’n va fer de tanta riquesa? La resposta a aquestes
preguntes la tenim avui davant dels nassos: incompetència i miopia dels governants, cobdícia infinita dels
banquers.
I el càstig actual no s’ha acabat. Després que
l’agència Moody’s, el juny passat, rebaixés la nota
del deute espanyol a tres esglaons, de l’A3 a l’Baa3
(només un per sobre del “bo escombraries”), la prima de risc va arribar fins a límits insostenibles. La
solvència espanyola rellisca pel pendent que porta a
un rescat. I tant el rescat de la banca com el rescat
del deute públic tindran un cost social terrorífic. En
12

l’informe anual sobre Espanya, el Fons Monetari Internacional, per exemple, ja reclama que el Govern
apugi l’IVA i que aprovi com més aviat millor una
nova disminució del sou dels funcionaris per reduir
el dèficit. A més, en un document de feina, els experts
del Fons recomanen a Espanya que rebaixi encara
més l’acomiadament, reclamen el contracte únic i que
s’eviti actualitzar automàticament els sous3.
La Comissió Europea recomana igualment la pujada
de l’IVA, i l’adopció de noves mesures “austeritàries”:
retardar l’edat de jubilació, controlar la despesa a les
comunitats, endurir les prestacions per desocupació,
eliminar la desgravació per habitatge i reduir el volum
de l’Administració pública. Tot abans del 2013. Ja que
no es pot devaluar l’euro, es tracta de devaluar països,
rebaixar el seu nivell de vida d’un 20 a un 25%...
Per la seva banda, la cancellera alemanya exigeix
que Espanya continuï les reformes econòmiques i
fiscals profundes. Malgrat la fidelitat canina que li
manifesta Rajoy, Merkel s’oposa amb ungles i dents
a qualsevol mesura del Govern que suposi per a Espanya cedir en el camí de l’austeritat i de les reformes
estructurals.
Berlín vol aprofitar el “xoc” creat per la crisi, i la
posició dominant d’Alemanya per aconseguir un antic
objectiu: la integració política d’Europa a les condicions germàniques. “La nostra tasca avui –va declarar
Merkel en un discurs davant el Parlament alemany–
és compensar el que no es va fer [quan l’euro va ser
creat] i posar fi al cercle viciós del deute etern i de no
complir les normes. Sé que és difícil, que és dolorós.
És una tasca hercúlia, però és inevitable”. Alguns comentaristes ja parlen del IV Reich...
Perquè si es produeix el “salt federal” i s’avança
cap a una unió política, això vol dir que cada estat
membre de la UE haurà de renunciar a quotes importants de la pròpia sobirania nacional. I que una
instància central podrà interferir directament en els
pressupostos i els impostos de cada estat per impo-
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sar el compliment dels acords. Quants països estan
disposats a abandonar tanta sobirania nacional? Si
cedir part de la sobirania és inevitable en un projecte
d’integració polític com la Unió Europea, hi ha però
una diferència entre federalisme i neocolonialisme...4.
Als estats sotmesos a rescats –Espanya, entre
d’altres– aquestes pèrdues importants de sobirania ja
s’hant dut a terme5. Desmentint Rajoy, el ministre alemany de Finances, Wolfgang Schäuble, va afirmar que
la troica (BCE, Comissió Europea i FMI) controlarà
la reestructuració de la banca a Espanya6. Aquesta
troica governarà la política fiscal i macroeconòmica
per continuar imposant reformes i retallades i per assegurar la prioritat del cobrament del deute que els
bancs espanyols tenen amb la banca europea, i principalment alemanya7. Espanya disposa, doncs, des del
juny passat, de menys llibertat, menys sobirania del
seu sistema financer i menys sobirania fiscal.
Tot això sense cap garantia de sortir de la crisi.
Al contrari. Tal com recorden els economistes Niall
Ferguson i Nouriel Rubini: “L’estratègia actual de recapitalitzar els bancs a base que els Estats demanin

prestat als mercats nacionals de bons –o Instrument
Europeu d’Estabilitat Financera (IEEF) o al seu successor, el Mecanisme Europeu d’Estabilitat (Mede)–
ha resultat desastrosa a Irlanda i Grècia: ha provocat
una explosió de deute públic i ha fet que l’Estat sigui
encara més insolvent, alhora que els bancs es converteixen en un risc més gran en la mesura que més part
del deute públic és a les seves mans”.8
Però llavors, si no funcionen, per què es mantenen aquestes polítiques sàdiques d’”austeritat fins a
la mort”? Perquè el capitalisme s’ha posat altre cop en
marxa i s’ha llançat a l’ofensiva amb un objectiu clar:
eliminar els programes socials de l’estat del benestar
implementats després del final de la Segona Guerra
Mundial i dels que Europa n’és l’últim santuari.
Però, com dèiem més amunt, hauria d’anar amb
compte. Perquè la “massa” s’enfurisma...

Ignacio Ramonet
Director de Le Monde Diplomatique

NOTES:
1) Llegiu Conn Hallinan, “Spanish Austerity Savage to the
Point of Sadism”, Foreign Policy in Focus , Washington
DC, 15 de juny de 2012. http://www.fpif.org/ bloc / the_
pain_in_spain_falls_mainly_on_the_plain_folk
(2) Llegiu Ignacio Escolar, “Les set grans mentides sobre
el rescat espanyol”, Escolar.net, 11 de juny de http://www.
e s c o l a r. n e t / M T / a r c h i v e s / 2 0 1 2 / 0 6 / l a s - s i e t e - g r a n d e s mentiras-sobre-el-rescate-espanol.html
País , Madrid, 15 de juny de 2012.
(4) Llegiu Niall Ferguson, Nouriel Roubini, El País , Madrid, 10 de juny de 2012. Llegiu també, Ignacio Ramonet,
“Nous protectorats”, Le Monde diplomatique en espanyol , març de 2012.

(5) Una prova de la mentalitat de neocolonizados és
l’esperpèntic projecte Eurovegas que es disputen les
comunitats de Madrid i de Catalunya, basat en la especulació urbanística i financera, i associat al “augment
del blanqueig de capitals, la prostitució, les ludopaties i
les màfies”.Consulteu la plataforma Aturem Eurovegas:
http://aturemeurovegas.wordpress.com
(6) El País , Madrid, 14 de juny de 2012.
(7) Vicenç Navarro, Juan Torres, “El rescat portarà més
retallades i no serveix per sortir de la crisi “, Rebel · lió,
15 de juny de 2012. http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=151370
(8) Vegeu la nota 4.
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L’autocrítica
a les ONGD

V

ivim un temps en què bona part
del sector travessa moments molt
difícils. D’una banda perquè costa mantenir el nombre de socis i
donants que fan possible els nostres projectes, però, sobretot, i en
la majoria de casos, perquè la profunda crisi política,
econòmica i social que patim ha paralitzat bona part
del flux de diner públic que les institucions dedicaven
a la nostra feina.
Durant aquestes darrers tenmps hem escoltat
moltes veus que denuncien aquesta paràlisi, però
hem trobat a faltar l’autocrítica necessària sobre el
moment en què vivim. Parlem de respostes que vagin
molt més enllà de reivindicar que tot torni a ser com
fa uns anys i que anunciïn noves formes de fer adaptades als nous temps que ens toca viure.
Vivim la paradoxa de ser organitzacions que fa anys
que anticipem i avisem que aquest és un sistema injust a punt de col·lapsar-se, i quan finalment s’enfonsa
14

–no el nostre sector, sinó el conjunt de l’arquitectura
que configura el suposat estat del benestar– nosaltres
també caiem perquè hem anat perdent la dimensió de
moviments socials i l’arrelament social que donava
sentit a la nostra existència.
Volíem canviar un sistema, però per canviar-lo des
de dins ens hi vam instal·lar plàcidament. I el dia que
el sistema deixa de fer-nos arribar diners resulta que
posa en dubte la nostra existència perquè no tenim
prou socis ni prou massa social que hi donin sentit. Fa
prop de vint anys la mobilització del 0,7% va comptar
amb un fort suport social, amb actes i acampades per
tot el país. Ara s’ocupa la seu de l’ACCD, i amb prou
feines queda ningú si exceptuem directius i treballadors de les ONGD.
Hi hem pensat prou? Les entitats tenim sentit en
funció de les persones que ens donen suport com a
sòcies, donants o col·laboradores; i les organitzacions
de segon nivell han de viure, sobretot, pel suport de
les entitats que en formem part. Aquesta era la nos-
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tra força com a moviments socials. N’hem perdut un
gruix i per això som on som i ens passa el que ens
passa.
Hi ha una part de fracàs col·lectiu en aquesta nova
situació –amb tota la injustícia que significa sempre
generalitzar– i potser tenen un punt de maniquees i
de complaents certes reivindicacions que no ataquen
el problema de fons que ens ha fet arribar fins aquí:
sabíem què passaria i no ens vam preparar prou.
Tenim tot el dret, i l’obligació, a revindicar un país
i unes insitucions públiques conscients del seu deure i
del seu compromís amb els col·lectius més fràgils dins
i fora de les nostres fronteres, però ens aniríem bé
d’esbrinar què vam fer malament per no tornar-nos a
equivocar.
Després de tants anys predicant cooperació podríem arribar a la conclusió que ara ens toca a nosaltres: que és el moment d’aliar-se per tal d’identificar i
minimitzar els nostres punts febles alhora que potenciem els forts tot buscant i fomentant la complemen-

tarietat entre les diferents organitzacions. I potser
també podríem plantejar-nos una feina més seriosa,
rigorosa i constant en el camp de la incidència política i social: fer de l’Educació per al Desenvolupament
una eina imprescindible i propositiva per treballar
per a la necessària transformació social. Entendre, en
definitiva, que només reinventant-nos tornarem a ser
útils i demandats.
Al capdavall, la millor notícia, però, és que tot plegat demostra, precisament ara, que si fem les coses bé
som més necessaris que mai. Imprescindibles.
Estic convençut que la represa de la revista SUD
avança en aquest camí de reflexió i acció que ens cal.

Francesc de Dalmases i Thió
President d’IGMAN-Acció Solidària.
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Una nova
etapa per a
la Fundació
ACSAR

L

a necessitat de repensar el país davant un fenomen de la magnitud de
la immigració viscuda en els darrers
13 anys, i la que vindrà més enllà de
la dura crisi que vivim, i la preocupació pel govern d’una societat més
diversa, però que volem que continuï fonamentada en
la cohesió i la mobilitat social, expliquen les raons de
fons del projecte de la Fundació Acsar i el nou impuls
que li hem volgut donar en aquesta etapa en la qual
n’he assumit la presidència.

16

La nostra modesta aspiració és esdevenir el centre
de reflexió i proposta sobre la immigració a Catalunya. Pretenem fer-ho com un centre no partidista, compartint una visió sobre el futur del país molt àmplia
en termes ideològics, donant idees, anàlisis i propostes a la majoria de la societat catalana, i, en especial,
a tothom que tingui responsabilitats en el govern
del país i les institucions. Ho volem fer tenint molt
present el marc europeu i incardinats a Europa. I en
darrera instància, ho volem fer recollint l’experiència
històrica de l’Associació Catalana de Solidaritat i Aju-
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da al Refugiat (ACSAR), que de manera pionera endegà la seva acció en l’acollida de la primera onada de
refugiats per raons polítiques en els anys setanta del
segle passat. En aquest sentit, la Fundació pretén potenciar la seva dimensió de treball al voltant de l’asil i
el refugi.
Són set els àmbits principals en els quals, precisament, la Fundació vol treballar, partint de l’aposta
original al voltant de l’asil i el refugi.
En primer lloc, la dimensió de l’asil i el refugi. Es
tracta, per una banda, de recuperar l’interès ciutadà al

voltant de la realitat de l’asil i el refugi. Segurament la
intensitat migratòria d’aquests anys a tots ens ha fet
parar menys atenció al fenomen de l’asil. Un fenomen
que, a més, té un impacte quantitatiu en la societat
molt escàs, fruit d’una política pública molt poc generosa i compromesa del govern espanyol en aquesta
matèria. La Fundació Acsar, per raons històriques, té
l’obligació moral i política de reemprendre una acció
divulgativa sobre l’existència de persones que han
de fugir dels seus països per idees, creences, sexe o
orientació sexual; i de l’obligació legal de l’Estat es17
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panyol d’acollir-les. I alhora promoure, amb les institucions del país, una aproximació catalana compromesa i rigorosa en aquest àmbit. L’actual legislació
obre possibilitats i el procés polític al voltant de les
estructures d’Estat propi obliga a entrar en una matèria que, des de Catalunya, ha estat en mans només de
la societat civil.
En segon lloc, hi ha una coincidència prou àmplia
per entendre que un tret característic de la societat
catalana durant les darreres dècades ha estat l’exitós
funcionament de l’ascensor social. La mobilitat social
a Catalunya ha estat, almenys fins la gran recessió que
començà l’any 2008, més semblant la que hi ha en societats fluïdes com les escandinaves que no pas a les
societats més estanques del sud d’Europa. Aquest factor explica, entre d’altres raons, que els fluxos migrato18

ris del segle XX, provinents de la resta de la península,
globalment han tingut un impacte positiu en el desenvolupament de Catalunya. Sense aquestes migracions
Catalunya no hagués tingut el dinamisme econòmic i
social que expliquen la fortalesa de la identitat catalana. I en bona mesura, ara es tracta de repetir l’èxit. En
un context difícil i nou en molts sentits; en plena rescissió, que ha portat des de 2008 a un empobriment general de la societat catalana i a un bloqueig per primera
vegada de l’ascensor social. És en aquest àmbit molt
singular, on la Fundació pretén captar l’atenció amb
una mirada molt especial cap els joves i els infants. Si
tenim esperança que el futur sigui millor, dependrà de
com tractem aquests joves i aquests infants.
En tercer lloc, l’èmfasi en la igualtat de drets i deures vol ser també un tret distintiu del treball de la
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Fundació des de la convicció que la plena incorporació a la societat catalana de les persones arribades en
aquests darrers anys només és possible en un marc legal que garanteix la igualtat de tothom que resideix a
Catalunya. Sense igualtat de drets i deures es fa molt
difícil parlar d’integració, incorporació o acomodació. Aquest enfocament implica necessàriament una
anàlisi de la legislació vigent, en especial de tot allò
vinculat a l’accés a la nacionalitat, les implicacions
polítiques de la nova ciutadania europea i per a les
discussions sobre l’exercici dels drets polítics de les
persones nouvingudes i les seves famílies.
En quart lloc el fet, per altra banda, que en l’origen
de la Fundació els sindicats hi hagin estat presents,
dóna una especial rellevància al paper de l’empresa i
del món del treball en general, en l’acció de la Fundació. La gestió de la diversitat en el si de les empreses
voldrà ser un altre àmbit de treball de la Fundació
des d’aquesta perspectiva. La feina i el funcionament
del mercat de treball són molt rellevants en termes
de garantir i fer possible un bon funcionament de la
societat diversa en la qual ja ens trobem. Ho és per a
les persones, però també per a les mateixes empreses
que, en una gestió intel·ligent de la diversitat, poden
trobar l’oportunitat de fer millor les coses guanyant
competitivitat i productivitat.
En cinquè lloc, i no només en el context estrictament català, hi ha les qüestions vinculades amb la
llengua guanyen rellevància. La llengua és un element
fonamental de la identitat catalana. Des del punt de
vista dels marcadors tous, en paraules de la demògrafa Anna Cabré, que marquen l’accés a la catalanitat, el
coneixement de la llengua catalana és bàsic i alhora és
garantia d’igualtat d’oportunitats i de promoció social.
El debat, però, avui va més enllà de les discussions i
respostes plantejades a la convivència entre català i
castellà, i posa l’accent en el multilingüisme. Debat,
per altra banda, en el què l’experiència i visió catalanes podran aportar idees en d’altres societats multilingües.
En sisè lloc, la Fundació vol ser un agent especialment actiu en la lluita contra la xenofòbia i el racisme davant el risc de la banalització de les actituds i
comportaments racistes. No és un tema precisament
menor, ni molt menys. La societat catalana en el seu

conjunt, però, d’una manera preocupant, també les
institucions del país, fa massa temps que no han volgut donar tota la importància que té l’existència de
grups organitzats de caràcter racista i xenòfob i les
seves implicacions pel sistema de valors que han
d’inspirar el conjunt de la societat. Sensibilitzar i denunciar aquest tipus de dinàmiques esdevé un punt
principal del treball de la Fundació en aquests propers mesos.
Finalment, la gestió de la mobilitat de les persones ha de ser central i principal en el treball de la
Fundació; fins i tot, o potser encara més, en aquest
temps concret que estem vivint, quan, per primera
vegada després d’unes quantes dècades, hi ha més
persones que marxen que persones que arriben. Des
d’aquest punt de vista, la Fundació vol estar especialment amatent a la política de retorn que s’ha iniciat
en aquests darrers anys, als vincles entre migració i
desenvolupament i a la lluita contra l’explotació i el
tràfic de persones. Tot plegat sense perdre de vista
que, just ara, és un moment excel·lent per repensar el
model de gestió de la mobilitat que ha caracteritzat el
boom migratori de la darrera dècada. No hem tingut
un bon model i hem d’assentar les bases d’un millor
model futur.
En definitiva, som una Fundació que vol esdevenir
un agent actiu en el fet de repensar com la societat
catalana s’aproxima i resolt un dels principals reptes
col·lectius que tenim plantejats, des d’una tradició
oberta, democràtica, cívica, meritocràtica i fluïda,
com és el repte de la immigració. Som-hi.

Carles Campuzano
President de la Fundació Acsar
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La cooperació
catalana, ara o mai

L

es entitats que a Catalunya treballem
amb una perspectiva internacional
per posar fi a la pobresa sabem que
és una fita assolible, però també una
obligació ètica i política relacionada
amb la nostra visió dels drets humans. Fins i tot en aquest moment de crisi que viu
el nostre país. Al contrari, ara és quan cal demostrar
més que mai que la solidaritat no era una postura calculada sinó un compromís veritable amb una manera
d’entendre el món.
No som aliens als difícils moments que travessen
la nostra ciutadania i les administracions a casa nostra i a tot Europa. Però cal continuar recordant que
el nostre benestar i la nostra seguretat estan relacio20

nats de forma real i directa amb el futur de la resta de
països i persones al món, i que cal lluitar contra els
discursos excloents i reduccionistes. Ho podeu veure
aquests dies a Mali: podem tornar a fer les guerres de
pacificació que vulguem, mentre no hi hagi una veritable justícia les causes de l’exclusió i les arrels dels
extremismes seran vigents i no hi haurà pau enlloc.
La cooperació internacional catalana ha estat producte de l’esforç de la seva societat civil, de les ONG,
de les administracions públiques a tots els estrats,
universitats, sindicats, col·legis professionals i altres
institucions i col·lectius. Una munió d’actors que, durant dècades, han fet possible la lluita contra la pobresa i la violència, a favor de la solidaritat, els drets
humans i la justícia al món. Un esforç i un compromís
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que recull el nostre actual Estatut d’Autonomia que
explicita, en el Preàmbul, el ferm compromís de Catalunya amb tots els pobles “per construir un ordre
mundial pacífic i just”. Ara que probablement siguem
a les portes d’un procés constituent, en aquest o en un
altre estat, és obvi que Catalunya no pot prescindir
d’una política pública de cooperació ni dels principis
de solidaritat i justícia social que la fonamenten. I els
senyals que ens arriben, al voltant de les polítiques
públiques que ens han de situar al món són, en el millor dels casos, confusos i incomplets. Molt probablement ningú amb responsabilitats de govern s’hagi aturat a pensar quina hauria de ser, de manera integral,
aquesta política exterior catalana, en la qual la cooperació ha de tenir un lloc destacat atesa la voluntat de

la societat per relacionar-se amb el món d’una manera
diferent.
Els dos darrers anys, però, han estat dantescs, i
hem viscut un procés de desmantellament d’aquesta
política. “No vull que repetiu això que ens volem carregar la cooperació”, ens exhortava fa poc un alt càrrec de la coalició al govern. Potser no ha estat per
activa, però per passiva, sí. En un moment de canibalisme pressupostari en el si del Govern, la irrellevància d’aquesta política pública ha estat més intensa
encara, i tot fa sospitar que pot morir per inanició.
Almenys és per aquest motiu que poden desaparèixer moltes de les entitats que van tirar endavant i van
contribuir decisivament a construir des de la societat
organitzada l’edifici de la cooperació catalana.
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És cert que cal repensar el models de finançament,
si parlem de tot. Hom mira cap el sector privat, la
dependència del sector públic ens passa factura en
aquest moment. Però la cooperació no pot ser una
expressió de caritat, de generositat corporativa o simplement una elecció privada de solidaritat, sinó una
política social més dins el conjunt d’accions adreçades a millorar les condicions de vida i reduir les desigualtats entre les persones. Dit això, de ben segur
que ampliar les nostres fonts i suports contribuiria a
fer millor la nostra feina. Una feina que ha de ser independent dels interessos que no atenen el bé comú i
dels clientelismes partidistes. I en aquest punt cal fer
una crida perquè la societat catalana també s’impliqui
en aquesta tasca aportant mitjans i recursos. L’acció
col·lectiva –i la cooperació en forma part– s’ha de fonamentar en el suport de la societat que la genera,
altrament sempre tindrà el risc de ser condicionada.
Cal estar alerta davant la irrupció forçada de les
empreses en la cooperació, en aquest intent de ferla sostenible i adaptar-la als temps actuals. Aquelles empreses amb les quals compartim una visió
col·laborativa del món i amb una orientació social
(però empreses al cap i a la fi!), hi tenen el seu lloc,
és clar. A ningú se li escapa que són un element clau
del desenvolupament de qualsevol economia al Sud i
a casa nostra, però que ningú intenti sortir de la crisi
per aquesta porta. Si busquem altres coses, és millor
deixar clar que no estem parlant de cooperació o estarem intentant canviar els principis ètics.
Toca reaccionar. Ens vàrem tancar a la seu de
l’Agència Catalana de Cooperació el juny passat, vam
protestar davant el Consell de Cooperació i continuarem defensant la necessitat d’abordar la lluita contra
la pobresa i l’exclusió arreu del món des de l’acció
dels nostres governs. El problema de fons, a hores
d’ara, no són tant les gravíssimes retallades i els impagaments del tot impresentables, sinó que la classe
política del nostre país pensi que cal sacrificar la cooperació per trobar una sortida als nostres mals. Si sacrifiquem els valors, aquesta societat estarà realment
perduda.
Totes les federacions i coordinadores a Catalunya
d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, amb el suport de la societat civil catalana,
22

han unit la seva veu per fer palès aquest neguit per
una política pública que semblava consolidada, i alhora la voluntat unànime de tirar endavant. La cooperació s’haurà d’adaptar als nous temps, evidentment,
però el Parlament que entoma aquesta nova legislatura ha de saber que la ciutadania catalana vol continuar construint una societat civil internacional més
justa i plenament democràtica, i invertir-hi els recursos materials i humans públics necessaris.
En un gest d’unitat i de voluntat d’arreplegar forces, les federacions d’àmbit català de Pau, els Drets
Humans i el Desenvolupament s’acaben d’unificar en
una de sola. Davant la interpel·lació, ja tòpica, de fusionar entitats, que per altra banda funcionaven amb
una eficiència de recursos que ja voldrien algunes empreses i administracions, el sector ha respost unificant
l’acció política en un moment decisiu. La unitat sembla imprescindible per donar respostes contundents i
defensar-se davant les pressions i els incompliments
d’administracions com la Generalitat, o per fer sentir
amb més força una agenda exterior basada en valors
que de ben segur tenen el consens de la immensa majoria de la gent a Catalunya.
Certament, caldrà millorar la qualitat i l’eficiència
de l’ajuda, però també lluitar contra el frau fiscal i la
corrupció, i tenir la fiscalitat necessària per invertir en
serveis i drets socials bàsics en el nostre país i arreu. I
eliminar d’una vegada les transaccions financeres especulatives, els paradisos fiscals i el deute il·legítim.
La cooperació és sobretot coherència de les polítiques
públiques entre si, que s’enfoquen a defensar els drets
humans i posar fi a la pobresa. Aquest ha de ser el
rector principal, i no altre, de l’acció exterior de la
Generalitat en conjunt i de la resta d’administracions
públiques catalanes.
Necessitem, a més, una educació en valors que
sensibilitzi, mobilitzi i doni a conèixer les causes de
la pobresa arreu del món. Valors per reduir dràsti-
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cament la despesa militar, deslegitimar el recurs a la
violència i les actituds xenòfobes. De la mateixa manera, les administracions catalanes han de desplegar
criteris de compra pública ètica en les contractacions,
així com reduir la petjada ecològica, i treballa per un
desenvolupament realment sostenible i inclusiu.
La societat catalana ha d’assumir la seva responsabilitat col·lectiva en defensa de drets universals i inalienables, als quals després li falta temps per apel·lar
quan sent que no li són reconeguts. Ha d’assumir
el seu paper en la construcció d’un món més segur
a través de la justícia social arreu i no d’operacions
militars i creuades contra el mal. Hem de continuar
endavant, per solidaritat, per justícia, pel desenvolupament i benestar de tots els éssers humans del planeta i de les properes generacions. Catalunya necessita
una política pública de cooperació pel desenvolupament, la pau i els drets humans.

Miquel Carrillo Ponce
Responsable d’Incidència Política Àgora Nord Sud
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Projectes en marxa
Sidicalistes Solidaris
A la revista Sud parem una especial atenció als projectes que
executa o ha realitzat Sindicalistes Solidaris. En aquesta ocasió
us oferim una breu repassada als més destacats. Si voleu més
informació la trobareu a www.sindicalistessolidaris.org
AMÈRICA CENTRAL
Programa d’enfortiment sindical i de promoció
dels drets humans laborals a l’àrea de l’Amèrica
Central (PSCC). Fase 11
Descripció: Aquesta onzena etapa de la PSCC pretén
acabar definitivament el procés de coordinació dels sindicats associats, que ha convertit la PSCC en el gran
referent del treball sindical sociopolític a la regió de
l’Amèrica Central.
Es continuen les línies estratègiques bàsiques: la
coordinació —nacional i regional—, la implantació
d’estratègies comunes i l’execució de campanyes unitàries en defensa dels drets sindicals a tota la regió; i
també la projecció del treball fet.
Atès que a partir del mes de maig del 2012 la PSCC
no podrà tenir aquest suport extern que durant 11 anys li
ha ofert aquest Programa solidari, l’actuació d’enguany
de la Plataforma està orientada fonamentalment a debatre les línies estratègiques de futur i a posar les bases
de l’autosuficiència de l’actuació futura.
El Programa es gestiona amb la Fundació Pau i Solidaritat, de CCOO.
Àmbit d’actuació: Enfortiment del sindicalisme regional i de les organitzacions sindicals en els àmbits nacionals i regional
Actors sindicals locals: Nicaragua (FNT, CST, CUS-A,
CUS); Hondures (CUTH, CGT, CTH); Guatemala (UNSITRAGUA, UASP, CTC, CNOC, CN-20, FNL, CUSG);
Costa Rica (SINTRAJAP, COSIBA, ASDEICE, ANEP,
STEPP, SITECO, FENAC, ANPE,UNDECA); el Salvador (STISSS, ANDES, FESTRASPES, STSEL, MCS,
ANTA, ATMSPAS, SITINPEP), i Panamà (SITRAIBANA, SUNTRACS).
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Entitat finançadora:
ACCD - Generalitat de Catalunya
Durada:
De l’1 de maig de 2011 al 28 de febrer de 2013

Tinamit 2012-2013. Organització sociosindical a
Guatemala. Fase 3
Descripció: Consisteix a planificar i dur a terme quatre
assemblees (tres regionals a Quiche, Peten i Retahulen i
una nacional a Guatemala). Aquestes assemblees pretenen obrir un debat en profunditat per tal d’elaborar una
plataforma sindical per l’acompliment de la negociació
col·lectiva i per la defensa dels serveis públics i dels recursos naturals.
Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical
Actor sindical local: SNTSG-FNL de Guatemala
Entitats finançadores: Ajuntaments d’Igualada, Vilafranca del Penedès i Santa Coloma de Gramenet
Durada:
De l’1 de desembre de 2012 al 30 de setembre de 2013

# 19

Mobilització i propostes
sociosindicals per al Treball
Decent al Departament de Rivas (Nicaragua)
2012-2013
Descripció: El projecte, de caràcter formatiu, pretén formar líders sindicals en matèria de salut laboral,
element bàsic del Treball decent. Per això s’elaboraran
fitxes didàctiques i s’impartiran cursos de formació
homologats pel Ministeri de Treball. Es beneficiaran
d’aquesta formació 75 treballadors de diversos sindicats
regionals del FNT. El projecte es fa en col·laboració amb
l’IHFOCATT.
Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical
Actor sindical local: FNT Nicaragua
Entitats finançadores: Ajuntaments de Granollers, Esplugues de Llobregat, Sant Andreu de la Barca i Sant
Pere de Ribes
Durada: De l’1 de desembre de 2012 al 30 de setembre
de 2013
ÀREA MEDITERRÀNIA
Programa de formació per a dones joves líders
sindicals del Marroc, d’Algèria i de Tunísia: Formaghreb. Fase 4
Descripció: Formaghreb és un programa formatiu
adreçat a joves líders sindicals de la UGTT de Tunísia,
de la FDT i UGTM del Marroc i de la UGTA d’Algèria; i
també als joves de l’Avalot - UGT de Catalunya. S’adreça
a 60 joves (30 dones i 30 homes) líders sindicals de diversos sectors econòmics. El Programa té un equip de formació integrat per tres formadors i tres formadores procedents dels tres països. Els temes centrals de la quarta
fase són la comunicació en l’activitat sindical i l’ús de les
TIC als àmbits social i laboral.
Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical

Programa de formació, orientació i inserció al
mercat de treball per als joves de la Wilaya de
Tetuan
Descripció: Aquest programa, experiència única al Marroc, consisteix a crear i a posar en marxa dos centres
d’orientació i inserció professional, un a Laratxe i l’altre
a Tetuan, adreçats als joves i gestionats pels sindicats
FDT i UGTM així com, i aquest és l’element innovador,
la Cambra de Comerç de Tetuan. Els àmbits de formació
són el turisme, la construcció, i el sector agroalimentari.
En cada curs es preveu formar i inserir al mercat de treball un mínim de 180 joves.
Àmbit d’actuació: Formació i inserció professional
Actor sindical local: FDT i UGTM

Entitat finançadora: ACCD - Generalitat de Catalunya

Entitats finançadores: Ajuntaments de Sant Boi de
Llobregat, Sabadell, Terrassa, el Prat de Llobregat,
Gavà, Cornellà de Llobregat, Viladecans, Esplugues de
Llobregat, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Consell
Comarcal del Vallès Oriental

Durada: Del desembre del 2011 a l’octubre de 2013

Durada: De l’1 de setembre de 2012 al 30 d’agost de 2013

Socis locals: FDT, UGTM, UGTT, UGTA i UGT de Catalunya
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Programa per a la integració laboral-sindical
dels Joves Wilaya de Tetuan

Campanya pel Treball Digne al Marroc (Ciutat
de Rabat)

Descripció: La quarta fase del Programa ha començat l’1
de desembre de 2012. Es preveu, en aquest cas, donar
suport al centre de formació sociolaboral Jnan Bacha per
als joves de Laratxe, gestionat per la FDT i que ha donat garanties de continuïtat després del manteniment de
l’ajut extern un any més.

Entitats finançadores: Ajuntament de Mollet

Descripció: Aquest projecte, que es presenta conjuntament amb Pau i Solidaritat de CCOO, ha començat el
15 de desembre de 2012 i finalitzarà el 30 d’octubre de
2013. Consisteix en una campanya de formació i sensibilització al voltant del Treball Digne promoguda per la
OIT i la CSI i que portaran a terme 60 joves delegats/
des dels sindicats FDT i UGTM de Rabat. La campanya
començarà per una fase de formació als dinamitzadors
sectorials, a continuació l’elaboració i planificació de la
campanya, la implementació de la campanya a la regió de
Rabat i, per últim, l’avaluació de la campanya amb tots
els que l’han activada.

Durada:
De l’1 de desembre de 2012 al 31 de juliol de 2013

Àmbit d’actuació: Promoció dels Drets Humans Laborals

Àmbit d’actuació: Formació sociolaboral
Actor sindical local: FDT

Campanya pel Treball Decent (TD) adreçada als
i les joves líders sindicals i socials de les ciutats
de Tànger i Tetuan
Descripció: Aquest projecte es presenta conjuntament
amb Pau i Solidaritat. Consisteix en una campanya de
formació i sensibilització al voltant del Treball Digne
promoguda per la OIT i la CSI i que portaran a terme
112 joves dels sindicats FDT i UGTM del Marroc i de la
qual es beneficiaran un mínim de 4.000 treballadors de
les ciutats de Tànger i Tetuan. La campanya començarà
per una fase de formació als dinamitzadors sectorials,
seguirà l’elaboració i planificació, la implementació de
la campanya a les regions de Tànger i Tetuan i, per últim, l’avaluació de la campanya amb tots els que l’han
activada.
Àmbit d’actuació:
Promoció dels Drets Humans Laborals
Actor sindical local: FDT i UGTM del Marroc
Entitats finançadores: Ajuntament de Barcelona
Durada:
De l’1 de desembre de 2012 al 30 d’octubre de 2013
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Actor sindical local: FDT i UGTM del Marroc
Entitats finançadores: Ajuntament de Lleida
Durada: Del 15 de desembre de 2012 al 30 d’octubre de
2013
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CATALUNYA
Itinerància de l’exposició
“Volem Treball Digne!”
Descripció: L’exposició continua voltant pels diversos
municipis que donen suport als projectes de Sindicalistes Solidaris: Cornellà de Llobregat, Vilanova i la Geltrú,
Sant Boi de Llobregat, Mataró, Esplugues de Llobregat i
Sant Pere de Ribes.
Àmbit d’actuació: Sensibilització
Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona
Durada:
Del 1 de desembre del 2011 al desembre del 2012

Exposició “Si saps que està
malament arregla-ho. Testimonis de la cooperació sindical”
Descripció: L’exposició “Si saps que està malament
arregla-ho. Testimonis de la cooperació sindical” té per
objectiu sensibilitzar al voltant del fet que la globalització de l’economia afecta tothom, ja que cada vegada
més som interdependents. Per això s’han elaborat uns
plafons que s’exposaran als municipis que financen el
projecte amb testimonis dels protagonistes dels projectes
de Sindicalistes Solidaris, així com jocs interactius que
ens aproparan a la realitat i a l’evolució de la cooperació
sindical.
Àmbit d’actuació: Sensibilització
Entitat finançadora: Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Terrassa, el Prat de Llobregat, Granollers, Castelldefels i Diputació de Barcelona
Durada:
De l’1 de setembre de 2012 al 30 de juliol de 2013
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El diàleg
social
mediterrani:

espai de cohesió i
de progrés social
Barcelona, 11 de febrer de 2013

L

a història recent ha posat de manifest l’actualitat dels principis i valors
que en el seu dia varen inspirar el
procés de Barcelona. Passats quasi vint anys, la Mediterrània, com
a espai social i econòmic, segueix
plantejant reptes importants que ara poden servir-se
d’instruments i recursos que abans no existien. La política de veïnatge, el curt però intens camí de la Unió
per la Mediterrània o la confluència dels interlocutors
socials i econòmics a la taula del diàleg social eurome-

diterrani doten l’espai compartit de mecanismes d’un
fort potencial per desenvolupar-se. Activar-los demana més confiança mútua en l’àmbit polític, però també en l’eix social. Per això cal desenvolupar un diàleg
fluid i constructiu que doti de contingut aquests instruments i permeti fer de la Mediterrània un espai de
progrés social i de creixement econòmic real.
En aquest context i com a continuïtat al contacte i
intercanvis anteriors en l’àmbit sindical mediterrani,
els sindicats estatals CCOO i UGT plantegen la necessitat de reforçar els espais per a la reflexió, l’anàlisi
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de l’estat actual de l’avenç de les diferents iniciatives
i de la situació en els diferents països després dels
processos de canvis polítics iniciats a la Mediterrània.
En coordinació amb les diferents organitzacions
sindicals internacionals en el marc mediterrani
s’organitza a Barcelona una conferència en un format de fòrum obert. Comptarà amb la participació de
representants dels diferents actors implicats, tant de
l’àmbit polític com del sindical. La idea és suscitar
una reflexió sobre les capacitats reals de les diferents
organitzacions de participar en les noves polítiques
de partenariat, el grau d’evolució en un període de
forts canvis polítics i l’estat real de la situació.
Davant d’una situació de conflictivitat social, tant
en el litoral sud del mediterrani com en el nord, cal
refer un model social de cohesió per fer front a la violència, econòmica a Occident i física i religiosa al nord
30

d’Àfrica. La crida a la tolerància i al diàleg social ha
estat una constant en aquestes jornades. En aquest
sentit va ser molt aclaridora la intervenció de Mustapha Ben Ahmed, dirigent de la UGTT tunisenca,
que va destacar el paper de consciència i vigilància
davant del règim dictatorial que va tenir aleshores la
UGTT, i ara el paper de tallafocs davant del risc de
segrest de la Primavera Àrab per part dels islamistes.
També cal destacar la important aportació de la Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie, amb
un intens document que reivindica i exigeix la qualitat
de l’ensenyament i de la sanitat i on també posa de
manifest la debilitat de la societat civil, l’absència de
democràcia, el mal govern i els desequilibris estructurals de la política.
Redacció
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Maria
Soler Sala

L

a mirada de Maria Soler és reflexiva, medita cada resposta i sempre intenta fer
una bona síntesi. Es podria dir que fa pedagogia quan parla, potser inconscientment; se li noten els anys de docència com a professora d’Història Medieval a
la UB. Tot i així aquesta serenor té un punt de passió, quan parla de la seva ciutat, de la qual n’és originària i s’hi sent implicada. Allà on transcorren instants
d’infantesa, aquella memòria sentida i oculta, on es forja allò que som. Aquells

moments vitals de la transició on es va formar el municipalisme democràtic del nostre país.
Maria Soler és una persona propera, acostumada a interessar-se per la vida i les necessitats
dels seus veïns, a atendre personalment problemes que altres gestors encarregarien als tècnics.
Aquesta alcaldessa d’Abrera des de 2007 no és una persona només de gestos, és una dona de
compromisos sòlids, bona receptora de la confiança ciutadana.
El seu poble i la comarca sencera del Baix Llobregat –Maria Soler és vicepresidenta del
Consell Comarcal–, la gestió i l’interès són una de les seves passions; però l’altra és la socialdemocràcia, una esquerra raonada i raonable. D’aquí que haguem sol·licitat aquesta entrevista: per
ser una alcaldessa d’un municipi mitjà, per ser persona de valors ferms d’esquerres, i per tenir
aquella visió històrica que ens fa falta tantes vegades.
Ser responsable municipal avui en dia, precisament quan des d’una visió estranya i centralitzadora es pretén amputar el municipalisme espanyol, no deixar de ser un gest de valentia. Encara
que la Maria ho relativitza com a bona doctora en Història que és, acostumada a la complexitat
dels cicles històrics; està convençuda que les ciutats i els pobles són la força de qualsevol país, ja
que hi ha l’administració més propera al ciutadà, en definitiva, a algú de carn i ossos.
Per parlar de les esquerres, de solidaritat, de política, ens trobem amb ella a la seva ciutat i
ens rep amb aquesta calidesa a la qual fèiem referència.
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Com va començar el teu compromís polític?
Sóc incapaç de recordar quan comença el meu compromís polític perquè segurament no s’inicia en un
moment concret (en una data determinada) sinó
que forma part intrínseca de la meva vida, des de
l’escola, quan defensàvem els nostres drets com a
estudiants, fins a la Universitat. Sempre des de
l’esquerra compromesa amb els interessos de la majoria per sobre dels privilegis d’uns quants. No hi
ha un punt d’inici. Segurament el compromís polític
sempre m’ha acompanyat.

Com valores la situació social i econòmica
que estem vivint actualment, sobretot des
de la primera línia que suposa ser alcaldessa
d’un poble en una zona industrial?
Molt dura. Extremadament complicada. Les famílies dels nostres pobles i ciutats ho estan passant
veritablement malament. L’atur s’està convertint en
un mal endèmic de conseqüències terrorífiques per
als ciutadans. La nostra gent necessita respostes i
sovint les busca a l’Administració local –l’espai més
proper–, que té greus problemes de finançament i, a
més, no pot donar als veïns allò que veritablement
necessiten, que és feina. Ser alcalde o alcaldessa en
aquest moment és veritablement dur. La gent necessita feina, però no n’hi ha. Davant d’això, només podem
apedaçar situacions familiars complicadíssimes amb
ajudes socials i suport a través dels departaments
de Promoció Econòmica, els Plans d’Ocupació i les
Borses de Treball. Aquestes són avui les prioritats de
l’Ajuntament d’Abrera: estar al costat de les famílies
per ajudar-les a tirar endavant.

Quin paper ha de jugar la societat civil en
aquest nou segle?
No li queda més remei que ser imprescindible. Avui,
quan el sistema institucional trontolla, cal que la ciu34

tadania faci sentir la seva veu. Estem vivint temps
convulsos, moments de canvi d’època, on el paper
de la ciutadania ha de ser fonamental per dirigir els
canvis que han de permetre reconstruir la nostra realitat. La implicació de tothom és fonamental. Així ho
veiem en problemàtiques tan dramàtiques com els
desnonaments, on el crit de la societat civil està jugant
un paper protagonista. El món de després de la crisi
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només el construirem si tothom participa activament
dels canvis i les transformacions. Aquesta és la clau
del nostre futur.

I els sindicats?
Els sindicats, com a representació de la força dels
treballadors d’aquest país, han d’assumir un paper
prioritari. Ja ho van fer a l’inici de la democràcia, li-

derant la lluita per la consecució dels drets laborals, i
ara han de continuar fent-ho. La política de retallades
dels últims temps ha convertit la crisi en una coartada
per als qui volen fer-nos sentir culpables d’una crisi
de la qual no som responsables. Amb l’ús indecent
d’excuses com la d’haver viscut per sobre de les nostres possibilitats (que mai va ser certa, atès que la nostra hipoteca no es va concedir per especular sinó per
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comprar un habitatge caríssim on viure), estan destruint l’estat del benestar i s’atreveixen a aprovar una
reforma laboral destinada a precaritzar les condicions
de treball. Una eina perversa per acomiadar més ràpid i barat. L’increment desmesurat de l’atur així ho
demostra. Cal que els sindicats ho denunciïn i reivindiquin amb força aquesta brutal pèrdua de drets.
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Sabem que el teu poble contribueix i participa en temes de cooperació internacional.
Creus que val la pena aquesta solidaritat?
La veritat és que sí. Si nosaltres estem malament (que
ho estem i molt), hi ha zones del món que encara estan
pitjor i mentre els nostres pressupostos ho permetin,
no podem deixar-les a la seva sort. Per dos motius fo-
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namentals. En primer lloc, perquè no s’ho mereixen. I
en segon lloc, i més important, perquè el nostre món
té molta responsabilitat sobre el que passa a les zones
més deprimides del planeta. Si estan com estan és en
gran mesura per culpa nostra. Per tant, aquesta responsabilitat cal que es tradueixi en implicació institucional.
Per això crec que és necessària aquesta solidaritat.

Quina és la teva valoració sobre la tasca de
conscienciació que fan els sindicats respecte
als drets sindicals i laborals?
Veritablement important, i en una situació com
l’actual, encara més. El meu poble se situa en un
territori molt industrialitzat, amb una gran tradició
sindical a l’entorn de l’empresa SEAT i el seu parc
de proveïdors. Una lluita d’anys que ha permès nombroses millores en les condicions laborals. Malauradament, però, la inestabilitat del mercat de treball fa
que avui la por hagi esdevingut companya inseparable
de l’entorn laboral. Per això cal apostar amb força per
l’acció col·lectiva i sindical. Potser no ens n’hem adonat encara, però ens van enganyar fent-nos creure que
formàvem part de l’autocomplaent “classe mitjana”
quan mai havíem abandonat l’status de treballadors.
Cal tornar a reivindicar la consciència obrera per
tal de defensar els drets socials. Només així podrem
prendre consciència de nosaltres mateixos, reivindicar-nos col·lectivament i exigir els nostres drets.

Creus que hi ha un espai d’esperança per als
treballadors a l’actualitat?
Segur que sí. Un bon exemple n’és Abrera. En plena crisi, i a causa de les debilitats que comportava

l’estreta (i esperem que molt llarga) vinculació amb
el sector de l’automoció, vam apostar per la diversificació dels polígons i una important empresa del
sector alimentari va implantar un nou centre logístic
de 200.000 m2. L’aposta, plena de riscos, ens havia de
permetre reactivar l’economia i crear llocs de treball.
Avui, l’empresa està en procés d’implantació i ens
dóna l’oportunitat de reactivar l’economia, redirigirla cap a la logística i donar una certa esperança al nostre teixit industrial. Diuen que les crisis són èpoques
d’oportunitats. Cal estar atents per no deixar-se-les
escapar.

Quin missatge els envies als lectors de SUD?
Que cal continuar lluitant. Que el segle XXI serà un
segle de canvis socials i institucionals. Estem en un
moment de subversió de la nostra realitat. La història
ens ensenya que de les crisis, més o menys convulses, la societat se n’acaba sortint. Però no es torna al
que es tenia, sinó a una societat renovada, desposseïda dels vicis que la van portar a l’abisme. Aquí rau
la nostra esperança. Ara és el moment de pensar un
món millor, i tots estem cridats a participar-hi. Cadascú des del seu àmbit i en la mesura de les seves
possibilitats. Cal que tots ens impliquem en aquesta
magnífica oportunitat de repensar la nostra societat,
de fer un món diferent, menys a mida dels poderosos
i més a mida de l’àmplia majoria de ciutadans: els treballadors d’aquest país. El món està canviant i cal que
en siguem protagonistes.

Nicolás Cortés Rojano
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Els vels de la
descolonització

M

irant enrere, avui ens podem
preguntar per què els Estats
Units es va implicar tant en la
descolonització dels imperis
europeus, i es van proclamar
els grans capdavanters dels
territoris colonitzats quan ells mateixos en aquest període van desplegar la seva influència política per mig
món en una nova forma de colonialisme, en el període conegut com la guerra freda.1 Després de la Primera Guerra Mundial2 els EUA es van postular com
a primera potència i a poc a poc es van anar situant
en una posició que els permetia aconsellar els països
aliats, que llavors ja estaven molt debilitats, en forma
d’ajuda i així, posteriorment, els va deixar fora de joc
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o com a mínim els va neutralitzar, i va establir el seu
nou ordre mundial.
Es tracta d’un període complex, ple d’anacronismes.
El món viu una època convulsa i un moment especialment transcendental per a la nova configuració
de les fronteres. Probablement ningú va quedar fora
d’aquesta realitat que s’albirava.
Les formes de colonialisme més esteses al món
des de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX, que encapçalaven la Gran Bretanya i França,
s’aplicaven de maneres diferents.
La Gran Bretanya tenia sota control una quarta part
del territori mundial, posseïa colònies a l’Àsia, Àfrica,
l’Atlàntic i el Mediterrani.3 La forma de colonització que
van fer servir els anglesos per a les colònies més impor-
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tants va ser el “govern indirecte”, és a dir “permetre als
pobles de les colònies governar-se a si mateixos segons
les seves lleis i pràctiques consuetudinàries, i aplicar-hi
només una supervisió general duta a terme per funcionaris britànics”.4 Ja en el període d’entreguerres5 molts
d’aquests territoris es preguntaven per què havien participat en una guerra en la qual no hi tenien res a veure. Un sentiment que va culminar en la Segona Guerra
Mundial6, i és a partir d’aquí que comença a desvetllarse una mena de “consciència nacional”. En aquest moment la descolonització és a tocar i generarà un efecte
dominó imparable per a pràcticament tots els territoris
colonitzats del món.
Per a França la descolonització7 va ser bastant més
traumàtica. La colonització es va materialitzar sota la

forma d’“assimilació”, la qual cosa significava que “els
pobles que habitaven les colònies es convertien en
francesos per cultura i civilització, i enviaven diputats
a París per contribuir a la governabilitat de tot l’imperi
en conjunt”.8 L’autèntic motiu de la descolonització és
l’opinió pública que està en contra de continuar a la
guerra d’Algèria,9 territori que els francesos intenten
mantenir costi el que costi, però les pèrdues humanes
de la Segona Guerra Mundial i en contret a Algèria
fan desistir els francesos de la metròpolis de mantenir territoris colonitzats a un preu tan elevat. Això es
repeteix a les possessions a Indoxina, que tampoc són
capaços de mantenir i tot la lluita.
No oblidem que totes aquestes guerres es donen
després de la Guerra Total10 i amb unes potències
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molt afeblides, de manera que es fa molt difícil fer
entendre a l’opinió pública una nova onada de mort
i destrucció. Per la seva banda, els EUA enceten la
veritable colonització que comença pels tradicionals
grans imperis, el que alguns han denominat “imperialisme per invitació”.11
Els EUA, un país de grans contrastos i de radicalismes esbalaïdors, conviden a la descolonització per neocolonitzar.12 La història ens recorda que
s’independitzen el 1776 de la Gran Bretanya i es converteixen en el primer país que assenta les bases de la
descolonització i demostra que és possible. Les elits
d’Amèrica del Sud se senten atretes per aquest fet històric i progressivament ideen, durant el segle XIX, la
seva pròpia idea de país. El suport dels EUA a les independències americanes respecte al malparat imperi
espanyol es fa palès i troba el seu màxim exponent a la
“Doctrina Monroe” de 1823, document que propugna
la idea que “Amèrica, per als americans”. Els experts
actuals han fet la relectura d’“Amèrica, per als nord
americans”, fixant-se en països com Cuba, Panamà,
Puerto Rico, Argentina, Xile i un llarg etcètera.
A la fi del mateix segle XIX, els EUA li arrabassen a Espanya les últimes colònies de l’altre costat de
l’Atlàntic, Cuba i les Filipines. Aquí apareix la primera contradicció de la Doctrina Monroe, una tendència
que continuarà al llarg de tot el segle XX.
A començaments del s. XX, a la fi de la Primera
Guerra Mundial, el president dels EUA W. Wilson13
presenta el programa denominat “Els catorze punts
de Wilson”. El cinquè concretament dóna un missatge
tímid però clar als grans imperis del moment sobre
l’“autodeterminació dels pobles”. Això es deu al fet
que Alemanya, com a gran perdedora de la Gran Guerra14, i l’imperi Otomà deixen les seves colònies òrfenes i els aliats i els EUA decideixen que quedin sota
tutela de la recentment creada Societat de Nacions.
S’ha d’entendre que en aquest moment els EUA pensen descolonitzar per neocoloniztar? Probablement
Wilson, no, però es prepara el camí. És, doncs, el punt
de partida per a la descolonització.
El 1941 es redacta la Carta de l’Atlàntic en una
reunió entre Roosvelt15 i Churchill16, en què es comprometen a garantir el dret a les nacions a un accés
igual al comerç i a les matèries primeres, la clau de
la descolonització. Si els països són independents és
més fàcil negociar (o imposar) amb cadascun individualment, que no pas tractar amb els grans imperis.
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Però com que el món viu una altra guerra (ara sí,
mundial) els acords encara no es poden materialitzar.
El 1944 arribem als acords de Breeton Woods,
en què els països industrialitzats del moment es donen cita per prendre decisions en matèria de política
econòmica i es crea el Banc Mundial i el tristament
conegut FMI. Assenten les bases de les relacions comercials. Ara la fi de la guerra és a tocar i posaran el
seu projecte en marxa, conjuntament amb la reconstrucció d’Europa, fet que també és especialment beneficiós per als EUA. Al final de la guerra els EUA injecten capital en forma d’ajuda econòmica, el conegut
com Pla Marshall17, de manera que els països aliats
han de rendir homenatge als EUA.
Està tot a punt per a la neocolonización dels EUA.
La Gran Bretanya i França són incapaços de mantenir
les colònies, com ja hem esmentat. Per la seva banda
els EUA, lluny de llimar asprors, creen progressivament una Europa més dividida entre comunistes i no
comunistes, que contribueix al fet que els europeus18
tinguin cada vegada més afinitat amb els EUA. Per
reforçar aquesta postura, els EUA llancen la Doctrina
Truman19, que permet intervenir qualsevol país susceptible de caure sota la influència del comunisme.
Corea20 o Grècia21 són els països més representatius.
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La descolonització és ja una reacció en cadena,
els següents països obtenen la independència: a Àsia,
l’Índia i el Pakistan el 1947; Laos, el 1949; Cambodja, el 1953, i el Vietnam, 1954. A l’Àfrica mediterrània, Líbia, 1951; Egipte, 1954; Tunísia, 1956, i Algèria,
1962. A Àfrica, Ghana, 1957; Guinea, 1958, i Nigèria,
Somàlia, Burkina Faso, el Camerun, Txad, la Costa
d’Ivori, Gabon, Mali, el Senegal, Mauritània, Níger,
Togo i Mauritània, el 1960. A l’Orient Mitjà, el Líban,
el 1943; Jordània, el 1958, entre d’altres22.
En aquest article no podem deixar d’esmentar
l’impacte que va tenir la descolonització per als països,
que van començar a escriure la seva pròpia història.
Amb les fronteres del continent africà traçades sobre
plànol a la Conferència de Berlín23, s’entremesclen
cultures, ètnies, tribus, etc., que en molts casos estaven enemistades, per a un únic objectiu: el creixement
econòmic de la metròpoli. Sota aquesta premissa anys
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després, quan es descolonitza, els territoris han de
fer-se valer de les fronteres traçades el 1885, o dit
d’una altra manera, han de crear un país.
Les societats africanes que han aparegut sobretot
a les colònies angleses i franceses han fet aflorar una
minoria de joves negres cultes i molt occidentalitzats
que xoca de manera flagrant amb la resta de la societat, que ha mantingut l’essència cultural. En molts casos les ètnies retornen a l’estat anterior de la colònia,
és a dir, apareixen de nou les antigues enemistats, que
són el que en l’actualitat deriva en molts casos en el
que coneixem per conflictes armats o, sense arribar
tan lluny, a tensions socials constants. Per la seva banda l’elit negra intel·lectual brega entre crear un país i
una consciència nacional i establir una forma de govern nova, tal com dicten les regles internacionals.
Això no només passa a Àfrica. Tenim exemples de
conflictes armats que desafortunadament encara ara
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no sembla que hagin d’anar a menys, com ara l’Índia
i el Pakistan o Israel i Palestina, per citar-ne alguns
dels més representatius.
El 1955, en un món polaritzat, els països descolonitzats volen deixar constància de la seva no adscripció a cap dels dos blocs. Quan per primera vegada
a la història tenen veu en el quadre internacional i
desitgen expressar-la de manera individual i independent, sorgeix el Moviment dels Països No Alineats. I
aquí on s’emmarquen els problemes que sorgeixen en
la configuració d’aquest nou present, com ara el subdesenvolupament econòmic, les tensions socials, la
inestabilitat política, etc. És en aquest moment quan
s’encunya el terme el Tercer Món24.
Actualment els vels de la descolonització han caigut i podem entendre què hi havia darrere d’un procés tan important en la història i potser una mica de
la història individual de tots aquells que van viure
sotmesos.

Francisca Iniesta Najar
Universitat de Barcelona

NOTES:
(1) 1945/46 – 1989
(2) 1914 – 1918
(3) Exemples més representatius: a Àsia, l’Índia. A Àfrica,
Gàmbia, Sierra Leone, Nigèria, etc. A l’Atlàntic, Bahames,
Barbados i Bermudes, etc. Al Mediterrani: Xipre, Palestina.
(4) Charmberlain, M. I. La descolonización: la caída de los
grandes imperios. Ariel. 1997. Pàgina 20.
(5) 1919 – 1938
(6) 1939 – 1945
(7) Exemples més representatius de països colonitzats:
a Àsia, la Cotxinxina. A Àfrica, Algèria, el Txad, etc. A
l’Atlàntic, Haití, etc.
(8) Charmberlain, M. E. La descolonización: la caída de
los grandes imperios. Ariel. 1997. Página 20.
(9) 1954 – 1962
(10) Terme que utilitzem aquí per designar també la Segona Guerra Mundial.
(11) Terme recollit del llibre de Brigs Asa, Historia contemporánea de Europa, pag 391.
(12) S’entén com a neocolonialisme el fet que un estat,
tot i ser independent en la teoria, a la pràctica està sotmès a un altre estat mitjançant el control econòmic i/o
polític.

(13) Woodrow Wilson, Staunton, 28 de desembre de
1856 – Washington, D. de C., 3 de febrer de 1924, i Premi
Nobel de la Pau en 1919.
(14) Terme amb el qual es coneix també la Primera Guerra Mundial.
(15) Franklin Delano Roosevelt, Nova York 30 de gener
de 1882 — Geòrgia 12 d’abril de 1945.
(16) Winston Churchill, Oxfordshire 30 de novembre de
1874 –Londres, 24 de gener de 1965.
(17) Plantejat per primera vegada en 1947.
(18) Únicament els estats europeus aliats de la Segona
Guerra Mundial i els alliberats per aquests. Els que coneixeríem pel bloc occidental.
(19) 1947.
(20) Guerra de les dues Corees (1950 – 1953).
(21) Intervenció a Grècia quan vivia una guerra civil (1946
– 1949).
(22) Són només una pinzellada dels territoris que aconsegueixen la independència només sota mandat francès
i anglès.
(23) 1885.
(24) 1956.
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La demonització
de la classe obrera

A

mb aquest títol el jove escriptor
britànic Owen Jones publica un
llibre que posa de manifest el
procés esdevingut al seu país de
degradació de les condicions laborals i socials de la classe obrera, i sobretot el fet de denigrar la mateixa condició
d’obrer i, especialment les seves organitzacions. Tot
i les crítiques pels defectes que han acumulat, l’autor
posa de manifest el fet que ara es qüestioni fins i tot el
dret existir d’organitzacions representatives del moviment obrer; per no parlar ja del dret a la vaga i a la
lluita sindical en general.
Amb aquest article pretenc aportar un modesta reflexió sobre com aquest fenomen, que denuncia Jones,
s’incardina en un procés molt més ampli de modificació de les regles d’equilibri social que es van anar configurant durant el segle passat i que van donar lloc a
l’anomenat estat de benestar. El desprestigi de la classe
obrera i de les seves organitzacions és tan sols la punta
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de l’iceberg d’un projecte molt més ambiciós, que té
per objectiu canviar les regles econòmiques i socials,
especialment a Europa i en aquells països on l’estat de
benestar tenia i té els seus principals exponents.
Segurament amb el que exposo no invento res de
nou –molts d’altres han arribat a conclusions semblants–, però val la pena reiterar-les i a més em referiré a alguns fenòmens que no sempre s’han entès
que formaven part d’aquesta dinàmica i a algunes de
les conseqüències pràctiques que ja a dia d’avui s’han
produït.
També pretenc comentar com les últimes mesures o
“reformes” dutes a terme al nostre país formen part
d’aquesta dinàmica.
Els canvis, que es van iniciar a la dècada dels noranta del passat segle, són especialment visibles en
l’àmbit econòmic, polític i social. Però això no obstant, i com és natural, acaben afectant els valors culturals i fins i tot els principis o fonaments de la nostra
societat.
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Canvis econòmics
El principal canvi en aquest àmbit és, sens dubte, el
fenomen conegut com la globalització. Amb aquest terme anomenem el procés de liberalització del comerç
internacional que ha comportat una homogeneïtzació
de les normes que regulen la direcció de l’Organització
Mundial de Comerç. A través d’aquesta organització,
els països més poderosos i especialment els seus lobbys econòmics imposen als altres els seus interessos
i regles.
La globalització és un fenomen controvertit i amb
freqüència des del Nord no hem entès l’oposició
amb què les forces d’esquerra i/o nacionalistes dels
països en vies hi han fet front. Ens va semblar que
s’oposaven al progrés i a la lògica dels temps. Però el
temps ha demostrat que es tracta del canvi econòmic
més significatiu des de la industrialització i que les
conseqüències no tenen res a veure amb el progrés,
sinó més aviat al contrari, amb la regressió a unes formes del capitalisme que consideràvem superades.

La globalització ha portat com a conseqüència
immediata les deslocalitzacions, un procés que iguala a la baixa les condicions laborals i, en comptes
d’impulsar visions internacionalistes de l’acció sindical, al contrari, ha prevalgut la visió local i egoista
dels problemes. Així mateix, els països, per no quedar-se descol·locats en els mercats internacionals han
competit entre si per desregular, privatitzar i obeir
exigències fidels de l’ordre internacional “del bon govern econòmic” que exigeix cada vegada menys estat
i més espai per al negoci privat.
Això ha provocat les privatitzacions massives de
serveis públics, especialment en l’àmbit de la sanitat,
l’ensenyament i les prestacions de vellesa.
Els poders econòmics internacionals, a través dels
tipus d’interès de finançament del deute públic i de la
qualificació país de les agències internacionals, han
obligat els estats a reduir dràsticament l’endeutament
i a posar en el mercat aquells serveis que abans eren
públics i finançats per l’estat. Cal dir que els principals
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beneficiaris d’aquests nous espais de negoci han estat
les multinacionals i les oligarquies locals, i no s’ha donat cap component de democratització econòmica.
En aquest context, la crisi econòmica i financera que
comença cap al 2008 és només un element que accelera el procés de canvi cap als orígens del capitalisme i
desmunta l’estat de benestar.
La crisi apareix com un element que és capaç de
doblegar la resistència que surt de les capes populars i
de les seves organitzacions. Els governs, de qualsevol
signe, es veuen forçats a prendre mesures contràries
a l’interès dels ciutadans que només serveixen per
augmentar els marges de les grans corporacions i els
sectors financers. Rebaixen o retallen les prestacions
socials i destinen els recursos públics a mantenir un
sistema financer ineficient i depredador.
La crisi tindrà com a conseqüència una societat
més desigual, salaris extremadament baixos, aturats disposats a treballar en qualsevol condició, és a
dir, l’etern somni del capitalisme: mà d’obra barata i
abundant.
Entenc que aquesta crisi no és la típica crisi sistèmica que hem observat periòdicament, i de la qual,
després de certs reajustaments, n’hem sortit creant una
situació de cert equilibri. Em temo que aquesta crisi
dibuixarà noves realitats de pobresa i desigualtat que
no caldrà anar a buscar als països anomenats en vies
de desenvolupament sinó que trobarem en el nostre
mateix entorn. En fi, que Europa s’assemblarà molt als
Estats Units pel que fa a l’àmbit social. Els reajustos i
les conseqüències d’aquesta crisi tindran un caràcter
històric, o almenys això és el que es pretén.

Canvis polítics
Encara que els teòrics defensors dels canvis estructurals que genera la crisi i el procés de globalització neguen Marx, no hi ha cap lliçó pràctica més fidedigna
que la que estem vivint per demostrar la relació entre
l’estructura i la superestructura.
Els canvis econòmics que vivim tenen, com a conseqüència immediata, el debilitament profund dels
principis democràtics. Els centres de decisió s’escapen
de l’àmbit dels estats. Ni tan sols els més importants
formen part de les organitzacions internacionals, que
es caracteritzen per no tenir cap tipus de representativitat democràtica; sinó que els qui decideixen són
ens abstractes com els “mercats”, l’eficiència país, la
qualificació de les agències privades, etc.
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Això fa que els condicionants externs sobre els governs nacionals siguin de tal naturalesa que el marge
de polítiques entre els uns i els altres són insignificants i, com a conseqüència, la dialèctica esquerradreta, o progressista versus conservador perd sentit
pel que fa a polítiques econòmiques.
D’aquí a considerar la gestió de la res pública com
una ciència tècnica només hi ha un pas. Per tant, no
és la voluntat dels ciutadans la que ha de determinar el govern, sinó que aquest simplement ha de ser
tècnic, objectiu i imparcial. Tot plegat ha despertat
cert “prestigi” per als governs anomenats tecnòcrates,
quan en realitat es tracta de governs que no rendeixen
comptes als ciutadans, sinó a aquests centres de decisió global als quals obeeixen acríticament.
En aquest context, és evident que el desprestigi de la
política i dels polítics forma part del procés de canvi.
I si bé és cert que sovint hi ajuden prou, aquest procés de descrèdit és un complement necessari per al
buidatge democràtic que a la nova estructura econòmica li cal. D’aquí la demonització dels dirigents que
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no s’hi “adapten”, com per exemple Chaves, Correa,
Morales, etc., que es veu només com una qüestió de
temps, perquè el “realisme” s’acabarà imposant...
Contra aquesta realitat, de fet, sí que han sorgit moviments populars, els anomenats “indignats”, però, o
bé canvien molt la pràctica i els objectius, o en realitat només hauran servit per consolidar el nou model.
S’emporten tot el que troben per davant, sobretot les
estructures institucionals i partidàries i, en comptes
de reformar-les, de plantejar alternatives, simplement
les qüestionen, les alienen, i així acaben aplanant el
camí als nous poders globalitzats i abstractes.

Canvis ideològics
Paral·lelament a aquests processos econòmics i polítics, en la lògica de l’estructura i superestructura,
també s’han desenvolupat tesis que contribueixen a
aquestes dinàmiques. Encara que hi ha molts autors,
cal fixar-se en dos: Samuel P. Huntington, amb Xoc
de civilitzacions i Francis Fukuyama amb La fi de la
història. Tots dos coincideixen a dir que no és la lluita

de classes el motor de la història i del progrés. El primer entén que aquesta lògica ha desaparegut a favor
d’alineaments entorn de les religions, els sentiments
nacionals o de pertinença i a la confrontació d’uns
amb els altres i, el segon ho veu superat per la ciència
i l’economia.
Ambdues tesis es complementen i tracen un nou
dibuix econòmic. Les confrontacions de civilitzacions
o territorials, que a més en general ja no seran enfrontaments bèl·lics, no posen en qüestió el model. Pot
haver-hi blocs, però si no són de caràcter ideològic
ni de model econòmic, no seran obstacle perquè els
ponts de relacions globals s’estenguin amb comoditat
per sobre d’aquests petits detalls. Fukuyama pretén
explicar que la confrontació per la distribució de les
rendes generades pel treball i el capital han desaparegut, que cadascú ha assumit el seu lloc en les relacions
de producció i accepta el que li toca.
Però la veritat és que ni el capital accepta les rendes que percep com a suficients i, amb molta més raó,
ho accepta la classe obrera i els sectors populars. El
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procés d’ajust que vivim ho posa de manifest. Les privatitzacions, la degradació de les condicions laborals
i socials dels treballadors, la reducció de les prestacions públiques, l’increment del pes del sector privat
en els PIB de les nacions desenvolupades, etc., posa
de manifest que no s’ha acabat la lluita de classes ni
ha deixat de ser el motor de la història, sinó simplement que el capital –durant anys en una relativa actitud defensiva, després de la desaparició dels blocs
econòmics– ha pres la iniciativa i ha iniciat una ofensiva que, si no evitem, només ens pot dur a fer passos
enrere en la història i a fer retrocedir un model de
relacions de producció prèvies a l’estat de benestar, a
aquelles tan ben descrites per Charles Dickens.

Canvis culturals
El principal canvi que jo percebo en aquest àmbit és
l’anomenat “individualisme”, és a dir, la preeminència
dels valors i interessos propis davant dels col·lectius.
La recerca de solucions per al problema individual,
com a màxim familiar, en lloc de la solució col·lectiva.
Es tracta del contrapunt imprescindible per al triomf
del model econòmic i social. Les reaccions davant
els fluxos migratoris o davant determinades prestacions no contributives posen de manifest una actitud
d’insolidaritat creixent de determinats sectors populars respecte d’uns altres que, lògicament acaben justificant més retallades en les prestacions públiques.
Aquest fenomen ha portat com a conseqüència el
debilitament de les organitzacions representatives de
les classes populars, entre les quals hi ha l’organització
genuïna dels treballadors: els sindicats.

El sindicat
En aquest món en canvi cap a un escenari on els paradigmes són els blocs religiosos, o el clam nacional,
o on l’economia, la ciència i la tecnocràcia marquen el
rumb, el sindicat és una “relíquia” que no té cap mena
de sentit. Què fa una organització de treballadors en
un escenari individualista, on la ciència i l’economia
determinen la veritat? Destorba.
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Per aquest motiu, des de Reagan i Thatcher fins
als nostres dies aquest tipus d’organització ha estat
el punt de mira dels savis del futur. Se’ls ha acusat
de cartel d’interessos, de frenar el progrés, de maximalistes, etc. I ja no cal dir dels dirigents, als quals
se’ls recrimina de vetllar només per als seus interessos, se’ls titlla d’irresponsables, etc.; i així s’oblida el
paper històric del moviment sindical que ha treballat
a favor de la classe treballadora, ha millorat les condicions laborals, els drets socials i, així com el paper de
moderador que ha exercit en els conflictes i fins i tot
la seva funció de legitimador d’un sistema, l’estat de
benestar, on es va establir un equilibri entre la cobdícia del capital i les necessitats justes dels treballadors.
Les últimes reformes legislatives i altres decisions del govern preses a Espanya relatives a aquesta
matèria són eloqüents a l’hora de veure l’afany per
eliminar aquest instrument que ha estat i és tan útil
per als treballadors i per a la societat en general. La
pretensió de regular i limitar el dret de vaga, la de
responsabilitzar civilment les organitzacions sindicals
dels danys que puguin ocasionar els manifestants en
convocatòries fetes per elles mateixes, la reducció
dels recursos públics per a activitats sindicals, la modificació de l’estructura de la negociació col·lectiva
que fa prevaldre l’acord individual o d’empresa per
sobre del sectorial, el desequilibri de forces que s’ha
generat a favor de l’ocupador amb la nova regulació
de l’acomiadament objectiu, col·lectiu o individual, o
en les modificacions de les condicions laborals, són
només exemples del compromís de les forces conservadores amb el procés de laminació de les organitzacions sindicals i a favor del canvi cap a una societat al
servei exclusiu dels poderosos.
Els sindicats, malgrat els seus defectes, que en tenen, són un obstacle per als defensors del nou model.
És potser l’única organització que connecta, encara
que amb dificultat, amb els moviments alternatius,
i potser és l’única que pot donar-los alguna cosa fonamental que els falta: la capacitat organitzativa i de
plantejaments alternatius, que puguin servir-los per
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superar la inoperància que pateixen quan queden limitats a mers moviments esporàdics de crítica.
D’aquesta aliança en dependrà el sentit del canvi,
perquè n’hi haurà, de canvi. La història continuarà i el
que està en joc és si la classe obrera, dit en un sentit
ampli d’aquest concepte, i la seva lluita cap a una societat més justa i igualitària segueixen protagonitzant
l’esdevenidor o si en canvi la classe obrera com a tal
desapareix i tan sols queden individus, molts, aïllats,
pobres, marginats i disposats a vendre la seva força
de treball per compensacions miserables.
No es tracta de respondre als reptes nous amb fórmules velles, no pretenc fer un cant al passat. Hi ha
canvis irreversibles, la globalització econòmica és una
realitat, però s’ha de contestar globalitzant els drets,
globalitzant les respostes, globalitzant les organitzacions sindicals i populars i democratitzant les institucions internacionals.
En l’ordre intern, cal que les nostres organitzacions sigui més permeables, més democràtiques, més
properes a la realitat de la nostra societat, més pro-

peres als joves, als aturats, als subempleats, als emigrants, en definitiva més flexibles i menys dogmàtiques. Han de ser conscients que des del segle XIX
quan van néixer fins a avui, la societat ha canviat i
és més complexa. Però no ha canviat la seva missió:
lluitar per la justícia social, contra la desigualtat i la
pobresa.
Perquè el canvi tingui sentit i s’orienti bé cal acció. No
hi ha cap determinisme que porti cap a un resultat
concret. El sentit i el contingut del canvi dependrà de
tothom. De nosaltres dependrà que l’ésser humà sigui
el subjecte de la història o un mer objecte al servei
d’interessos confusos i genèrics. De la nostra capacitat per orientar el canvi dependrà que la classe obrera segueixi sent la sal de la terra com l’ha qualificat
l’autor esmentat abans, que la història no retrocedeixi
en el temps.

Francisco Neira
Director de Sindicalistes Solidaris
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Conflictes armats
i guerres després
de la Guerra Freda

E

l 31 de desembre de 1991 desapareixia de iure l’URSS, després del
fracàs del darrer intent –constitució de la Comunitat d’Estats Independents (CEI), 8 de desembre
de 1991– per conservar la unió del
nucli dur –Rússia, Bielorússia i Ucraïna– de les antigues repúbliques socialistes. De facto ja feia temps
que la majoria de repúbliques havien declarat la independència. La desaparició de l’URSS comportà
l’aparició de 15 nous estats: Armènia, l’Azerbaidjan,
Bielorússia, Estònia, la Federació Russa, Geòrgia, el
Kazakhstan, el Kirguizistan, Letònia, Lituània, la República de Moldàvia, el Tadjikistan, el Turkmenistan,
Ucraïna i l’Uzbekistan.
Però, més enllà de l’ampliació del número d’estats
al món, la desaparició de l’URSS va comportar també
la fi del sistema d’equilibri de poders o de Westfàlia i,
per tant, de la guerra freda amb la incontestable victòria dels Estats Units. I amb la fi de la guerra freda
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desaparegueren també els moviments geoestratègics
i els escenaris geopolítics que l’havien caracteritzat
i que podem resumir succintament en els següents
punts:
· Durant quatre dècades els enfrontaments ideològics, les tensions armades i les aliances estigueren
condicionades per la pugna de les dues potències
per ampliar els seus respectius blocs. Tanmateix
mai es produí un enfrontament directe entre els
exèrcits de les dues potències.
· La cursa d’armament es convertí en el motor
econòmic dels Estats Units i de la Unió Soviètica, però la rigidesa del sistema soviètic impedia
traslladar els avenços tecnològics de la indústria
militar a la indústria civil, cosa que no succeïa
als Estats Units on molts avenços d’elevat valor
afegit, que acabaren millorant el nivell de vida i
el desenvolupament de les indústries de consum,
provenien inicialment de la indústria militar.
D’altra banda, el terme de dues grans potències és
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enganyós perquè l’economia i la indústria militar
soviètica, excepte en els inicis de la conquesta de
l’espai, mai va estar a l’altura dels seus equivalents
nord-americans. Així, mentre a les dècades dels
quaranta i dels cinquanta, la producció dels Estats
Units representava entorn del 40% del total de la
producció mundial, la de l’URSS amb prou feines
arribava al 20%.
· La guerra freda fou un període d’alta conflictivitat armada, sobretot en els anys que seguiren
al final de la Segona Guerra Mundial, de la descolonització i en els anys previs i posteriors a la
implosió de l’URSS, però, paradoxalment, aquesta
conflictivitat estava força regulada i els conflictes
es controlaven per la mediació de les dues grans
potències. El món posterior a la desaparició de
l’URSS ha estat de menor conflictivitat armada,
però els conflictes han estat menys controlats i regulats, la qual cosa ha fet augmentar la sensació
d’inseguretat.

· La competència ideològica i territorial de les
dues grans potències no sempre es manifestà en
forma de conflictes armats oberts, sinó també en
forma de cops d’estat (Amèrica Llatina), canvis
de règim i sistemes d’aliances. Amb l’excepció de
l’Iran, els peons que perdia una gran potència els
guanyava l’altra. I, en determinades regions del
món, la guerra Feda adoptà models propis com en
el cas de l’Orient Mitjà on l’islamisme conservador (Aràbia Saudita) es contraposava als règims
de socialisme àrab.
Però la implosió de l’URSS i la fi de la guerra freda
comportà també tot un seguit de canvis que condicionarien el món posterior en termes de poder mundial,
de geoestratègies i de conflictivitat. Entre els principals canvis destaquen:
· Es produeix un buit de poder temporal en zones
abans supeditades a Moscou (el Caucas, Àsia Central, Europa Oriental) i els antics aliats de Moscou
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–Síria, l’Iraq, Cuba...– perden la protecció que els
proporcionava. Alguns d’aquests antics aliats han
estat envaïts pels Estats Units –l’Iraq–, els seus
règims han desaparegut davant l’embat de la primavera àrab amb el suport de l’OTAN i de la Liga
Àrab –Líbia–, es troben en plena guerra civil –Síria– o presenten símptomes d’una descomposició
accelerada –Cuba. Pel que fa als països de l’Europa
Oriental i de la ex-URSS o bé han ingressat a la UE
i l’OTAN o s’han convertit en regions d’inestabilitat
i de conflicte –els països del Caucas– o de competència dels interessos estrangers –Àsia Central. En
el cas de la ex-Iugoslàvia, que com Albània no era
un país aliat de Moscou, la seva implosió dóna lloc,
després de les cruentes guerres dels Balcans de la
primera meitat de la dècada dels noranta del segle
XX i de la intervenció de l’OTAN en el conflicte
de Kosova a finals de la dècada, a set nous països:
Bòsnia-Hercegovina, Croàcia, Eslovènia, Kosova,
Macedònia, Montenegro i Sèrbia.
· Tenen lloc nous moviments geoestratègics destinats a omplir aquest buit de poder amb la mirada posada, en alguns casos, a les reserves
d’hidrocarburs, la qual cosa donà origen a nous
escenaris geopolítics en diverses regions del món.
· La desaparició de l’antic enemic absolut de les darreres quatre dècades va fer obsoleta la necessitat
de la dissuasió militar, la qual cosa repercutí negativament en el lobby militar industrial dels Estats
Units. El vertigen geoestratègic i sobre l’economia
dels Estats Units que provocà l’absència sobtada
d’un enemic absolut al qual s’havia de combatre
la va intentar compensar a nivell teòric i acadèmic Samuel P. Huntington amb la seva tesis sobre
l’inevitable xoc de civilitzacions i la incompatibilitat entre l’islam i la democràcia. Les seves teories
foren acollides de bon grat pels neoconservadors
que hi afegiren una visió hobbesiana del món i
adoptaren el principi de la «guerra preventiva»
per tal de refermar l’hegemonia dels Estats Units
i preservar la «pau mundial» davant la inoperància de la decadent Europa. La irrupció mediàtica
d’Al Qaida arran dels brutals atemptats de l’11-S
del 2001 s’utilitzà per justificar i legitimar la nova i
agressiva política exterior dels neocons durant els
dos mandats de George Bush (2001-2009). Subtil52

ment es produí el salt d’Al Qaida a l’Islam que es
convertí en el nou enemic absolut a batre.
· Tanmateix, el món posterior a la implosió de
l’URSS s’assemblava molt poc al món de la guerra
freda. La desaparició dels blocs juntament amb
l’impacte i la difusió de les noves tecnologies de
la comunicació provocaren una nova onada en el
procés globalitzador iniciat amb el capitalisme
mercantil de l’edat moderna. El món s’havia fet
més petit, més immediat i la informació, més assequible i a l’abast de gairebé tothom. S’imposava
un nou sistema de relacions internacionals i despuntava un nou món que semblava condemnat a
ratificar l’hegemonia d’una sola potència, els Estats Units. Així ho pensaven els neocons i, després
de l’11S, van pretendre remodelar l’Orient Mitjà
per imposar la democràcia a través de la força militar. Però no van entendre que en el nou món de
la postguerra freda, juntament amb la persistència de conflictes anteriors àdhuc a la guerra freda
(Israel-Palestina), sorgien noves formes de terrorisme internacional –global– i conflictes asimètrics que escapaven a qualsevol mena de control.
Van caldre dues guerres imperials (l’Afganistan i
l’Iraq), que varen donar ales a Al-Qaida i que acabaren en desastre, per entendre que el món de la
post Guerra Freda no podria ser mai unipolar sinó
que apuntava cap a un multipolarisme difús, que
Al-Qaida no era l’islam, que la dicotomia entre seguretat i llibertats era falsa i no conduïa a cap altre
lloc que a disminuir la qualitat democràtica i que
la naturalesa dels conflictes armats havia canviat
profundament.

La nova conflictivitat, 1991-2011
Com s’ha apuntat, la guerra freda no es caracteritzà
tant per l’absència de conflictes com per la regulació dels mateixos en funció dels interessos regionals
i geoestratègics a escala mundial de les dues grans
potències i, en menor mesura, de la Xina. Acabada
la guerra freda, entre 1991 i 2011, Monty Marshall relaciona un total de 43 grans episodis de violència o
guerres que han ocasionat 25.000 o més morts, dels
quals una mica més de la meitat havien començat amb
anterioritat però que encara romanien vius i, en alguns casos, encara hi romanen.
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Principals episodis de violència política, 1946-2011*
Anys
1948-2011+
1952-2011+
1965-94
1966-96
1972-2011+
1974-91
1975-91
1975-92
1975-2002
1975-2011+
1976-92
1978-93
1978-2002
1979-92
1979-1998
1981-92
1982-97
1983-93
1983-2009
1983-2002
1984-99
1988-2011+
1990-91
1990-97
1990-2011+
1991-95
1991-2001
1991-2004
1992-95
1992-98
1993-2005
1994
1994-96
1996-2011+
1998-2000
1999-2006
2001-04
2001-11+
2003-10
2003-11+
2004-11+
2006-11+
2011

Magnitud
4
2
4
5
3
6
5
2
6
4
5
4
7
6
3
6
3
3
5
6
3
5
5
4
3
3
3
4
6
3
4
7
4
5
5
4
3
3
6
5
4
3
4

Estats afectats

Descripció

Myanmar
Guerra ètnica
Índia
Guerra ètnica
Txad
Guerra civil
Guatemala
Repressió pobles indígenes
Filipines
Guerra ètnica (Moros)
Etiòpia
Guerra ètnica (Eritrea)
Líban
Guerra civil
Bangladesh
Guerra ètnica
Angola
Guerra civil
Colòmbia
Violència civil, narcotràfic, guerrilla
Indonèsia
Guerra colonial (Timor Oriental)
Iran
Guerra civil
Afganistan
Guerra civil
El Salvador
Guerra civil
Iraq
Violència ètnica (xiïtes)
Moçambic
Guerra civil (RENAMO)
Perú
Guerra civil (Sendero Luminoso)
Índia
Guerra ètnica (Sijs)
Sri Lanka
Guerra ètnica (Tàmils)
Sudan
Guerra ètnica
Turquia
Guerra ètnica (Kurds)
Somàlia
Guerra civil
Kuwait/Iraq
Guerra del Golfo
Libèria
Guerra civil
Índia
Guerra ètnica (Caixmir)
Croàcia
Guerra ètnica (Serbis)
Sierra Leone
Guerra ètnica i civil
Algèria
Guerra civil
Bòsnia
Guerra ètnica (serbis, croates, musulmanes)
Tadjikistan
Guerra civil
Burundi
Violència ètnica (tutsis contra hutus)
Ruanda
Violència ètnica (hutus contra tutsis)
Rússia
Guerra ètnica (Primera guerra de Txetxènia)
Rep. Democràtica del Congo (Zaire)
Guerra civil
Eritrea/Etiòpia
Guerra entre estats
Rússia
Guerra ètnica (Segona guerra de Txetxènia)
Nigèria
Violència ètnica (cristians-musulmans)
Afganistan
Guerra contra el règim talibà i Al-Qaida
Iraq
EUA contra Saddam Hussein i guerra civil
Sudan
Conflicte de Darfur
Pakistan
Paixtus Àrees Tribals
Mèxic
Guerra contra cartels narcotràfic
Líbia
Guerra contra el règim de Gadafi

Morts
1.000.000
25.000
75.000
150.000
50.000
750.000
100.000
25.000
1.000.000
55.000
180.000
50.000
1.000.000
75.000
25.000
500.000
30.000
25.000
75.000
1.000.000
40.000
100.000
100.000
40.000
35.000
40.000
25.000
60.000
200.000
25.000
100.000
500.000
40.000
2.500.000
100.000
30.000
55.000
30.000
150.000
350.000
30.500
47.500
25.000

(*) 25.000 o més morts
(1) Calcula l’impacte del conflicte armat sobre la societat civil i la capacitat de destrucció en funció dels anys de durada i la població
potencialment afectada (habitants del país o països en conflicte). Oscil·la entre 1 (menor) y 10 (màxim).
Font: Monty Marshall (compilador), «Major Episodes of Political Violence 1946-2012», Global Conflict Trends, Center for Systemic
Peace, Vienna (Virginia, USA), 2012: http://www.systemicpeace.org/warlist.htm (This Web page was last updated on March 28).
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Dels 43 grans episodis de violència o guerres recollits en el quadre, només 18 van començar després de
la guerra freda, mentre el mateix Marshall en comptabilitza 76 iniciats abans de 1991, la qual cosa dóna
una mitjana de 0,9 grans conflictes per any entre 1991
i 2011 i d’1,7 entre 1945 i 1991, fet que confirma que hi
hagué més conflictivitat durant la guerra freda, tot i
que la magnitud dels conflictes assoleix una mateixa
mitjana de 4,2 en ambdós períodes. Una qüestió molt
diferent és, però, la percepció de seguretat o inseguretat d’un o altre període. Tal com s’apuntava abans,
durant les gairebé cinc dècades de guerra freda els
conflictes semblaven regulats o controlats per la mediació des de l’ombra de les dues grans potències.
Tanmateix, amb la implosió de l’URSS desapareix
gradualment aquest control de la conflictivitat i ja a la
dècada dels noranta del segle XX la conflictivitat relacionada amb el buit de poder i els nous moviments
geoestratègics provocats per la implosió de l’URSS i
de Iugoslàvia, que van tenir com a escenaris els Balcans, el Caucas i l’Àsia Central, posaren de manifest
algunes de les característiques dels nous conflictes
de la post guerra freda. També són presents aquestes
noves característiques en la guerra més important començada després de la guerra freda –l’única iniciada
després de 1991 no relacionada amb la implosió de
l’URSS i Iugoslàvia, ja que l’Afganistan i l’Iraq han
estat països en situació de guerra tot i que amb actors diferents des de 1978 i 1979, respectivament–,
la guerra de la regió dels grans llacs a Àfrica que ha
ocasionat ja 2.500.000 morts. L’inici del conflicte té a
veure amb les guerres civils i ètniques que sacsejaren
Ruanda i Burundi a mitjans de la dècada, que provocaren una allau de refugiats cap els països veïns;
amb la deposició de Mobutu per Laurent-Desiré Kabila , i amb l’activitat dels hutus de les Forces Democràtiques per l’Alliberament de Ruanda (FDAR), que
passaren a controlar les regions de Kivu Nord i Kivu
Sud a la República Democràtica del Congo (RDC, ex
Zaire). La guerra s’ha finançat amb l’extracció il·legal
de minerals, sobretot coltan, molt cobejat per la indústria de la telefonia mòbil, i ha tingut complexes
implicacions internacionals i ètniques.
A la primera dècada del segle XXI destaquen, sobretot, les invasions i ocupacions de l’Afganistan i de
l’Iraq i el conflicte de Darfur al Sudan, precedit pels
conflictes ètnics entre musulmans del nord i cristians
i animistes del sud que es perllongaren des de 1983
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fins el 2002 ; dels paixtus a la regió tribal del Pakistan, el conflicte entre musulmans i cristians a Nigèria
i la lluita contra el narcotràfic al nord de Mèxic. Dels
conflictes armats iniciats abans de 1991 però encara
vius sobresurten el llarg conflicte ètnic de Myanmar,
on el braç polític i militar (KNU, Unió Nacional Kare/
Exèrcit d’Alliberament de Karen) de la minoria karen
(7% de la població) s’enfronta des de 1947 al govern,
com també ho va fer fins el 2009 el Shan State Army
de la minoria shan (el 9% de la població) –a més del
conflicte entre la dictadura militar i l’oposició democràtica–; el llarg conflicte armat de Colòmbia entre
la guerrilla de les FARC i els diferents governs colombians amb el rerefons del narcotràfic; la revolta
mora a Filipines amb implicacions d’Al-Qaida en els
darrers anys; i la llarga guerra civil de l’Estat fallit de
Somàlia. Finalment, hi ha tot un seguit de conflictes
que van començar durant la guerra freda però que
finalitzaren després de 1991, entre els quals mencionarem: la guerra dels Tigres d’Alliberament de Tamil
Eelam (LTTE) contra el govern d’Sri Lanka fins que
els últims combatents foren aniquilats per l’exèrcit
governamental el 2009; la guerra civil del Txad; la repressió de la pagesia indígena a Guatemala; el llarg
conflicte (1974-1991) per la independència d’Eritrea
(1993) que ressorgí en forma de guerra entre estats
(Etiòpia/Eritrea) el 1998-2000; la guerra civil libanesa; les guerres civils de les excolònies portugueses
d’Angola i Moçambic; la guerra contra Indonèsia per
la independència del Timor Oriental; la guerra contra
l’Exèrcit Roig i la posterior guerra civil a l’Afganistan;
la violència contra la minoria xiïta del règim de
Saddam Hussein a l’Iraq, i la guerra contra l’Iraq
arran de l’ocupació de Kuwait.
En definitiva, de manera més general i ampliant
l’anàlisi a tots els conflictes armats inclosos aquells
que provocaren menys de 25.000 víctimes, es pot concloure que entre la caiguda del mur de Berlín (1989)
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i el 2010 s’enregistren un total de 133 conflictes armats, dels quals 47 varen derivar en guerres. Fins
el 2006, una mica més de la meitat eren conflictes
nous, mentre la resta eren continuació de conflictes
preexistents. De fet, la més gran part dels conflictes
armats són de llarga durada (deu anys o més) i, moltes vegades, a un curt període de pau el succeeix una
reaparició del conflicte. Quan un conflicte s’enquista,
resulta molt difícil resoldre’l, ja que mina, es confon i
rep suports del teixit social, les posicions es radicalitzen i totes les parts saben com fer front o com posar
obstacles a les iniciatives de pau i mostren molt poc
interès a negociar. Malgrat tot, poques vegades aquesta mena de conflictes dóna pas a una guerra oberta.
En certa mesura això és un èxit de la comunitat internacional que, encara que no és capaç d’impedir els

conflictes armats, sí que ha aconseguit reduir el seu
nombre després de la guerra freda i evitar una escalada de la violència que condueixi del conflicte armat a
la guerra.
Finalment i per acabar, una breu menció a com denominar la nova conflictivitat armada posterior a la
guerra freda i a les seves característiques tal com es
desprèn de l’anàlisi dels principals conflictes recollits
en el quadre i d’altres de menors pel que fa al nombre de víctimes, com els que tenen lloc al voltant de
l’ocupació dels territoris palestins i que impliquen a
l’exèrcit d’Israel, a les diferents milícies palestines i a
Hezbollah.
Per referir-se a aquesta nova conflictivitat, basantse en l’experiència assolida en el seguiment del conflicte de Nagorno-Karabaj i en les guerres dels Balcans,
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Mary Kaldor proposa el terme de «noves guerres» que
cal interpretar en el context de la globalització, l’impacte
de la qual és visible en forma d’internacionalització
dels conflictes amb la presència de diversos exèrcits,
assessors militars, mercenaris, periodistes estrangers i
expatriats voluntaris, organismes internacionals institucionals (ONU, ACNUR, UNICEF, OSCE, OUA...) i
no governamentals (Oxfam, Save the Children, Metges
sense Fronteres, Human Rights Watch, Creu Roja Internacional…). Molts autors han optat, però, per referir-se a una característica present en molts d’aquests
conflictes, la seva asimetria. Per això hom parla de conflictes asimètrics: aquells que es produeixen «entre diversos contendents de capacitats militars normalment
distintes i amb diferències bàsiques en el seu model
estratègic. Un d’ells cercarà vèncer utilitzant el recurs
militar de forma oberta en un espai de temps i lloc determinats i atenint-se a les restriccions legals i ètiques
tradicionals. El seu oponent o oponents tractaran de
desgastar i obtenir avantatges actuant de forma no convencional mitjançant èxits puntuals de gran transcendència en l’opinió pública, esgotament del seu adversari per prolongar el conflicte, recurs a mètodes allunyats
de les lleis i ús de la guerra o utilització d’armes de
destrucció massiva. Tot això amb l’objectiu principal
d’influir en l’opinió pública i en les decisions polítiques
del adversari» o, si es prefereix, «els conflictes asimètrics oposen adversaris que tenen lògiques de guerra
diferents [mentre] que els conflictes [simètrics] oposen
adversaris que actuen segons una lògica semblant».
Tanmateix, més enllà de l’asimetria que presenten
molts dels nous conflictes, hi ha altres característiques associades a la conflictivitat posterior a la guerra
freda que són comunes a molts conflictes i que, tot
i que presents en ocasions en alguns en conflictes
anteriors a 1989-1991, prenen ara una nova embranzida i un caràcter més general i central en els nous
conflictes:
· Són sovint conflictes desterritorialitzats on el
principal objectiu no és la conquesta d’un determinat territori, sinó, moltes vegades el desgast de
l’adversari que pot ser atacat en qualsevol lloc i
moment. Al-Qaida ha estat la màxima expressió
portant el front de combat a tot el món i sense,
aparentment, ambicions territorials. Però també
es dóna aquesta característica en altres grups vin56

culats a la gihad global i en organitzacions o grups
armats que exporten la violència més enllà de les
fronteres en disputa.
· Presència d’un combatent difós que no constitueix pròpiament un exèrcit i es barreja amb la
població civil, que acaba essent, alhora, un objectiu a protegir i un enemic a batre, perquè és
on s’aixopluga l’adversari. És el que està succeint
a Síria i abans havia passat en molts altres conflictes: Txetxènia, l’Iraq, Somàlia... Una variant
relativament freqüent és el combatent a temps
parcial, que compagina un ofici civil i quan cal les
armes o que participa en els combats en els mesos
de poca activitat agrícola o ramadera. Un exemple del primer els militants de Hezbollah; dels
segons, alguns grups de talibans de l’Afganistan
i del Pakistan.
· Reaparició amb força de polítiques ètniques i de
neteja ètnica que poden arribar a situar-se en el
centre mateix del conflicte, com en bona part succeí a les guerres dels Balcans, a Ruanda, a l’Iraq
contra els xiïtes, a Etiòpia/Eritrea, a Líbia contra
els mercenaris subsaharians de Gadafi.
· Increment de les víctimes civils en detriment de
les baixes militars com a conseqüència de la més
gran sofisticació tecnològica del nous armament i
dels mecanismes de protecció dels militars i del
desplaçament dels tradicionals camps de batalla a
les ciutats, on la població civil és sovint objecte de
bombardeigs i de violència discriminada o indiscriminada. Així la relació de víctimes s’ha invertit
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i si a les guerres de començament del segle XX era
de vuit baixes militars per cada víctima civil; un
segle més tard la proporció és d’una a vuit.
· Ús dels atemptats indiscriminats per socialitzar
el terror i terroritzar la població.
· Increment dels refugiats i dels desplaçats interns: a finals de 2010, «43,7 milions de persones
es trobaven en situació de desplaçament forçat en
tot el món, la xifra més alta dels darrers 15 anys».
· Les potències militars obtenen la victòria en
la part convencional del conflicte però perden
l’ocupació. Els exemples més evidents, però no
únics, són els de l’Afganistan, on malgrat haver
participat tropes de mig centenar de països no
s’ha aconseguit posar fi a la resistència talibana
i sembla que s’està negociant una retirada definitiva de les tropes estrangeres amb el govern de
Hamid Karzai i amb els denominats «talibans moderats», i l’Iraq.
· Privatització de la guerra. Aquesta darrera és
una característica creixent d’efectes perversos.
Hom distingeix entre la denominada privatització
ascendent (bottom-up), on «grups armats subestatals assumeixen funcions pròpies de l’Estat, amenaçant-ne l’estabilitat i legitimitat», i la privatització descendent (top-down), «tendència creixent en
els països del primer món d’externalitzar funcions
tradicionalment lligades a les forces armades o als
cossos policials». En el primer cas, no és infreqüent, com succeeix en molts conflictes africans, la
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utilització de nens i nenes soldats amb funcions de
combat, logístiques, d’intendència, d’inutilització
de camps minats o d’esclavitud sexual. Es calcula que hi ha entre 300.000 i 500.000 nens-nenes
soldats al món i que són utilitzats en una vintena de països. En el segon cas, cal assenyalar l’ús
creixent d’empreses privades de seguretat que contracten mercenaris o utilitzen veterans de l’exèrcit,
i d’avions no tripulats (drone) per dur a terme
bombardeigs i eliminació pretesament selectiva de
dirigents enemics. Tant les empreses privades de
seguretat com els drone tenen l’avantatge d’evitar
les baixes militars pròpies, que en els països democràtics sempre són mal rebudes per una opinió
pública que vota a les eleccions; i tenen el pervers
desavantatge d’incrementar les víctimes civils del
país ocupat o en conflicte. Així, el juliol de 2007,
els 160.000 contractistes privats pagats pels Estats
Units superava ja el nombre de soldats nord-americans presents a l’Iraq. Els drone s’han utilitzat,
sobretot a la regió paixtu a cavall de l’Afganistan i
el Pakistan, amb el resultat de tantes víctimes civils
com dirigents talibans eliminats. També s’han fet
servir al Iemen per abatre dirigents d’Al-Qaida, fet
que ha provocat veritables massacres de civils, a
Somàlia i Líbia entre d’altres llocs.
En conclusió, el món de la postguerra freda té
molt poques similituds amb el de la guerra freda. Els
paràmetres són uns altres i les característiques dels
conflictes també i de poc serveixen els postulats, com
ara el de la mútua dissuasió, de la segona meitat del
segle XX. El món global és menys conflictiu però genera, sobretot després dels atemptats de Nova York,
Washington, Madrid, Londres i dels que diàriament
tenen lloc en països musulmans, més inseguretat i seria erroni, com va succeir a la dècada posterior als
atemptats de l’11S, bescanviar llibertats per seguretat, perquè això simplement afebleix les democràcies
i no és una resposta eficaç als reptes que plantegen els
nous conflictes que, d’altra banda, moltes vegades, no
són més que la visualització o l’expressió del pols pel
poder en un món global.
Antoni Segura
Catedràtic d’Història Contemporània
Universitat de Barcelona
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NOTES:
(1) Lituània s’havia declarat independent l’11 de març de
1990. La resta ho feren al llarg del 1991: el 9 d’abril, Geòrgia; el Tadjikistan, Estònia, Letònia, Ucraïna, Bielorrússia,
la República de Moldàvia i el Kirguizistan, el 9, 20, 21, 24,
25, 27 i 31 d’agost, respectivament; l’Uzbekistan, Armènia
i l’Azerbaidjan, l’1, 21 i 28 de setembre; el Turkmenistan,
el 27 d’octubre; i el Kazakhstan, el 16 de desembre. La
Federació russa, que heretà la representació de l’URSS
al Consell de Seguretat de Nacions Unides, no féu cap
proclama d’independència.
(2) Conflicte armat: «confrontacions obertes i armades
entre dues o més parts centralment organitzades, amb
continuïtat dels enfrontaments, que es disputen el poder governamental i territorial» (Dan Smith, «Tendencias
y causas del conflicto armado», The Berghof Handbook
for Conflict Transformation, Berlin, 2002).
(3) El 2004 ingressaren a la UE Eslovàquia (l’antiga Txecoslovàquia conegué un procés de separació pacífic
que el 1993 donava lloc a dos països independents: Eslovàquia i la República Txeca), Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia i la República Txeca; i el
2007 ho feren Bulgària i Romania. Està en vies d’adhesió
Croàcia; han presentat la seva candidatura Macedònia i
Montenegro i són candidats potencials Albània, BòsniaHercegovina i Kosova. El 1999 ingressaren a l’OTAN Hongria, Polònia i la República Txeca; el 2004 ho feren Bulgària, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Letònia, Lituània i
Romania; i, finalment, el 2009, ho feien Albània i Croàcia.
(4) Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones y
la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, Paidós,
1997.
(5) La vulgarització del discurs neocon fou duta a terme
per Robert Kagan, Poder y debilidad. Europa y Estados
Unidos en el nuevo orden mundial, Madrid, Taurus, 2003.
(6)Assassinat el gener de 2001 i substituït pel seu fill Joseph Kabila.
(7)El 2011, després d’un referèndum, es proclamava la in-

dependència de la República del Sudan del Sud que es
convertí en el 54è estat africà.
(8)Vicenç Fisas, Anuario procesos de paz 2011, Barcelona, Escola de Cultura de Pau-Icaria editorial, 2011.
(9)Lotta Themnér & Peter Wallensteen, «Armed conflict, 1946–2010», Journal of Peace Research, 48(4), 2011:
525–536. Segons els criteris establerts pel Departament
d’Investigació sobre Pau i Conflictes de la Universitat
d’Uppsala es classifiquen com a guerres aquells conflictes armats que produeixen 1.000 o més morts a l’any
relacionats directament amb el conflicte. En aquest sentit, els atemptats de l’11-S (gairebé 3.000 morts) tindrien
aquesta consideració i la invasió de l’Afganistan formaria
part del mateix conflicte.
(10) Mary Kaldor, Mary, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Barcelona, Tusquets, 2001. La
República de Nagorno-Karabak, de població armènia, es
declarà independent el 1991 encara que territorialment
formava part d’Armènia, la qual cosa donà lloc entre
1992 i 1994 a un enfrontament entre les dues exrepúbliques soviètiques de l’Azerbaidjan i Armènia. El conflicte
va concloure amb un alto el foc impulsat per Moscou.
Les posteriors negociacions entre els dos països no han
donat fruits i tropes armènies segueixen estacionades a
Nagorno-Karabak, que de facto és un estat independent
tot i que no reconegut per les Nacions Unides.
(11) Antonio Cabrerizo, «El conflicto asimétrico», Memorias congreso Nacional de Estudios de Seguridad, Universidad de Granada, 2002.
(12) Jacques Baud, La guerre asymétrique ou la défaite
du vainqueur, Mònaco-Paris, Éditions du Rocher, 2003.
(13) ACNUR, Tendencias globales 2010, 2011.
(14) Mario A. Laborie Iglesias, « Actores armados no estatales y el modelo de Estado» en Actores armados no
estatales: retos a la seguridad global, Ministerio de Defensa, Cuadernos de Estrategia n. 152, juny 2011.
(15) Los Angeles Times, 4-7-2007.
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Han guanyat?

L

a cooperació internacional travessa
moments difícils. D’uns anys ençà
una gran ofensiva, amb un elevat
component ideològic, intenta posar
fre –o fins i i tot enderrocar directament– al treball fet durant molts anys
en el camp de la cooperació.
La pitjor guerra és aquella que no es veu, és el conflicte soterrat que no surt a la llum, és aquella lluita
que es nega des d’un dels bàndols, gairebé sempre el
que l’inicia i que té per objectiu eliminar alguna cosa
que incomoda, molesta o simplement s’interposa en el
camí de determinades finalitats. Aquest terme bèl·lic,
el de la guerra, és el que, al meu judici, millor podria
definir l’ofensiva iniciada fa uns anys per determinats
sectors que veien la cooperació internacional com una
qüestió no ja menor, sinó innecessària.
Alguns sectors molt concrets, els que sempre han
negat guiar-se per criteris ideològics, sempre han tingut en el seu punt de mira la cooperació internacional.
I ho han fet, paradoxalment, amb una ideologia molt
concreta, aquella que considera que la desigualtat és
natural, que els humans no ens podem ficar pel mig
en les qüestions que ens ha donat la naturalesa i que,
al capdavall, cadascú té el que es mereix.
En el fons, sempre havien suportat de mala gana
un concepte pel que no senten cap estima, perquè
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darrere de tot component de cooperació es troba una
paraula: la solidaritat, una qualitat que practicada
per molts deixava en evidència els que sempre han
interpretat que als altres el que s’ha de fer es donarlos una almoina des d’una perspectiva de superioritat, una ajuda que després, això sí, s’ha d’agrair
eternament. I aquesta incomoditat, soterrada i manifestada de forma subreptícia la major part de les vegades és la que perdura en el temps i s’ha accentuat
en els darrers anys.
Continua essent una qüestió negada, amagada gairebé de forma vergonyant, però que ha anat guanyant
terreny en els últims temps amb una tàctica de taca
d’oli, de propagació difusa d’una presumpta realitat
que faria inviable tot aquell projecte que intentés
mantenir un component solidari de fronteres enllà.
La crisi econòmica ha estat, sens dubte, la gran coartada per a tots aquells que des d’una determinada
ideologia, sí, sí, allò que ja fa temps ens diuen que
s’ha acabat en aquest món del segle XXI , lluiten amb
totes les seves forces contra la solidaritat, contra tot
allò que impliqui cooperació encaminada a millorar
les condicions de molts éssers humans.
I han establert un veritable camp de batalla on,
malauradament amb la complicitat d’alguns, van fent
caure un per un tots aquells esforços que durant molts
anys han possibilitat l’exercici de la solidaritat inter-
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nacional. És certament una guerra soterrada que,
revestida de –diuen– condicionants objectivament
incontestables en el pla econòmic intenta destruir sistemàticament una a una totes les fites aconseguides al
llarg d’anys de treball. El problema és que, com deia
abans, alguns es presten al joc i oblidant les seves
arrels ideològiques, anteposen l’anomenat pragmatisme a les consideracions derivades de la paraula solidaritat. Són els que, amb una clara mostra de miopia
política, s’apunten a uns arguments pretesament neutres però que, en el fons, amaguen unes intencions
molt concretes.
És en aquest escenari, on ara més que mai cal fer
un esforç per no deixar-se doblegar pel que sembla
inexorable, que se’ns ven com l’únic amb aquella famosa frase thatcheriana de “No hi ha alternativa”. I
és evident que hi ha una altra via, ni més ni menys
que seguir el camí iniciat ja fa molts anys basat en la
solidaritat i la cooperació.
No ens podem permetre el luxe d’abaixar els
braços i de prendre com a inevitable allò que alguns
ens volen fer creure. Ens hem de revoltar perquè
deixar que les coses passin com ells diuen només ens
pot conduir a la negació de les essències que sempre
han guiat el camí de la cooperació internacional, la
solidaritat, el compromís, la lluita contra la injustícia,
la preocupació pels desvalguts, el suport a tots aquells

que esperen només el nostre impuls per sortir de situacions de pobresa o marginació.
Tot això és el bagatge que no es pot perdre. No
podem permetre que els que sempre han fet un discurs de clar contingut ideològic contra la cooperació
triomfin, aconsegueixin que s’escampi la impressió que cooperar és perdre temps i diners. Davant
d’aquests hem de plantar cara i també ho hem de fer
davant els que, des de posicions ideològiques no coincidents amb ells, els fan ara el joc.
Cal plantejar doncs la gran pregunta, ¿Han guanyat? i a partir d’aquí decidir si ens conformem amb
una resposta positiva o pel contrari considerem que
res no està ni ha estat escrit i que cal mantenir la lluita per mantenir en el seu màxim nivell la cooperació
internacional com una de les millors mostres de la solidaritat entre col·lectius diferents.
El pitjor que ens pot passar és abaixar el cap i donar per perduda la lluita. Si ho fem, en el fons estarem
donant la raó a aquells que diuen “primer els de casa”,
amb tot el que això comporta.

José Maria Garcia Pastor
Subdirector de SUD
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La salut,
el negoci de
la vida

E

ns pensàvem que no ho veuríem
mai a casa nostra. Ens havíem arribat a creure que era un problema
quasi exclusiu dels Estats Units,
on la salut de les persones depèn,
en gran part, de la seva capacitat
adquisitiva. Ernest Lluch, com a ministre de Sanitat,
va aconseguir que la sanitat fos universal i gratuïta a
Espanya. Des de fa un temps, aquesta sanitat l’estan
atacant els que, amb l’excusa del dèficit de les administracions públiques, volen tornar als temps en què
els tractaments sanitaris s’aplicaven no en funció de
les necessitats dels malalts sinó dels seus ingressos i
capacitat adquisitiva.
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El documental “La salut, el negoci de la vida” analitza els efectes que les retallades dels pressupostos
públics en l’àmbit sanitari estan tenint en la salut i
la qualitat de vida dels ciutadans. Són dues hores de
reflexió sobre aquesta lamentable realitat a través del
seguiment de les iniciatives que s’han posat en marxa per combatre i denunciar aquestes retallades i les
reflexions de metges/eses, experts en salut, farmacèutics, infermers/eres, jutges, periodistes, activistes
i pacients.
Les xifres són contundents i no enganyen. Com
més augmenta l’atur, més s’incrementen les possibilitats de patir malalties mentals o els índexs de suïcidi. Com més es retallen les prestacions del servei
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sanitari públic més augmenten les diferències entre
les esperances de vida dels col·lectius més benestants
i els més humils de la societat –fins a vuit anys a Catalunya. Apostar per la privatització de la sanitat, per la
reducció de les prestacions públiques, és apostar per
la discriminació social, per la divisió de la societat entre aquells que tenen accés a tots els tractaments mèdics i aquells que s’han d’acontentar amb uns serveis
limitats, restringits... on sovint han de decidir si es
mediquen o renuncien a fer-ho perquè no poden comprar els medicaments o han d’esperar molts mesos
l’atenció que necessiten.
Aquestes qüestions apareixen al llarg d’aquest documental i es combinen amb els efectes que la reces-

sió econòmica i les retallades socials estan tenint en el
conjunt de la societat. Veiem com Carme Cuchilleros
o Antoni Vives expliquen que han renunciat a comprar els fàrmacs que necessiten perquè no poden fer
front a l’euro per recepta que ha imposat el Govern
català. Tots dos segur que han rebut amb satisfacció la
decisió del Tribunal Constitucional de deixar en suspens l’aplicació d’aquest copagament, i ja és ben curiós que aquesta decisió l’hagi pres arran d’un recurs
presentat pel Govern del Partit Popular, un partit que
està apostant fort per la privatització de la sanitat.
Teresa Forcades pateix a la seva comunitat de
monges benedictines els efectes d’aquest euro per recepta que genera unes despeses difícils d’assumir per
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aquest grup de dones. Forcades, que va donar-se a
conèixer amb les seves crítiques a com la comunitat
mèdica va reaccionar davant l’epidèmia de la Grip A
que va generar unes despeses farmacèutiques descontrolades, exposa a “La salut, el negoci de la vida” les
seves crítiques radicals a un sistema capitalista que
accentua les diferències entre rics i pobres, entre l’1%
dels privilegiats i el restant 99%.
Col·lectius com “Dempeus per la Salut Pública” o
els “Iaioflautes” participen en aquesta àmplia reflexió
documental. També hi diuen la seva representants
d’algunes patronals del sector (tot i que la major part
d’aquestes patronals han optat per no intervenir-hi).
Periodistes com Albano Dante i Marta Sibina, editors de “Cafè amb Llet”, denuncien la corrupció en
el sector sanitari català, denúncia en la que també hi
insisteixen els periodistes del diari El País que han
posat en evidència els interessos creuats de personatges públics que compaginen l’acció política i el benefici econòmic personal. La veu del departament de
Salut l’aporta Francesc Sancho, secretari general de
Coordinació i Estratègies de la conselleria, tot i que
el mateix president de la Generalitat, Artur Mas, obre
i tanca el documental amb unes declaracions en les
quals afirmava que res no serà com s’havia conegut
fins ara. L’espectador acaba convençut que si aquest
canvi representa, com així és, un empitjorament de
l’atenció sanitària a la ciutadania és com a conseqüència de la deficient gestió d’uns polítics que actuen,
convençuts o per covardia, en defensa dels privilegiats i els poderosos en comptes de la majoria de la
ciutadania.
Frederic Pahisa dirigeix aquest document dur i
colpidor, de la producció executiva del qual se n’ha
encarregat Josep Cabayol, i que ha estat realitzat pels
membres de How Audiovisual & Multimedia, Carlos Collazos i Carlos Vera. L’associació de periodistes
compromesos Solidaritat i Comunicació – SICOM
impulsa aquest treball que s’està projectant per tot
Catalunya. Va estrenar-se als cinemes Mèlies i després va començar un ampli recorregut per centres
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cívics, casals culturals, cinemes, televisions locals i
locals d’entitats que n’han reclamat un passi.
Des de 2008, quan va esclatar la crisi, els índexs de
suïcidis ha augmentat a tot Europa. Està comprovat
que per cada increment d’un 1% dels índexs d’atur es
produeix un increment del 0,8% de la taxa de suïcidis.
Com també està demostrat científicament i estadísticament que les desigualtats socioeconòmiques resten anys de vida. L’empitjorament de les condicions
de vida dels ciutadans es tradueix en l’increment de
malalties mentals que n’acaben provocant de fisiològiques. Evidentment, són els col·lectius més fràgils
els que en pateixen els efectes. Aturats, persones
sense llar o amb pocs recursos, immigrants... formen
aquests col·lectius.
Amb l’excusa de la necessitat de reduir el dèficit
públic, el Govern català ha tancat centres d’atenció
primària, n’ha privatitzat d’altres, ha tancat plantes d’hospitals, ha reduït les hores de feina als
quiròfans, ha baixat els sous i negat pagues extra als
col·lectius que treballen en el sector públic... I amenaça de continuar amb aquest espiral que només
porta a una atenció pitjor als ciutadans, la desmotivació dels professionals i el benefici de les mútues i
el sector privat.
La salut és un dret inalienable de la ciutadania i
l’atac frontal que està patint aquest dret per part del
Govern de la Generalitat i altres governs autonòmics
o estatals europeus ha de ser contestat amb contundència per part de la societat. “La salut, el negoci de
la vida” és una eina que contribueix a conscienciar la
ciutadania i a fer seva la frase que ja han popularitzat
els desnonats que no poden fer front a la hipoteca dels
seus habitatges i que aconsegueixen seguir a les seves
llars: “Sí, es pot”.
Es pot aturar aquest gir privatitzador de la salut
dels ciutadans, es pot vèncer els pregoners de les
retallades, es pot fer recular els amos de les farmacèutiques i els fons d’inversions que intervenen en el
sector sanitari a la recerca de diners aliens al dret a
l’atenció mèdica universal i gratuïta.
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La força de les manifestacions que veiem a “La
salut, el negoci de la vida”, la claredat dels arguments
dels experts que identifiquen els interessos obscens
que hi ha darrere l’afany de desprestigiar la sanitat
pública, la ràbia que causa el patiment dels pacients
desatesos per culpa de les retallades pressupostàries,
s’ajunten per convèncer els espectadors del documental que poden ser protagonistes d’un “sí, es pot”. Es
pot aconseguir que la salut no sigui el negoci d’uns
pocs sinó el dret universal que defensa la majoria de
la humanitat.

EL PROJECTE
Aquest documental és el motiu central del
projecte “La salut, el negoci de la vida” que
conté d’altres elements. Al web http://www.
sicom.cat/salutelnegocidelavida trobareu
fragments de la pel·lícula, així com produccions vinculades al tema que ens ocupa i
preocupa. És un projecte viu i en continua
evolució ja que, per desgràcia, aquesta situació pot anar empitjorant. A la web s’hi
van afegint nous vídeos i reflexions.

Siscu Baiges

A Youtube La Salut el Negoci de la Vida http://www.youtube.com/playlist?list=PL66E41DE49AA97005
A Facebook http://www.facebook.com/sicomtv

CRÈDITS
Director: Frederic Pahisa
Realitzadors: Carlos Collazos i Carlos Vera
Producció executiva: Josep Cabayol
Banda sonora: Jordi Cabayol
Ajudants de direcció: Carlos Collazos, Carlos
Vera y Ester González
Ajudant de Producció: Joana Marcè
Redacció: Xavier Caño i Jordi Escofet.
Contacte: sicom@sicom.cat
http://sicom.cat/salutelnegocidelavida/
Youtube: http://www.youtube.com/user/sicomtv
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El paradigma
d’una crisi

E

n els últims anys es parla de crisi
sense entendre gaire com ha estat
l’entorn històric i econòmic que ha
anat preparant aquest escenari.
Per comprendre com ha estat
el marc de la nostra realitat a Occident cal remuntar-se al final de la Segona Guerra
Mundial. Aquest conflicte va marcar un canvi total
d’època. Tot el període que transcorre des de l’esclat
de la Primera Guerra Mundial en 1914, fins al final de
la Segona, amb la rendició de Japó el 1945 –després
del primer atac nuclear– suposa trenta-un anys que
van fer passar la poderosa imperialista civilització occidental del segle XIX a una altra època, totalment
diferent. La dècada dels anys vint va portar en si canvis científics, socials, polítics (per exemple, la primera
revolució proletària socialista) i un caos econòmic que
va gestar dictadures i noves societats, que també van
accelerar conflictes.
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Però sense dubte els acords de Breton Woods de
1944, signats per les potències aliades quan la victòria
en la guerra ja estava més que presagiada, van ser els
que van marcar un engranatge econòmic totalment
liberal, amb una certa independència per als estatsnació. Però també una gran superestructura econòmica i legal, des del Fons Monetari Internacional fins
al Banc Mundial; i una sèrie d’empreses de capital
anglosaxó amb una llibertat absoluta de moviment a
escala global. Un escenari que va afavorir la potència
guanyadora, els EUA, malgrat la divisió mundial de la
guerra freda i la forta presència de la URSS.
Un repte important per als EUA va ser continuar
marcant territori, tant per expandir mercats com per
garantir l’obtenció de matèries primeres, i frenar
l’embranzida de comunisme.
La guerra de Corea, en taules, i la posterior guerra
del Vietnam marquen la impossibilitat dels EUA de
controlar militarment el món. Si que aconsegueixen,
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però, controlar el Pròxim Orient, a base de pactes
amb les aristocràcies locals i la presència del gendarme d’occident, com és Israel. Encara que aquest conflicte, que s’ha eternitzat amb la tràgica situació del
poble palestí, ha servit per enverinar i complicar més
les relacions dels EUA a la zona, ja que se’ls veu pel
que representa Israel.
No obstant això el gran èxit de les actuacions
econòmiques nord-americanes va ser encetar el procés de la descolonització. Va tenir grans resultats, com
la independència de l’Índia, pràcticament tramitada
durant la Segona Guerra Mundial; però també grans
fracassos, com tot el procés africà, seguit dels processos polítics d’Amèrica Llatina als anys setanta i vuitanta.
La descolonització va permetre diverses coses.
D’una banda, va consolidar el marc dels països
africans que els europeus, tancats a la Conferència
de Berlín el 1888, van fixar dividint i classificant
segons els seus propis interessos econòmics, i ignorant premeditadament les divisions culturals i
històriques dels pobles africans. Amb les independències, custodiades pels EUA també es va aconseguir que França i la Gran Bretanya perdessin pes
específic i que haguessin de posar a la disposició
dels EUA bona part de les matèries primeres.
No obstant això Àfrica no va trigar a convertir-se
en font de conflictes en el tauler d’escacs de la guerra freda. L’URSS i més tard Cuba van sembrar i van
formar molts polítics anticolonialistes africans, i van
provocar processos revolucionaris sagnants i que encara ara perduren, ja que el seu germen no era tan
sols polític, sinó ètnic, grupal i cultural, de lluita de
col·lectius locals pel poder.

Però la descolonització més complexa es va donar
a Àsia, ja que la virulència de la Segona Gran Guerra
havia armat i organitzat grups independentistes, ben
formats culturalment, amb una gran identitat tradicional i ensinistrats pel marxisme. Això va provocar tots
els conflicte esmentats, des de Cambodja al Vietnam i
des de Corea a Laos.
Dins d’Occident la conflictivitat social es va anar
apaivagant amb la comoditat de l’estat del benestar,
que havia començat als EUA i que després es van anar
transformant en una opulenta societat de consum, i basat en l’ajuda exterior del Pla Marshal a Europa. Però
els més addictes al liberalisme, enfortits davant de
l’URSS, demanaven més mà dura, la tornada a models
liberals del segle XIX, un escenari en què el mercat fos
l’únic regulador invisible de l’economia, on l’estat no
pogués controlar res.
Després de dècades de fracassos militars demòcrates i una llibertat cultural mal vista per sectors conservadors nord-americans, els republicans superen
les dificultats de Nixon i aconsegueixen articular una
alternativa política i econòmica amb Ronald Reagan,
governador de Califòrnia i actor secundari anticomunista. Tot i que la instigadora de debò d’aquest moviment neoliberal va ser Margaret Thatcher al Regne
Unit, que va seguir el mandat dels interessos financers de la City londinenca després de l’esgotament del
laborisme britànic.
Les dècades següents estan marcades per una política econòmica neoliberal, on s’hi suma la creació
d’un euro sense coordinació econòmica, i fins i tot
els partits socialistes tradicionals, amb dirigents com
Mitterrand, Schroder, Tony Blair o Felipe González
tiren endavant una gestió en el marc neoliberal. Bill
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Clinton també va haver de continuar aquestes polítiques, tot i rescatar alguns elements de l’antic estat del
benestar.
Les posteriors Guerres del Golf i de l’Iraq posen
de manifest la mateixa política econòmica i de captació de recursos petroliers. Malgrat això els EUA
no va tenir en compte que el descontrol públic de
l’economia portaria a aquesta profunda crisi, que a
Europa és pitjor; i tampoc que el pacte històric amb
les elits àrabs i el suport cec a Israel desembocaria en
guerres terroristes globals.
Caldria situar els ciutadans, sobretot dins de
l’òptica sindical, en alguns conceptes i línies teòriques
de pensament, que ens poden donar una visió més encertada de la societat actual, de la nostra història. En
aquesta línia, ens permetem recomanar alguns llibres
que poden il·lustrar aquests processos:

Invitación a la utopia

Cambiar el mundo
Daniel Bensaid
2004, Los libros de la Catarata
Per a aquest autor, forjat en el llunyà Maig del 68, el
món fa ja temps que està regit per l’autoritarisme liberal,
que exemplifiquen de meravella els agents del mercat.
D’aquesta manera el filòsof i docent francès aprofundeix
sobre aquesta situació i sobre les qüestions i alternatives
que això genera, fins a la consecució d’una nova superpotència emergent i revolucionària que pugui ser un actor
de canvi robust i real contra el capitalisme liberal.
Una de les reflexions que resulten actualment profètiques és la que pronosticava la privatització mercantil
i generalitzada del planeta, un fet que ara ja s’ha acomplert, i veiem que la població en general només hi accedeix pel consumisme global o bé en pateix la violència
social i milita. El llibre també en parla de la privatització de l’ús de màfies, milícies, terrorisme o tropes mercenàries.

Juan José Tamayo
Ed.Trotta. Madrid 2012
En aquest l’espai no es recomanaran llibres de teologia.
Però de vegades allò sagrat es barreja amb la moral, la
moral amb la utopia, el desig de l’ésser humà d’una societat perfecta, en el seu funcionament i en allò moral.
En aquest llibre Tamayo, pensador cristià crític amb la
jerarquia eclesiàstica, fa un repàs enciclopèdic del pensament utòpic, des de les revolucions proletàries del
món contemporani fins a l’antiguitat platònica. Traça
aquest compendi per reivindicar la utopia com un instrument encara útil per transformar el món. Per a Tamayo
la llibertat i l’emancipació de l’ésser humà han de ser la
clau de qualsevol humanisme, tant en les creences com
en les ideologies. Aquest llibre és avui una teorització
excel·lent dels principis que han de regir la vida individual i, per descomptat, les vocacions públiques. Una
reivindicació de l’ètica política i civil ara més necessària
que mai. Sobretot estrenant nou Papa...
68

Guinea Ecuatorial:
Ciudadanía y migraciones transnacionales en un
contexto dictatorial africano

Yolanda Aixalà
CEIBA ediciones-2012
Parlar de memòria històrica també hauria de fer referència a la nostra relació amb els països del sud, especial-
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ment quan aquesta relació ha estat obertament colonial.
Això es fa palès al Marroc, però és especialment sagnant
a Guinea Equatorial, Gustau Nerín afirma que “Òbviament la gestió franquista a Guinea va ser racista, com ho
van ser totes les polítiques colonials”; “Quan totes les colònies s’encaminaven cap a la independència, i els francesos iniciaven polítiques de participació de la població
africana (enterrant a corre cuita el racisme colonial per
obrir pas a l’explotació neocolonial, a Guinea la supremacia blanca es mantenia encara en el seu estat més
pur.” Per explorar aquest procés i, especialment, la situació política actual a Guinea, l’especialista i prestigiosa
antropòloga Yolanda Aixelà ens dedica un impressionant
llibre que recull l’experiència oral dels diferents pobles
que componen Guinea Equatorial, les seves realitats, les
seves inquietuds, les seves problemàtiques.

vam arribar a tastar durant el passat segle, però tot molt
acadèmic, història formal a la manera dels veïns del nord
europeu. Ja que a casa nostra es treballa poc la història
formal (la revista Sapiens o gent com Manel Risques, per
exemple) i molta ficció del passat (vegeu l’obra i els lesius articles amb què ens obsequia sovint l’historiador B.
Culla), aquest llibre de Fontana mereix tots els honors,
i mereixeria tots els reconeixements a Catalunya. Una
altra utopia.

The Next Day
David Bowie
2013

Por el bien del Imperio i
El futuro es un país extraño
Josep Fontana
2012 Ed. Pasado&Presente
És un honor poder escriure una ressenya d’un historiador d’aquest calibre, d’una trajectòria acadèmica brillant, i que sempre s’ha mantingut lluny del sectarisme i
filies i fòbies tan típiques de les nostres universitats. En
aquest llibre ens fa un excel·lent repàs de les claus per
entendre la història contemporània, sense mites i amb
claredat meridiana, amb un enquadrament de dades i
informació que el doten d’una seriositat i meticulositat
científica inèdita en les nostres latituds. Fontana comença la seva anàlisi ja no en la Segona guerra Mundial
sinó a la base socioeconòmica, en els acords econòmics
de Bretton Woods, i acaba en els conflictes actuals i la
tornada als neoliberalismes radicals, prodigats per la
crisi. Un exemplar de moltes pàgines, de moltes dades,
però amb un nivell discursiu amè i, podríem dir que
apassionant. Proper a la trista realitat, també una mica
nostàlgic de la utopia progressista que amb prou feines

Ja sabem que no és un llibre. Però davant d’obres així
hauríem de readaptar la secció. Parlar només d’obres,
obres que ens mostren el nostre món, des de la música
i la poesia. Algunes de les cançons que conté aquest àlbum són d’una actualitat manifesta, el cant generacional
entre decadent i tranquil de “The Stars”, o el rotund i
malenconiós “Where are we now?”, un pertinent “on
som ara?” que ens veu com a objectes del temps on
ens toca viure, moguts pel vent de la incertesa, un món
cada dia més incomprensible, quanta raó, senyor Jones.
Un disc, tot ell, d’una gran bellesa, on sembla que les
complicades dècades dels noranta i l’inici del segle XXI
conflueixen en un àlbum de malenconia i mestratge, fins
i tot en aquestes guitarres heavies que ressonen a “Tin
Machine” amb “Plan” o en aquestes peces de rock que
resulten naturals de tan elaborades com són “If you can
see me” o “How the Grass Grow?”.
Després d’una dècada dels vuitanta dedicat a la cosa
comercial i a l’espectacle, i les dues següents de variacions des del heavy fins a l’electrònica, passant pel ciberpunk-filosòfic, ens arriba a la plenitud, que no a la maduresa, a la qual ja havia arribat. La plenitud de mostrar
en cançons la solitud en un món que cada dia entenem
menys. Bravo amb majúscules, Major Tom!
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fica, on l’Europa mediterrània de Grècia/Roma deixa pas
a la de Carlemany. On els moviments de conquesta i les
tendències econòmiques es basen en elements de riquesa forestal o ubicació costanera; aquestes divisions entre
Mitteleuropa i el sud litoral mediterrani també modelen
el comerç i l’agricultura, i canvien radicalment els idearis
religiosos i polítics.

Pensar el siglo XX
Tony Judt
2012 Taurus
Amb els temps que corren és difícil poder tenir una visió global dels esdeveniments actuals. I entenem per
actuals els últims trenta anys. Doncs, aquest autor no
només ha estat capaç de fer-ho, si no que ha escrit un
llibre d’història, una biografia i un tractat d’ètica. Judt
té el coratge de defensar, més enllà dels nacionalismes
de pa sucat amb oli, estats democràtics i constitucionals
forts, amb una fiscalitat alta activament intervencionistes, que podien abastar societats de masses complexes
sense recórrer a la violència o la repressió. És un llibre
de legítima supèrbia d’un intel·lectual que morirà i vol
deixar els coneixements a les futures generacions, més
les seves impressions, de manera generosa i sense condicionaments. Una joia.

The Revenge of Geography
Robert Kaplan
Random House, New York, 2009
Se n’està preparant la versió castellana, però es fa esperar... Aquest llibre és una bomba ideològica, sobretot per
a aquells que viuen acollits en nacionalismes europeus,
pensant que Occident segueix sent l’eix del món. Kaplan
ens planteja la idea d’Europa com una casualitat geogrà70

Análisis de sistemas-mundo
Inmanuel Wallerstein
Madrid 2006, Siglo XXI Editores
Rellegir és, o hauria de ser, una pràctica habitual. Abans
que parléssim de crisi, de globalització financera, aquest
intel·lectual nord-americà ja havia teoritzat sobre la
construcció històrica del capitalisme, adaptant la crítica
marxista a una anàlisi més exacta de la història, sumada
als grans cicles de Fernand Braudel. D’aquesta manera
tenim uns senyors feudals del nord-oest d’Europa que
en ple segle XVI es veuen obligats a convertir-se en els
que acumulen capitals i esdevenen així els precursors del
mercat, que dos segles després arribarà a tot el món, i
que poc després es convertirà en centralista fins el 1914 i
a partir d’aquí marcarà unes diferenciacions entre nucli,
semiperifèria i perifèria. Wallestein rebutja la denominació “tercer món” atès que només hi ha un món complex
de xarxes de relacions d’intercanvi econòmic.

Laia Nicolau/Redacció
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