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TEXT LEGAL
Edicions de premsa periòdica ARA es reserva

tots els drets sobre el contingut del diari
ARA, els suplements i qualsevol producte de
venda conjunta, sense que es puguin repro-

duir ni transmetre a altres mitjans de comu-
nicació, totalment o parcialment, sense prè-

via autorització escrita.

Difusió controlada per l’OJD

debat

EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: L’ARA agraeix als lectors
que ens facin arribar els errors que de-
tectin en el contingut dels articles. Un
cop confirmat l’error, l’ARA publica la fe
d’errades en aquesta mateixa columna.
Podeu fer-nos arribar les vostres esme-
nes a opinio@ara.cat.

Com pots
exigir-li a algú que porti
una vida decent quan
tu només et regeixes
pels teus impulsos?

Naguib Mahfuz

LA CITA

Històries d’Europa i de l’Àfrica

1Decadència europea En ple-
na negociació de l’acord co-
mercial amb els Estats Units, el

servilisme d’Europa s’està fent pa-
tètic. Després del ridícul que uns
quants països europeus van fer
–per no ofendre l’amic americà–
amb el fantasma de l’avió d’Evo
Morales, ara la por al Déu imperi-
al s’ha traslladat al tema de l’espi-
onatge massiu. “Alemanya és el pa-
ís més espiat d’Europa”, diu l’histo-
riador Josef Foschepoth. I Merkel
fa com si no en sabés res. La comis-
sària Vivian Reding gesticula, però
els lobis americans van fent la seva
feina i Europa s’arronsa. Ja ha apa-
regut la coartada de sempre: els di-
ners. Protegir la privacitat de la
gent tindria molts costos per a les
empreses, diuen. Malament rai
quan els drets fonamentals es me-
suren per criteris econòmics. Es-
criu Etienne Balibar: “Els gemecs
apagats dels europeus no arriben
als britànics”. Té raó. La Gran Bre-
tanya viu molt bé amb un peu a ca-
da cantó. Tots els indicadors asse-
nyalen que l’acord comercial entre
els Estats Units i Europa beneficia-
rà els americans molt més que els
europeus i, dins d’aquests, els an-
glesos per sobre dels altres. I Euro-
pa, en estat d’ansietat per no moles-
tar l’altra part. Cultura de submis-
sió. És la llarga ombra de les dèca-
des d’irresponsabilitat de la Guerra
Freda, quan Europa era, en parau-
les de Javier Pradera, “un balneari”
sota el paraigua nuclear de les du-
es potències.

“Europa ja no constitueix el
centre de gravetat del món.

Aquest és l’esdeveniment o, en
qualsevol cas, l’experiència fona-
mental de la nostra època”, escriu
el filòsof camerunès Achille
Mbembe. Aquesta pèrdua de cen-
tralitat arrenca de la Segona Guer-
ra Mundial, en què Europa va ser
alliberada des de fora. Hi ha mol-
ta resistència a acceptar aquesta
realitat, aquesta pèrdua de pes i de
significació. I aquesta resistència
fa que a Europa cada vegada li cos-
ti més conèixer-se (i reconèixer-
se) a si mateixa. Per això cada ve-
gada l’encerta menys a l’hora de
fer valer les forces que li queden,
que encara són moltes: comen-
çant per una idea peculiar d’en-
tendre la convivència a la qual ca-
da dia renuncia una miqueta. Sen-
se el sentit de l’equilibri social que
la caracteritzava, Europa, defini-
tivament, ja no serà ningú.

2Convulsions africanes Mia
Couto és, dels escriptors de
Moçambic, el més reconegut

internacionalment. A més d’es-
criure, té una empresa que treba-
lla en projectes mediambientals.
Per il·lustrar el xoc cultural que
viu el país, Couto m’explica la his-
tòria que segueix.

Una empresa italiana que ex-
plota reserves de gas a les provín-
cies del nord va oferir feina als
pescadors de la zona. Hi havia la
voluntat empresarial de vincular-
se al territori i hi havia també una

certa pressió del govern per cal-
mar la reacció de la gent, que ve-
ien els inversors estrangers com
una amenaça. Al cap d’uns mesos,
l’empresa italiana va expressar la
seva intenció de prescindir
d’aquests treballadors perquè no
complien amb les seves obligaci-
ons. Què és el que feien mala-
ment? Senzillament, ni tan sols
anaven a treballar. Mia Cuoto va
anar a la regió i va parlar amb al-
gunes d’aquestes persones. “No és
veritat –li va dir un pescador in-
dignat–, sempre hem anat a treba-
llar, mai hem incomplert les nos-
tres obligacions. Dilluns feia molt
bon temps i vaig anar a pescar, pe-
rò vaig enviar les meves dues do-
nes a l’empresa perquè fessin la
meva feina. Dimarts també vaig
fer-me a la mar, però un dels meus
fills va anar a treballar al meu
lloc”. En la mentalitat del pesca-
dor, ell i la seva família eren un
mateix subjecte. Es tractava
d’anar a la feina. Era indiferent
qui hi anés. Contradiccions cultu-
rals d’un país pobre, aferrat a ele-
mentals estratègies de subsistèn-
cia, que, de cop i volta, entra en un
món nou i completament desco-
negut: el capitalisme global i les
seves exigències.

Moçambic, diu Cuoto, es un es-
tat format per molts països. És
una realitat de la qual no es parla
mai, però que està latent, portado-
ra de tensions històriques no re-
soltes que emergeixen en cada
moment de canvi. Ara estem de
ple en una d’aquestes situacions.
No els sona, aquesta música?

JOSEP RAMONEDA

FILÒSOF

Les cartes enviades pels lectors han de tenir
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es re-

serva el dret de resumir-les. Els seus autors hi
han de fer constar nom i cognoms, adreça pos-
tal i electrònica, número de carnet d’identitat

i un telèfon de contacte.
Les cartes no es respondran.

@diariARA facebook.com/diariARA @ cartes@ara.cat
Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona Fe d’errades: opinio@ara.cat

Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:

Motius per a l’esperança
Res produeix tanta alegria com veu-
reunsomriureiorgullalacaradeper-
sones que, des que van néixer, tenen
moltes més dificultats que la majoria.
En aquests últims dies he vist aquesta
expressió en mostres de teatre, dan-
sa i pintura que han tingut lloc a Ba-
nyoles. A la nostra ciutat les persones
ambdiscapacitattenenunampliven-
tall d’activitats artístiques que per a
ells i també per a nosaltres són tera-
pèutiques. He vist teatres i auditoris
plens de gom a gom per veure i aplau-
dirlessevescreacions,ihepensatque,
enmig de tantes coses que van de mal
en pitjor, alguna cosa estem fent bé.
Totaixòeraimpensablefaunsquants
anys i hem de felicitar els pares que
tant han lluitat per millorar la vida
delsseusfills,elsprofessorsqueviuen
ambautènticapassiólasevatasca,que

dóna uns resultats extraordinaris, les
administracions que donen suport a
aquests projectes i les persones que
mitjançantelmicromecenatgedonen
l’empenta definitiva perquè aquestes
creacions puguin arribar al públic.

NÚRIA CARRERAS JORDI
BANYOLES

No n’hi havia prou
Hisenda em persegueix. Perquè sóc
una delinqüent. Fa un any vaig deci-
dir no fer el pagament d’unes obres de
rehabilitació d’un habitatge per mitjà
d’una transferència bancària, ja que la
comissió bancària de 400 euros em
semblava... com ho diria, excessiva?
Resulta que per beneficiar-te de l’ajut
perrehabilitaciód’habitatgequeelGo-
vern ofereix has de fer una transferèn-
cia bancària. Un rebut no compta. No
foscasqueelbancdeixésdeguanyarni

un cèntim a costa de l’Estat. Com que
vaig cometre aquest delicte, he hagut
de pagar els diners que em van retor-
nar, però amb això no n’hi ha prou. Ara
toca la multa corresponent per haver
comès frau fiscal. Hem d’estar con-
tents de viure en un país que perse-
gueix una delinqüent com jo, que co-
metaquestgreufraufiscal,nopagaim-
postos, obvia la meitat dels seus béns
i propietats, no declara la titularitat de
les seves 30 empreses, no declara els
sobres marrons que rep cada mes i no
declara els seus 40 comptes a Suïssa.

MARIA ISART GIL
MARTORELL

CARTES I MISSATGES

Europa es resisteix a
acceptar la pròpia pèrdua
de pes al món, i cada cop

l’encerta menys a l’hora de
fer valer les seves forces

En la mentalitat d’aquell
pescador de Moçambic,

era igual si a la feina
hi anava un membre

de la família o un altre


