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Un grup d’eivissenques 
víctimes del càncer de 
pit organitzaren, fa uns 
dies, una desfilada, a 
l’estil de les d’alta costu-

ra, però per exhibir sense pudors els 
seus cossos després de vèncer tan 
terrible malaltia. El seu cos. Aquest 
era el primer pensament dels espec-
tadors que omplien la sala, majorità-
riament per parentiu o vinculació 
veïnal. A dues illes de distància les 
imatges són prou clares. No són cos-
sos que llueixen, el que mostren 
aquestes dones, a través del seu cos, 
és una Tau, la lletra grega que les 
egípcies havien emprat per simbolit-
zar la victòria de la vida sobre la 
mort. 

A Maria de la Salut la coreògrafa 
Maria Antònia Oliver mostra el fruit 
del seu treball amb un grup de dones 
majors del poble. Ballen. Sembla que 
ho fan, perquè darrere la dansa em-
bolcallada de músiques contempo-
rànies el que l’espectador percep és 
l’alliberació d’uns cossos que han 
clos durant anys centúries de repres-
sió, de subordinació a l’home, d’inca-
pacitat per a l’expressió o l’emoció 
en públic. 

Tant un cas com l’altre agerma-
nen les protagonistes en el fet de tro-
bar la primavera quan l’ocàs de les 
seves vides era el més previsible, i 
conmouen l’espectador que surt de 
veure la desfilada o l’espectacle Las 
Muchas amb la certesa que el que 
han vist no són dones supervivents, 
sinó esperits alliberats en donar-los 
l’oportunitat o la força per rompre 
les barreres del cos. Cossos avesats a 
la quotidianitat, a la complaença i 
l’obediència dels cànons, els dogmes 
i les veritats difoses per la fe cega.  

Que el seu exemple ens sigui útil 
per rompre els esquemes d’un cos 
social que ens encotilla el pensa-
ment, ens estanca dins idees fixes, i 
fa de Caín i Abel un mite ben con-
temporani.
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. PINYÓ FIX. Occident es va creure 
que la seva victòria a la Guerra Freda era 
definitiva i que el seu model s’imposaria 
arreu del món. Alguns van alimentar la 
fantasia que la globalització del capitalis-
me portava incorporada la generalitza-
ció del model liberal democràtic. Des del 
prejudici ideològic ignoraven dues coses: 
que capitalisme i democràcia han con-
vergit en unes circumstàncies històri-
ques concretes però enlloc està escrit 
que vagin inexorablement junts (de fet és 
la coexistència de dos principis oposats: 
el que guanya arrasa la igualtat de drets 
i la responsabilitat compartida); i que el 
capitalisme té una capacitat enorme 
d’adaptació i metamorfosi, com ho de-
mostra el cas xinès o la situació dels emi-
rats àrabs del Golf. La imposició d’elec-
cions democràtiques en països destros-
sats per l’autoritarisme i per la guerra, 
sense haver creat les mínimes condici-
ons legals i culturals, va alimentar durant 
un temps aquest miratge. Hi va haver un 
moment que semblava que Al-Qaida, mi-
tificada com una força molt superior al 
que realment és, ja era l’únic obstacle a la 
definitiva hegemonia occidental. 

Però la història no és mai un conte de 
fades. La inundació que va seguir a l’en-
sorrament del Mur de Berlín es va endur 
un passat en runes però també l’ordre 
que bloquejava el món. Va semblar que, 
de cop, la Terra es convertia en territori 
expedit a la potència única. Però el retorn 
de les velles potències –la Xina, sobretot, 
i Rússia, necessitada de recuperar l’or-
gull perdut–, combinada amb l’enorme 
fracàs de la Guerra d’Iraq, ha liquidat el 
somni de la fi de la història. El missatge 
que s’emet –amb els estils propis de cada 
casa: el tremendisme rus, el burocratis-
me xinès– és clar: no acceptarem que 
vosaltres imposeu les regles de joc.  

La imbricació d’interessos de la mi-
noria que remena l’economia internaci-
onal fa molt més difícils les respostes. 
Però deixar que Putin vagi aconseguint 
impunement tots els objectius que es 
proposa és incentivar que segueixi l’es-
calada i amb objectius cada cop més ago-
sarats (d’Ossètia a Crimea i l’est d’Ucra-
ïna hi ha un sal qualitatiu). I deixar des-
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. DOBLE VALÈNCIA. Amb el to 

contingut que el caracteritza, el president 
basc Urkullu ha plantejat una via progres-
siva i negociada per a Euskadi cap a l’es-
tat propi. Urkullu vol prevenir els efec-
tes del procés català sobre el seu país. I 
pren la iniciativa perquè no vol que l’es-
querra abertzale, quan desperti, li pren-
gui la mà i li marqui el pas. Urkullu, a més, 
vol preservar allò que ja té adquirit i que 
tants recels genera: el concert i la quota. 
Fermesa i guant de seda, marca PNB. On 
vol arribar Urkullu? La fórmula és atrac-
tiva, un subjecte polític de doble valència, 
confederat a la vegada amb Espanya i Eu-
ropa, un estat lliure associat a dues ban-
des. Llegint Urkullu, i llegint Ulrich Beck, 
que lamenta la impotència dels estats na-
ció i proposa una Europa inspirada en les 
identitats regionals del Sud, em pregun-
to: ¿i no deu ser que la desconstrucció 
dels estats nació europeus (massa grans 
per a algunes coses, massa petits per a al-
tres, massa rígids sempre) és un pas ne-
cessari per a la construcció d’Europa?

El retorn de les velles potències ha liquidat el somni de la fi de la història. S. ILNITSKY / EFE

Europa es vol convèncer 
que Putin és, sobretot, 
gesticulació, i que tot  

es girarà contra ell
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emparades les classes populars europe-
es, carregant-hi a sobre la crisi provoca-
da per unes elits que van perdre la no-
ció dels límits, és donar a Putin l’oportu-
nitat de convertir-se en referent dels 
sectors més radicals de l’antieuropeis-
me, a partir de l’exaltació nacionalista, 
la xenofòbia i la criminalització de la di-
ferència. Europa es vol convèncer que 
Putin és, sobretot, gesticulació, i que la 
debilitat del seu país farà que al final tot 
es giri contra ell. Quantes vegades una 
guerra ha començat perquè s’han confós 
els desitjos amb les realitats i no s’han 
volgut escoltar les amenaces que sona-
ven? La guerra sempre arriba quan s’ha 
fet tard per evitar-la. 

DEMÀ 
Xavier Bosch 
 


