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MARTÍN TOGNOLA

El que ha passat revela que és
urgent una llei d’acció exterior
que fixi els canals i mecanismes
d’actuació que aquí van faltar

Els Balcans, després del soroll
La política exterior espanyola

López Medel
JESÚS

La decisió de retirar les tropes de Kosovo és encertada, però no la manera de gestar-la i anunciar-la
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Deu anys
de circ
Tot i l’escassa tradició a Catalunya,
amb grans esforços es va fundar
l’Escola de Circ Rogelio Rivel, en
homenatge al germà de Charlie Ri-
vel, que es va dedicar a formar
acròbates. Una de les poques esco-
les que existeixen a Catalunya ha
anat creixent al costat de l’Ateneu
de Nou Barris, de Barcelona, i se li
augura un bon futur, especialment
en educació. De moment, la majo-
ria dels estudiants surten amb fei-
na i molts continuen estudiant en
escoles superiors estrangeres. Avui
i aquest cap de setmana ens convi-
den gratuïtament a celebrar el seu
10è aniversari.

Diversos països han donat prio-
ritat al circ en política cultural i
educativa. Així ho va fer el minis-
tre de Cultura Jack Lang a França,
i al Quebec un grup marginal es va
convertir en una multinacional: el
Cirque du Soleil. Utilitzar el circ
com a eina educativa pot ser molt
eficaç per a la transformació social,
la reinserció i el desenvolupament
en zones desafavorides. A l’escola
ofereix multitud de possibilitats.
Ho deia Groucho: «Un pallasso és
com una aspirina, només que fun-
ciona el doble de ràpid». H
Filòloga i periodista.

El bitllet

Un just contra el campi qui pugui
Opus mei
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PRESIDENT SORIANO
El nomenament de Ferran Soriano
com a president de Spanair ha sus-
citat una incògnita: ¿qui el va pro-
posar per al càrrec? El tòpic més
fàcil és respondre que gent afí al
PSC. No ho sembla. En el sopar del
Català de l’Any, Ciriaco Hidalgo, el
gran aconseguidor del Palau, es va
acostar a Soriano per presentar-se.
Després el va convidar que l’acom-
panyés a saludar el president José
Montilla. No semblava que ja es co-
neguessin. Els que van veure l’esce-
na van rectificar. Ara sembla que la
proposta de Soriano va sortir del
cercle de dirigents de FemCat, els
empresaris que ronden la quaran-
tena de perfil més catalanista.
l l l

CÀLCUL D’AVAL
Bar La Llave de Barcelona. Joan Ve-
hils, director de l’Sport, comenta
amb els seus col.laboradors qui pot
obtenir un aval de 60 milions per
ser president del Barça. Des de la
taula del costat, algú els explica
amb precisió què exigiria una enti-
tat financera. La persona tan ben
informada era Josep Ibern, direc-
tor general de Caixa Laietana.
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S
oroll, molt soroll per re-
flexionar sobre la posició
d’Espanya als Balcans.
L’anunci de la retirada de
tropes de Kosovo suposa-

va un perceptible error en la forma,
però també un clar encert pel que fa
a la decisió. Però, davant de tant en-
renou, de tanta frase rotunda i de
tant soroll de navalles (incloent-hi
mitjans pròxims al partit gover-
nant), poca cosa s’ha raonat amb ar-
guments i equanimitat sobre el pa-
per d’Espanya als països de l’ex-
Iugoslàvia.

Mantinguda amb fils la unitat so-
ta el comandament de Tito, després
de la seva desaparició i de la dissolu-
ció del comunisme, va sorgir l’hor-
ror de la guerra. Encara que la diver-
sitat de races, cultures i religions en
un petit espai no sigui el nostre cas,
hem de recordar que l’espoleta va
ser un nacionalisme exacerbat que
pretenia negar el pluralisme i mar-
ginar més les minories. Tots els na-
cionalistes radicals (espanyols, cata-
lans o qualssevol) han de tenir clar
que els patriotismes exacerbats i ex-
cloents poden ser molt nocius.

EN EL CAS de Sèrbia, això es
va portar fins a les últimes conse-
qüències, i Milosevic va utilitzar les
armes per imposar el seu nacionalis-
me. Al cor geogràfic d’Europa es pro-
duïa una massacre i les institucions
comunitàries van fracassar rotunda-
ment. No es va reaccionar a la tra-
gèdia fins que van ser milers els
morts i milions els necessitats de
l’ajuda humanitària. Ens vam obli-
dar que allà mateix, amb el magnici-
di de Sarajevo, va saltar l’espurna de
la primera guerra mundial.

Els Estats Units s’hi van implicar i
la involucració del millor Bill Clin-

ton va ser decisiva. Els
acords de Dayton van
crear unes entitats
amb notables comple-
xitats (com la distri-
bució en tres parts ad-
ministratives de Bòs-
nia i Hercegovina),
però també amb una
pau que sembla esta-
ble. Després dels bom-
bardejos del 1999 per
frenar el genocidi que
estava portant a ter-
me l’Exèrcit serbi, el
paper dels Estats occi-
dentals va anar evolu-
cionant, i van passar
de ser garants de la
pau a exercir tasques
humanitàries. En zo-
nes molt castigades,
la feina de les tropes
va ser més important.
En una visita a Bòsnia
el 2007, vaig poder
apreciar l’afecte de la
població pel contin-
gent militar espanyol
a Mostar. Fins i tot es
va donar el nom de
plaça d’Espanya a una de les més im-
portants d’una ciutat on, encara ara,
abunden els edificis, en zones cèntri-
ques, amb enormes esvorancs cau-
sats per les bombes.

Ja s’havia esqueixat del tronc Es-
lovènia que, després de la seva incor-
poració a la UE, en va exercir la pre-
sidència fa un any, i va ser successi-
va la creació de cinc Estats nous.
L’últim era el desmembrament de
Montenegro, el maig del 2006, amb
la qual cosa Sèrbia va perdre la sorti-
da al mar. Fa un any, una altra am-
putació, més dolorosa, va ser Koso-
vo. En tot cas, no va ser conforme a
Dret. La separació no només va rebre
el suport, sinó que va ser impulsada
pels EUA. Alguns llavors ja vam ad-
vertir que la secessió, més que ser
una solució, era un problema. Mesos
després, Rússia va invocar aquest
precedent per encoratjar –fins i tot

militarment– els secessionismes
d’Ossètia del Sud i Abkhàzia en ter-
ritori de Geòrgia. El suport i la com-
prensió del Pentàgon amb el presi-
dent Saakaixvili, quan el 7 d’agost va
intentar ocupar Ossètia, va ser un al-
tre error. Tots en cometem.

Tornant a un altre territori conge-
lat després de la guerra freda, Koso-
vo, s’hauria de reflexionar sobre la
missió de la comunitat internacio-
nal després de la pacificació. Tot i
que la mera presència de tropes in-
ternacionals pot ser dissuasòria de
qualsevol temptació, els riscos de
conflicte bèl.lic allà són mínims. De
fet, la tasca del contingent espanyol
(amb set morts per accidents de
trànsit) era exclusivament huma-
nitària: construcció d’escoles, hospi-
tals, etcètera.

Sens dubte, la missió de l’Exèrcit
allà s’havia acabat. Encara més pel

fet que Espanya és un dels Estats
que no reconeix la independència
de Kosovo. Però si hagués anunciat
la retirada llavors, el Govern espa-
nyol hauria estat acusat d’una al-
tra ofensa més als designis de l’Im-
peri (encara hi havia Bush). Va ser
bo llavors mantenir-lo.

ARA, l’Exèrcit espanyol ha de
tornar i se l’ha d’enviar on sigui
més útil. L’encert en aquesta deci-
sió es va conjugar amb l’error en la
manera de gestar-la i anunciar-la.
Els errors que per precipitació es
van produir han de servir per
aprendre que, en les relacions in-
ternacionals, el diàleg i les formes
tenen un gran valor. Sobretot des
del multilateralisme. El que ha pas-
sat revela que és urgent una llei
d’acció exterior que fixi els canals i
mecanismes d’actuació que aquí
van faltar.

Així com va errar com a execu-
tora d’una decisió superior, la mi-
nistra Chacón va tenir el gest
(molt poc freqüent en política) de
reconèixer al Senat que alguna co-
sa no es va fer bé, ja que va adme-
tre «equívocs». Després va parlar,
per aclarir-ho, amb el secretari ge-
neral de l’OTAN i el secretari de De-
fensa dels Estats Units. Aquí, més
enllà de la legítima crítica, fins i
tot alguns que compartien el fons
de la decisió se’n van oblidar total-
ment d’això i van magnificar l’er-
ror, procurant que transcendís.

Un cop reconduïda la situació i
aclarit que el nostre Exèrcit dei-
xarà Kosovo, però de manera esca-
lonada i en coordinació amb els
aliats, ens quedarà pendent imple-
mentar des d’Espanya l’ajuda hu-
manitària civil i la cooperació al
desenvolupament a la zona (inexis-
tent en el nostre Pla Director de
Cooperació), traduïda en contribu-
ció per a l’enfortiment institucio-
nal i democràtic als països dels Bal-
cans, incloent-hi Kosovo. H
Expresident de la Comissió de Drets Hu-

mans de l’OSCE.

D
e l’enterrament de Raúl
Alfonsín s’ha dit que hi
faltarien moltes perso-
nes. «¿I, doncs?», pre-
gunta sorprès l’interlo-

cutor. «Els van desaparèixer els mili-
cos, però la sang d’aquells absents
multiplicarà la presència d’altres
que van poder fugir a temps».
Només les cares que expressaven
ràbia i dolor eren femenines. Cor-
responien a les dones de la plaça de
Mayo, i el seu silenci era una de-

núncia que els tirans havien de su-
portar. Els homes, a les catacumbes
laiques i, si podien, a l’exili espa-
nyol. I entre les excepcions de ciu-
tadans que intentaven anomenar
la tirania pel seu nom –normalitat
en la anormalitat– hi havia Raúl
Alfonsín.

No hi havia un estrat de la po-
blació que es declarés solidària dels
autoritaris. Amb l’etiqueta d’indife-
rent, els milicos en tenien suficient. I,
per a aquells ciutadans tan fàcils
de conformar, l’Exèrcit va muntar
unes atraccions que els van mante-
nir adormits: el Mundial de Futbol
de 1978 i la reconquista de les Mal-
vines. Però, com que Anglaterra no
es va deixar comprar, l’intent pa-
triòtic va fracassar... Tot al revés

que el torneig futbolístic, en què,
untats i ben untats els que tenien
poders per canviar un resultat,
van aconseguir el títol. Així va pu-
blicar un mitjà el resultat: Holan-
da, un gol; Argentina, tres golassos.
Els gols de l’adversari eren sem-
pre devaluats. Jorge Rafael Vide-
la i els seus companys d’uniforme
tenien poders per canviar el llen-
guatge. «Campeonamos», cridaven
feliços aquells indiferents.

Torno al present. Mentre un
home digne, Raúl Alfonsín, era ex-
posat de cos present, a Bolívia, la
selecció argentina de futbol rebia
una pallissa de 6 gols a 1. Sembla
impossible, però els humiliats pel
futbol ho exigien i el recte Al-
fonsín ho ha pogut veure. H


