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i del seu futur. Pagesos, 
la gran majoria dones, 
nens i nenes, obligats a 
vagar per les zones urba-
nes. Víctimes de l’odi de 
la guerra i de l’estigma-
tització, sovint qualifi-
cats com a intrusos o in-
digents. Víctimes que les 
mateixes comunitats no 
reconeixien com a sub-
jectes de drets.
 Actualment, Colòm-
bia és el segon país del 
món en nombre de des-
plaçaments forçosos, 
després de Síria. ¿L’Es-
tat? Lluny de ser garant 
de la seva seguretat, era 
el gran absent. Als anys 
80 vam patir la violència política. 
Paramilitars, esquadrons d’assas-
sins privats que van exterminar 
opositors polítics i assassinats se-
lectius per «salvar el país de l’ame-
naça del comunisme».
 El mal anomenat primer món 
ha contemplat durant dècades com 
en el mal anomenat tercer món (o 
eufemísticament el món en vies  de 
desenvolupament) s’han succeït 
els conflictes i les guerres internes. 
En alguns casos s’han creat tribu-
nals especials per evitar la impuni-
tat dels perpetradors de crims de 
guerra. Per al conflicte colombià 
no es va crear cap tribunal, perquè 
Colòmbia va anhelar buscar la pau 
per si mateixa, i des de finals dels 
anys 80 és el que fa.
 El llavors president Belisario 
Betancur va sembrar una primera 
llavor per a un procés de pau. Vir-
gilio Barco va entaular diàlegs de 

Colòmbia, la pau és el camí
És hora de deixar l’avarícia política i els personalismes i aconseguir un sistema de justícia i reparació

E
l meu avi Antonio Tor- 
regrossa, un català exili-
at de la guerra civil espa-
nyola, va ser assassinat 
per uns sicaris quan sor-

tia d’un judici en què havia defen-
sat dos sindicalistes. Va ser l’època 
de l’esclat de la violència. Va fugir 
d’una guerra i va morir en una al-
tra. A Colòmbia són moltes les famí-
lies que tenim víctimes a causa de la 
violència.
 El conflicte armat colombià dei-
xa almenys 220.000 persones as-
sassinades, 25.000 desaparegudes i 
4.744.046 desplaçades en el període 
comprès entre el 1958 i el 2014, se-
gons informes del Centre Nacional 
de Memòria Històrica.

ImagInIn fred, terror, angoi-
xa, mort. Paraules que per si matei-
xes provoquen angoixa però que 
juntes suposen un dolor constant. 
El conflicte armat de Colòmbia les 
reuneix totes. El primer record que 
tinc del conflicte és la imatge d’una 
família desplaçada de les seves ter-
res demanant almoina pels carrers 
de Bogotà. Milions de persones van 
ser desplaçades de les seves llars, per 
un o l’altre bàndol, a vegades sen-
se ni tan sols saber del cert qui ha-
via sigut el causant de les seves des-
gràcies. En qualsevol cas, desposse-
ïdes a cop de fusell dels seus drets, 
de la seva identitat, del seu present 

pau amb el grup M-19. Als anys 90 
César Gaviria va mantenir troba-
des amb les Forces Armades Revo-
lucionàries de Colòmbia i l’Exèr-
cit d’Alliberament Nacional. I amb 
Ernesto Samper es va activar la 
participació de la societat civil co-
lombiana en els processos. El po-
ble començava a somiar amb un 
país sense conflicte armat, fins que 
el 2002, amb Andrés Pastrana, es 
van trencar els Diàlegs del Caguán. 
Amb Álvaro Uribe va ser l’inici del 
desastre. Lluny de dialogar amb la 
guerrilla, va assenyalar una estra-
tègia antiterrorista per derrotar-
la, aniquilar-la sense més ni més. 
D’aquí vénen els falsos positius que 
està investigant el Tribunal Penal 
Internacional de l’Haia, que con-
sistien en assassinats de joves inno-
cents per part d’alguns membres 
de l’Exèrcit, que presentaven els 
seus cossos com els de guerrillers 
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Torregrossa

Un acord històric

caiguts en combat.
 Amb  Juan Manuel Santos 
ressorgeix l’esperança d’una 
Colòmbia lliure, justa i en pau. 
Després de quatre anys de deli-
beracions a l’Havana, el Govern 
colombià i les FARC –la guerrilla 
d’esquerra més antiga de l’hemis-
feri occidental– han arribat, per 
fi, a un acord perquè el grup depo-
si les armes i es transformi en una 
organització política. Aquesta i 
altres mesures persegueixen una 
pau duradora.

ara que l’esperança ha dei-
xat de ser un nom i es converteix 
en verb, esperancem-nos a tancar 
un conflicte de més de mig segle. 
És hora de deixar a un costat l’ava-
rícia política i els personalismes. 
No va d’egos personals dels que en 
un altre temps van ser presidents. 
Va de tot un poble que ha patit i 
que seguirà patint si no agafa les 
regnes de la construcció de la pau 
i de la llibertat, amb optimisme, 
amb un sí que abraci els 1.142.000 
quilòmetres quadrats del país.
 No es tracta d’oblidar, es trac-
ta d’aconseguir un verdader sis-
tema de justícia i reparació, d’un 
model per posar en marxa el cessa-
ment del foc bilateral i definitiu i 
l’abandonament de les armes. Pe-
rò sobretot es tracta de creure que 
tot és factible i que hi ha garanti-
es per fer-ho possible. Un país que 
no coneix el seu passat no sap reac-
cionar davant del present i no pot 
afrontar el futur. H
Vicepresidenta de la Comissió de
Justícia Penal Internacional del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

MONRA

A
nys enrere jo vaig pas-
sar uns quants estius a 
Solius, en un racó silen-
ciós i arbrat de la Vall 
d’Aro. Uns pocs amics 

hi havíem fet construir unes cases 
que respectaven l’entorn boscós, 
els desnivells naturals del terreny 
i el silenci. El brogit de la carretera 
quedava lluny. En aquell espai hi 
havia, i encara hi és, un petit mo-
nestir pacíficament visitat pels 
qui volien admirar, en temps de 
Nadal, els diorames esplèndids 
que hi construïa un dels monjos.
 Es comprèn que fa dos o tres 
anys es posés en marxa la plata-
forma Salvem Solius, decidida a pre-
servar la vall de les amenaces ur-
banístiques i ecològiques que l’as-
setjaven, com la implantació d’un 
polígon industrial amb 72 naus 
a l’entrada de la vall. No es trac-
ta d’un petit abús sobre el paisat-
ge. Sembla que es projecta la cons-
trucció de 104 metres de llarga-
da, una sèrie de sitges de 4 metres 
d’altura i un total de 4.938 metres 

construïts. No es tracta d’una ex-
plotació ramadera familiar, vin-
culada als usos tradicionals de la 
pagesia.Sembla que es pot preveu-
re l’edificació de tres immenses 
naus de 100 metres de longitud de 
façana, com qui diu un camp de 
futbol.
 Fa anys, quan jo era a Solius, 
anava a buscar una dotzena d’ous 
a una pagesa amiga. Frescos, la 
mestressa em treia els ous del cor-
ral. Ara, a Solius, s’hi vol constru-
ir una fàbrica de pollastres d’en-
greix. Han previst obtenir 835 to-
nes de gallinassa anuals. 
 En altres temps es van pro-
duir imponentment operaci-
ons com l’ara prevista, amb ocu-
pacions abusives dels territoris. 
Ara ha anat creixent una volun-
tat, privada i pública, de respec-
tar uns àmbits que, a més a més 
d’una qualitat estètica, ajuden a 
conservar una harmonia entre els 
diversos usos dels espais. Un tu-
risme incontrolat va provocar, fa 
uns quants anys, lamentables des-
truccions paisatgístiques. L’eslò-
gan universal va ser Salvem la Ter-
ra. Avui potser hem de ser més mo-
destos però pluralment eficaços: 
Salvem les terres. H

Petit observatori 

Un turisme sense 
control va provocar, fa 
uns quants anys, grans 
abusos paisatgístics

Salvem les 
nostres terres 
amigues
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Espinàs

Dues mirades

De 4 a 100

som i el que fem; perquè sap arri-
bar a tot tipus de públic; perquè 
formula estratègies de funciona-
ment més enllà de la burocràcia o 
de la ingenuïtat. Salvador Sunyer, 
l’ànima de Temporada Alta, ha 
abraçat la defensa de la inutilitat 
de la cultura. Ha dit que «segura-
ment, els pròxims 25 anys segui-
rem fent coses inútils perquè són 
les que més ens serveixen». La cul-
tura, com també ha dit Sunyer, co-
hesiona i dóna sentit a un país.  
A través de la condició efímera del 
teatre pren cos i es solidifica, ro-
man, la percepció radical de la re-
alitat. Tot s’esvaeix, sí, però que- 
da el pòsit dels dies que vam fer co-
ses inútils, durant 25 anys. Com 
ara saber, conèixer, viure, plorar i 
riure, indagar en les foscors de 
l’ànima. H

V
ertigen. Són els números 
(els espectacles) de Tempo-
rada Alta, del primer festi-
val al d’ara. En 25 anys de 

vida (va començar el 1992, quasi 
com una broma), aquesta iniciativa 
d’una empresa privada –Bitò Pro-
duccions–, assentada gràcies a me-
cenes, institucions i públic, s’ha 
convertit en un dels referents més 
importants de les arts escèniques 
del sud d’Europa. Molt probable-
ment, l’esdeveniment més notable 
del país. I per diverses raons: per-
què ens porta els millors especta-
cles estrangers, els de més prestigi; 
perquè produeix muntatges amb 
companyies d’aquí, emergents i 
consolidades; perquè estableix un 
diàleg intens amb la contempora-
neïtat; perquè educa l’espectador 
en un teatre que qüestiona el que 

JOSEP MARIA Fonalleras

Un aparador per lluir la caritat, 
que tan sovint és una forma ele-
gant i vanitosa d’egoisme. La po-
bresa és una epidèmia als racons 
de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llati-
na. És la infecció vergonyant dels 
països rics. A les motxilles dels 
nens pobres, el futur no és un foli 
en blanc. Ni un bonic trencaclos-
ques per resoldre. Hi falten peces 
i hi sobren esborraments i els pa-
res senten que el seu fracàs és allà, 
en una herència de restes, en un 
futur descantellat. La pobresa és 
l’embassament dels detritus de 
l’opulència. Les ajudes, massa ve-
gades, només són poals que elimi-
nen la pressió excessiva. El mínim 
perquè les aigües es mantinguin 
calmades. Perquè no inundin els 
jardins de la prosperitat. Al capda-
vall, una opció política. H

L
a pobresa és un crim, va 
afirmar el papa Francesc 
en la canonització de 
Teresa de Calcuta. Sí, un 

crim comès per criminals respec-
tats i admirats. Un mal emparat 
per milions de còmplices que se 
senten eximits de tota culpa. Pot-
ser nosaltres mateixos. Els que vo-
tem i adoptem formes de vida que 
la causen i la perpetuen.
 La pobresa s’enganxa com la ro-
nya als genolls d’un nen. És aques-
ta taca que mirem d’ocultar, però 
que no acaba mai d’anar-se’n i de-
lata un moment passat sense for-
tuna. La pobresa és un pati del dar-
rere atrotinat. No desapareix per 
molts candaus que posem a la por-
ta que els guarda. A vegades és un 
instrument de poder, com potser 
ho va ser per a Teresa de Calcuta. 

Còmplices
EMMA Riverola


