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MIQUEL ZUERAS

Una dita africana: ‘Molta gent
petita, en molts llocs petits,
farà petites coses...
que canviaran el món’

‘Photoshop’ dels candidats
Els moviments de solidaritat davant les eleccions locals
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Encara que la sensibilitat augmenta, estem lluny de l’aportació del 0,7% a programes solidaris
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INQUIETANT CAMORRA
La denúncia del periodista italià
Roberto Saviano que la Camorra
tracta Barcelona com un més dels
seus feus causa impressió i dispara
les vendes del seu llibre. Però la co-
sa va de debò. La visita promocio-
nal de Saviano, sota estricta pro-
tecció policial des de la publicació
de Gomorra, tampoc va passar desa-
percebuda al sistema napolità.
Abans de volar cap a Barcelona, el
seu mòbil va sonar. Era l’advocat
d’un capo resident a Catalunya,
que li feia saber que coneixia el seu
destí i que li oferia els seus serveis.
lll

EL FINAL DEL LLAMÀNTOL
El crustaci que havia de ser cuinat
durant un muntatge al Mercat de
les Flors, però que va ser amnistiat
per la Generalitat, no va tenir sort.
La performance en què s’havia de
coure l’animal, mentre un micrò-
fon captava el seu sofriment, es va
executar, però a porta tancada i en-
tre amics. Així es va complir la llei
de protecció dels animals, que pro-
hibeix convertir en espectacle pú-
blic la mort d’una bèstia (que no si-
gui un toro).
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País de
masclistes
«Surto a buscar tabac», li deien els
tios a la parenta. I tornaven a casa
de matinada. O, a vegades, no tor-
naven. El poble descrivia així els
episodis d’abandonament de la
llar conjugal, temporal o definiti-
va, per part del mascle ibèric. En el
segon cas –el de tocar el dos per
sempre– solia haver-hi un assump-
te: l’altra, ja se sap. Però en els suc-
cessos, molt freqüents, d’absències
estrictament horàries, la cosa po-
dia limitar-se a la timba de mus,
de tuti o de dòmino al bar de la
cantonada. La partida amb els
amics, vaja. Avui són menys els
que van a buscar tabac. Però les se-
ves absències també són clamoro-
ses. Segons l’estudi sobre el perfil
de la família catalana que ha fet
públic la Conselleria d’Acció social
i Ciutadania, en els casos –ja majo-
ritaris– en què treballen els dos
membres de la parella, l’home ar-
riba a casa quatre hores més tard
que la dona. I ella continua sent la
que es cuida de la casa i els nens.
Ell sol escaquejar-se, la seva col.la-
boració en les tasques domèsti-
ques i l’educació dels fills és testi-
monial. Seguim sent un país de
masclistes, confessem-ho.H
Periodista.

El bitllet

Rajoy: «Qui mana al PP sóc jo»
Opus mei
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S
ens dubte, el canvi radical
dels polítics en els retrats
electorals és digne d’elo-
gis. D’elogi als professio-
nals del retoc fotogràfic.

Jo, de tota manera, al que prestaré
més atenció serà als seus programes
i promeses electorals perquè habi-
tualment, quan els analitzem a pos-
teriori, sí que apareixen ben retra-
tats, ¿oi que sí?

Les oenagés tenim experiència en
promeses incomplertes, com la co-
neguda reivindicació del 0,7%. En
els diferents comicis electorals s’ha
estat reclamant l’adopció per part
dels governs central, autonòmic o
local de la recomanació que ja va
realitzar l’any 1970 l’Assemblea Ge-
neral de les Nacions Unides perquè
els països econòmicament desenvo-
lupats destinessin el 0,7% del seu
producte interior brut (PIB) a la coo-
peració al desenvolupament. S’ha de
reconèixer que progressivament la
sensibilitat política en aquest aspec-
te ha anat augmentat, però malgrat
tot, encara som a mig camí. Espanya
hi destina actualment el 0,35% del
seu PIB.

LA SENSIBILITAT sobre la
pobresa i la nostra coresponsabili-
tat ha anat augmentant, i és impor-
tant assenyalar també que, a Cata-
lunya, la solidaritat canalitzada via
municipis és certament rellevant.
Al voltant del 80% dels ajunta-
ments catalans dediquen una parti-
da pressupostària per combatre la
pobresa als països empobrits del
sud, i d’ells, uns 100, hi dediquen el
0,7% del seu capítol d’ingressos pro-
pis (en això hi ha certa discussió
perquè algunes entitats advertei-
xen que s’hauria d’arribar al 0,7%
del pressupost total municipal). A

part de suports eco-
nòmics, les fórmules
de col.laboració són
moltes. Agermana-
ments entre ciutats,
agermanaments en-
tre pobles, participa-
ció en xarxes interna-
cionals de ciutats per
la pau, ciutats del Me-
diterrani i altres inte-
ressants experièn-
cies. Però, i en això
em vull fixar abans
d’emetre el meu vot,
s ’ h a d ’ a n a r m é s
lluny.

Quan la globalitat
és la fórmula que
s’imposa, i les políti-
ques i decisions im-
portants que s’adop-
ten són llunyanes a
cadascun dels ciuta-
dans corrents, recu-
perar el valor del
que és local dobla la
seva importància, i
per això comptar
amb verdaderes polí-
tiques de cooperació
municipals no és una cosa intrans-
cendent. Penso que hem d’exigir als
nostres pròxims alcaldes i regidors
un esforç per dissenyar i portar a la
pràctica plans de cooperació que
constitueixin una autèntica col.la-
boració amb les poblacions del sud,
fomentant les seves iniciatives en
defensa dels seus drets i l’eradicació
de les relacions de dependència que
els països del nord han imposat als
del sud, que els mantenen sumits
en aquesta situació de crisi perma-
nent que s’agreuja cada vegada
més. A l’Àfrica diuen que «molta
gent petita, en molts llocs petits,
farà petites coses... que transforma-
ran el món». Per això és fonamental
afegir a aquestes polítiques de coo-
peració quatre línies de coordina-
ció. Perquè és necessària la coordi-
nació entre municipis (com fa el
Fons Català de Cooperació) per acu-

mular pressupostos i unir direc-
trius en les seves polítiques.

La coordinació entre els munici-
pis i les oenagés de la seva localitat
solen ser el mecanisme més humà
per convertir la cooperació –més
enllà del flux de fons– en un pont
entre realitats locals que ja tenen
moltes coses en comú. Perquè, i
aquesta seria la tercera, en tots els
municipis de Catalunya convivim
amb col.lectius d’immigrants que
ens han acostat a les seves situa-
cions familiars, que ens han expli-
cat el motiu del seu èxode i com
mantenen lligams amb els que s’hi
van quedar, tot forjant una coope-
ració informal amb moltes possibi-
litats a potenciar. I l’última línia se-
ria la coordinació intramunicipal.
Moltes vegades el que fan els gabi-
nets de cooperació dels ajunta-
ments ho engegen a rodar altres de-

partaments del mateix ajunta-
ment. Mentre uns recolzen projec-
tes de comerç just, altres compren
el cafè per a les màquines de
l’ajuntament a les multinacionals
que destrossen la vida dels cultiva-
dors de cafè del sud.

Finalment, si parlem de l’àmbit
local, no voldria oblidar les elec-
cions al nostre medi rural que en-
cara –¡sorpresa!– existeix però ca-
da vegada amb més dificultat da-
vant les moltes agressions que li
cauen al damunt. Si volem optar
per mantenir i recuperar un medi
rural viu, amb agricultors i rama-
ders treballant amb dignitat, s’ha
de fer una aposta clara per un mo-
del agrícola que estigui a les seves
mans, que els faci independents;
una agricultura familiar, campe-
rola i local, que al mateix temps
que produeix aliments sans i nu-
tritius per a tots té en compte els
ecosistemes i no genera compe-
tència deslleial respecte als agri-
cultors dels països empobrits del
sud.

LES APOSTES p e r
aquest model agrícola les podem
trobar en llistes electorals que pro-
posin declarar els seus municipis
zones lliures de transgènics, per
ser una tecnologia aliena als inte-
ressos i les necessitats de les perso-
nes; que fomentin l’acostament
del productor al consumidor amb
els mercats locals com a punt de
trobada, sense les grans superfícies
com a intermediaris que especu-
len amb el nostre menjar; que faci-
litin la incorporació de nous po-
bladors per recuperar espais de
caràcter agrícola o ramader on
l’envelliment de la població és una
realitat; i d’enorme importància,
programes electorals categòrics
per frenar tants projectes especu-
latius amagats rere projectes ur-
banístics de turisme que ens des-
posseeixen del nostre patrimoni
natural.H
Director de Veterinaris sense Fronteres.

J
a era hora. Mariano Rajoy
ha hagut de recordar que el
líder del PP és ell, i així s’ha
acabat l’aparent bicefàlia
que ha mantingut fins ara

amb José María Aznar. Ha estat una
manera educada de dir-li: «¡Presi-
dent, a les teves fundacions, que el
partit ja té qui se n’ocupa!».

Als mitjans de comunicació de di-
mecres, el rebuig de la idea d’una
guerra civil a Espanya era general.
Pressento que molts militants de-

vien telefonar al partit per assegu-
rar-se que el seu excap Aznar havia
denunciat una situació tan explosi-
va com la de juliol del 1936, que
forçosament hauria de desembocar
en una lluita fratricida. «¿I haurem
d’anar a una croada, a l’estil de la
de l’avi?»

Al míting de Calataiud, Aznar no
va deixar oberta cap caixa de reclu-
tament per anar a la guerra. Si de
cas, quan arribi el moment. Però és
evident que, si es complissin els ne-
gres auguris, el PP seria allà, perquè
porta a la sang la salvació d’Espa-
nya. Aznar només citava ETA i Ro-
dríguez Zapatero, als quals ficava al
mateix bàndol. Faltaven els altres,
perquè no hi pot haver guerra si no
són dos en diferent bàndol, com a

mínim, els que la volen.
El columnista manté la tran-

quil.litat que ahir pregonava. Un
anunci en un acte de campanya
electoral té molt poc valor. A més
a més, exceptuant uns quants
exaltats, fa molta mandra anar a
la guerra. Molts del PP han vist
aquesta setmana a la premsa les
seves possessions cimenteres a la
costa de Llevant, i només de pen-
sar que aquell patrimoni podria
acabar destruït se’ls en van les ga-
nes bèl.liques que l’avi va poder
sentir fa 77 anys. Arribada a
aquest punt la reflexió, Rajoy ha
trucat a Aznar i li ha pronunciat
una frase de les que passen a la
història: «Josemari, qui mana al
partit sóc jo».H


