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DE LA CONCATENACIÓ EN EL MÓN ÀRAB

La revolta àrab de 2011 forma part d’un estrany tipus d’esdeveniment històric: una
concatenació d’agitacions polítiques, on una detona la següent, al llarg de tota una regió del
Món. Només tres exemples similars s’havien donat anteriorment - les Guerres d’Alliberament
de Llatinoamèrica que començaren el 1810 i finalitzaren el 1825; les revolucions europees de
1848-49; i la caiguda dels règims del Bloc soviètic, 1989-91. Cada un d’aquests fou
històricament específic del seu temps i espai, com ho serà la successió d’explosions en el
Món àrab. Cap durà menys de dos anys. Entre la guspira que il·luminà primer Tunísia aquest
desembre i les flames estenent-se a Egipte, Bahrain, Iemen, Líbia, Oman, Jordània i Síria no
havien passat més de tres mesos; qualsevol predicció amb aquests resultats hagués estat
prematura. La més radical de les tres anteriors convulsions acabà en absoluta derrota el 1852.
Les altres dos van triomfar, tot i que els fruits de la victòria van ser sovint amargs: certament,
lluny de les esperances de Bolívar o de Bohley. El destí final de la revolta àrab podria
assemblar-se al dels models. Però és igual de probable que s’esdevingui sui generis.
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Dues característiques s’han donat en l’Orient Mitjà i l’Àfrica del Nord a banda del context
polític contemporani. La primera és l’excepcional longevitat i intensitat amb que va apressar
l’Imperi occidental la regió durant tot el segle passat. Des del Marroc a Egipte, el control
colonial de l’Àfrica del Nord va trobar-se abans de la Primera Guerra Mundial dividit entre
França, Itàlia i Gran Bretanya, mentre que el Golf fou una sèrie de protectorats britànics i
Aden una colònia de l’Índia britànica. Després de la Guerra, les despulles de l’Imperi otomà
recaigueren en Gran Bretanya i França, que afegiren també en els seus dominis Iraq, Síria, el
Líban, Palestina i Transjordània en el gran recorregut dels botins europeus en aquests
territoris. La colonització formal va arribar tard a la major part del Món àrab. L’Àfrica
subsahariana, el Sud-est i Subcontinent asiàtic, per no parlar de Llatinoamèrica, es van
controlar tots abans que Mesopotàmia o el Llevant mediterrani. La diferència amb qualsevol
d’aquestes zones, però, és que la seva descolonització formal ha anat acompanyada
pràcticament d’una seqüència ininterrompuda de guerres imperialistes i d’intervencions
durant el període post-colonial.
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Aquestes van començar amb l'expedició britànica per tornar a instal·lar un regent titella a
l'Iraq el 1941 i es van multiplicar amb l'arribada d'un Estat sionista en el carner de la revolta
palestina, prèviament aixafada per la Gran Bretanya el 1938-39. Des de llavors, l’expansió
del poder colonial, actuant a vegades com a còmplice, altres com a representant, però cada
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volta amb més freqüència com a iniciador de les agressions regionals, estigué associada a
l’aparició dels Estats Units substituint a França i Gran Bretanya en el lloc d’amo i senyor del
Món àrab. Des de la Segona Guerra Mundial, cada dècada ha suportat el tribut al senyor o la
violència del colon. En els quaranta vingué la naqba desencadenada per Israel a Palestina. En
els cinquanta, l’atac anglo-francès-israelià a Egipte i l’aterratge al Líban dels americans. En
els setanta, la Guerra del Yom Kippur, amb el control dels EUA com a resultat. En els
vuitanta, la invasió israeliana del Líban i la demolició de l’Intifada palestina. En els noranta,
la Guerra del Golf. En la darrera dècada, la invasió americana i l’ocupació de l’Iraq. En
aquesta, el bombardeig de l’OTAN a Líbia el 2011. No tots els actes bel·ligerants naixeren de
Washington, Londres, Paris o Tel Aviv. Els conflictes militars d’origen local també foren
força comuns: la guerra civil al Iemen en els seixanta, l’ocupació marroquina del Sàhara
Occidental en els setanta, l’atac iraquià a l’Iran en els vuitanta i la invasió de Kuwait en els
noranta. No obstant, la participació o connivència occidental en aquestes va ser rarament
absent. Poc a la regió es va moure sense l’atenta mirada imperial i – quan fou necessari –
l’aplicació de força o finançament.
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Les raons per a l’excepcional grau de vigilància euro-americana i la intervenció en el Món
àrab són senzilles. Per una banda, es tracta de la concentració més important de reserves de
petroli a la Terra, vitals per les economies intensives en energia d’Occident; generant-se un
ampli arc d’emplaçaments estratègics que van des de bases navals, aèries i d’intel·ligència
arreu del Golf, amb destacaments a l’Iraq, fins a la penetració profunda als sistemes de
seguretat dels egipcis, jordans, iemenites i marroquins. Per altra banda, és el marc en què es
troba Israel i ha de ser protegit, doncs Amèrica és la llar de la comunitat d’immigrants
arrelada al país més poderosa, el lobby sionista, a la que cap president o partit s’atreveix a
oposar-s’hi alhora que, mentrestant, Europa aguanta la culpa de la Xoà. Des de que Israel
s’ha convertit en una força ocupant que encara depèn de l’aixopluc occidental, els seus
patrons han esdevingut l’objectiu de les represàlies de grups islamistes que practiquen el
terror tal i com feren en el seu dia Irgun i Lehi, recargolant-se l’obsessió imperialista a la
regió amb un to encara més alt. Cap altra part del Món ha comptat amb un nivell de
preocupació hegemònica contínua semblant.
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La segona característica específica en el Món àrab ha estat la longevitat i intensitat de la
varietat de tiranies que l’han explotat des de la descolonització formal. En els darrers trenta
anys els règims democràtics, segons paràmetres de la Freedom House, s’han desplegat des
d’Amèrica Llatina cap a l’Àfrica subsahariana i el Sud-est asiàtic. En el Mitjà Orient i
l’Àfrica del Nord no hi succeí cap analogia. Aquí, els dèspotes de totes les tendències van
continuar el seu domini, sense que el temps ni les circumstàncies hi incidissin. La família
saudita – on el sentit més apte del terme és siciliana –, que han gaudit de la poltrona del poder
americà a la regió des dels seus acords amb Roosevelt, ha governat la península sense
restriccions durant gairebé un segle. Els mesquins xeics del Golf i Oman, recolzats o
col·locats per la Raj britànica en els temps de la “Treva de Costes”, han tingut menys
necessitats d’atendre les demandes d’escoltar els seus súbdits que les trobades d’auxili dels
Wahhabites amb la propera porta de Washington. Les dinasties haiximita i alauita a Jordània i
al Marroc - la primera una criatura britànica, la segona un llegat del colonialisme francès 2

han traspassat el poder a tres generacions de monarquies autocràtiques amb poca cosa més
que gestos de façana parlamentària. La tortura i els assassinats són rutina en aquests règims,
els millors amics d’Occident a la regió.
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No és menys a les anomenades repúbliques del període, cadascuna tant brutalment dictatorial
com la següent i la majoria no menys dinàstiques que les mateixes monarquies. Aquí també la
comuna longevitat dels governants no tingué paral·lelisme enlloc del planeta: Gaddafi en el
poder durant 41 anys, Assad pare i fill 40, Saleh 32, Mubarak 29, Ben Ali 23. Només
l’Exercit algerià, amb un reemplaçament del President a l’estil dels generals brasilers, va
allunyar-se de la norma, però mantenint-se tots els altres principis d’opressió. En la relació
exterior, aquests règims van ser menys homogenis en l’adulació cap a l’hegemonia. La
dictadura egípcia, salvada de la ruïna militar terminal el 1973 només per la cortesia dels
Estats Units, va ser des de llavors un lleial peó de Washington, amb menys llibertat de
moviments que el Regne saudita. El governant iemenita vengué a un preu de ganga els seus
serveis en la Guerra contra el Terror. El tunisià va practicar el valiment a Europa
principalment, però no únicament, amb França. Els règims algerià i libí, gaudint de les
importants rentes dels recursos naturals, tingueren un major marge d’autonomia, tot i que
dins d’un model on en general també n’augmentava la docilitat: necessària tant per la variant
algeriana de garantir l’aniquilació de l’oposició islamista gràcies als profits occidentals com
per a la líbia d’expiar els seu passat i les beneficioses inversions situades a Itàlia. L’única que
va resistir fou Síria, incapaç de supeditar-se sense una recuperació dels Alts del Golan,
encerclats per Israel, i poc disposada a deixar caure el mosaic fòssil del Líban a les mans dels
diners saudites i la intel·ligència occidental. Fins i tot aquesta excepció, no obstant, va
enrolar-se sense dificultats a l’Operació Tempesta del Desert.
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Els dos distintius de la regió, el seu domini continu pel sistema imperial nord-americà i la
seva falta constant d’institucions democràtiques, han mantingut relació. La connexió no és
una simple derivació. Allà on la democràcia suposa una amenaça al capital, els Estats Units i
els seus aliats, no han vacil·lat en treure-la del mig, com ho mostra la sort de Mossadeq,
Arbenz, Allende o l’actual Aristide. A l’inrevés, on l’autocràcia és essencial, aquesta serà ben
protegida. El despotisme d’Aràbia, apuntalat en almoines pels cacics i la suor dels
treballadors immigrants, era el rovell de l’estratègia de la Pax Americana amb què el
Pentàgon intervindria a l’ombra per a mantenir-se. Les dictadures – reials o republicanes –
que presidien a àmplies poblacions urbanes en altres indrets de la regió tingueren unes
conveniències en part diferents, d’un mandat més tàctic. Però l’aparició d’aquestes tiranies ha
estat principalment subvencionada i sostinguda, enlloc de creada i imposada pels Estats
Units. Cadascuna tenia unes arrels ancestrals en la seva societat que, no obstant, han estat ben
regades per Washington.
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En el famós dictamen de Lenin, una república democràtica és l’embolcall polític ideal per al
capitalisme. Des de 1945, no hi ha acord en els estrategues occidentals. En principi, l’Imperi
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euroamericà hauria preferit tractar amb demòcrates àrabs abans que dictadors, en tant i quant
ells fossin igual de respectuosos amb la seva hegemonia. Això poques vegades ha demostrat
ser un inconvenient en les regions democratitzades des dels vuitanta fins ara. Per què el
mateix procés no s’ha donat a l’Orient Mitjà i a l’Àfrica del Nord? Bàsicament perquè els
Estats Units i els seus aliats haurien tingut raons per a témer-ho, doncs amb la llarga història
de violència imperial a la regió i la perpetua exacció d’Israel, els sentiments populars podrien
no lliurar-los un confort electoral comparable. Una cosa és improvisar un règim clientelar a
boca de canó i reunir prou vots per a fer-ho, com a l’Iraq. Les eleccions lliures són una altra
qüestió, com els generals algerians i els dirigents de Fatah descobriren. En ambdós casos,
davant d'una victòria democràtica de les forces islamistes jutjada insuficientment dòcil a les
pressions occidentals, Europa i Amèrica aplaudiren l’anul·lació i la repressió. Les lògiques
imperials i dictatorials continuen entortolligades.
8
Aquest és el panorama on finalment les revoltes àrabs han esclatat, en una concatenació
facilitada per la unió dels dos grans trets culturals de la regió: la llengua i la religió. Les
manifestacions massives de ciutadans desarmats, gairebé arreu havent de fer front a una
repressió de gas i aigua, però conduïdes amb un valor i disciplina exemplars, han estat la
llança de les insurreccions. País a país, la principal demanda s’ha expressat amb un gran crit:
Al-sha’b yurid isquat al-nizam – “El poble volem la caiguda del règim!”. A l’indret del
despotisme local, el què les ingents multituds estan cercant des dels carrers és essencialment
llibertat política. La democràcia, cap novetat com a concepte – pràcticament tot règim en feu
un ampli ús – però desconeguda com a realitat, ha estat el comú denominador de la
consciència dels diferents moviments nacionals. Poques vegades formulada a través d’una
definició ferma de les formes institucionals, la seva força d’atracció ha vingut més de la seva
potència com a negació del status quo – ja que no tot és únicament la dictadura – que de la
categòrica delimitació d’aquesta. El càstig per la corrupció a les altes files de l’antic règim es
destaca més que els detalls de la constitució que vindrà desprès d’ell. La dinàmica de les
insurreccions no ha estat per això menys clara. El seu objectiu és, en el més clàssic dels
sentits, essencialment polític: llibertat.
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Però per què ara? L’odiós repartiment dels règims a la zona s’ha mantingut inalterat durant
dècades, sense provocar massives revoltes en contra seu. El moment dels alçaments no
s’explica pels seus propòsits. Tampoc pot atribuir-se de manera convincent només als nous
mitjans de comunicació: la cobertura d’Al-Jazeera i l’arribada de Facebook o Twitter poden
haver facilitat però no fundar un nou esperit d’insurgència. La simple espurna que inicià
l’incendi insinua la resposta. Tot va començar amb la mort desesperada d’un empobrit
venedor de verdures a una petita ciutat provinciana de l’interior de Tunísia. Sota la commoció
que ara sacseja el Món àrab hi trobàvem pressions social explosives: polarització dels
ingressos, augment del preu dels aliments, manca d’habitatges, atur massiu de joves amb
estudis – i sense –, tot això enmig d’una piràmide demogràfica sense paral·lelisme en el Món.
En algunes altres regions és l’aguda crisi subjacent a la societat, i no la manca d’un model
creïble de desenvolupament, el que és clarament capaç d’incorporar noves generacions.
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No obstant això, fins ara, entre les profundes qüestions socials i els objectius polítics de la
revolta àrab s’hi ha donat una disjuntiva gairebé completa. En part, això s’ha reflectit en la
seva eventual composició fins el moment. A les grans ciutats – Manama és l’excepció – no
han estat els pobres, en el seu conjunt, qui han sortit en batibull i força als carrers. Els
treballadors encara han d’organitzar una prolongada vaga general. Els camperols amb prou
feines hi han intervingut. Aquest ha estat l’efecte de dècades de repressió policial, esclafantse qualsevol tipus d’organització col·lectiva entre els desposseïts. Aquestes necessitaran
temps per a emergir de nou. Però aquesta disjuntiva és a més un efecte dels llimbs ideològics
en què la societat ha romàs per aquestes mateixes dècades, amb el descrèdit del nacionalisme
i socialisme àrab i la castració de la militància radical, deixant només l’Islam descolorit com
un passe-partout. En aquestes condicions, creades per la dictadura, el vocabulari de la revolta
no podia fer altra cosa, i no més, que concentrar-se en la dictadura – i la seva caiguda –
durant un discurs polític.
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Però la llibertat necessita ser reunificada amb la igualtat. Sense la seva fusió, les
insurreccions podrien fàcilment quedar-se en una versió parlamentària de l’antic ordre, no
més capaç de reaccionar a les explosives tensions i energies socials que les decadents
oligarquies del període d’entreguerres. La prioritat estratègica per a un rellançament de
l’esquerra al Món àrab hauria d’encaminar-se a tancar aquesta bretxa en les revoltes lluitant
per les formes de llibertat política que permetessin a les demandes socials trobar l’òptima
manifestació col·lectiva. Això significa, per una banda: crides a la completa supressió de
totes les lleis d’excepció; dissolució del partit en el poder o derrocament de la família
regnant; neteja de les empavesades de l’antic règim a l’aparell de l’Estat; i entrega a la
justícia dels seus dirigents. Per altra banda, atenció creativa , que significa prudència, dels
detalls de les constitucions que s’escriuen un cop les restes del sistema anterior són
escombrades. Aquí les claus són: llibertats d’expressió i d’organització civil i sindical
il·limitades; sistemes electorals no distorsionadors – això és proporcional i no per majoria
simple – ; evitar presidències revestides de plens poders; bloqueig dels monopolis – estatals o
privats – en els mitjans de comunicació; i drets legals de benestar públic per als menys
afavorits. És només en un esquema obert d’aquest tipus que les reivindicacions de justícia
social amb què van començar les revoltes trobaran la llibertat col·lectiva necessària per a
assolir qualsevol fita.
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Notable ha estat una nova absència en l’agitació. En la més famosa de totes les
concatenacions, l’europea de 1948-49, hi intervingueren no només dos, sinó tres tipus bàsics
de reivindicacions: polítiques, socials i nacionals. Què ha passat en la concatenació àrab de
2011? Fins a dia d’avui, els moviments de masses d’enguany no han donat lloc a cap
manifestació antiamericana o fins i tot antiisraeliana. El descrèdit històric del nacionalisme
àrab amb l’esfondrada del Nasserisme a Egipte n’és sens dubte una raó. La conseqüent
resistència a l’Imperialisme americà s’esdevingué identificat amb uns règims – Síria, Iran i
Líbia – tant repressius com aquells que actuen en connivència amb ell, no oferint-se’ls cap
model polític alternatiu, n’és una altra. Tot i això, segueix sent sorprenent que
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l’antiimperialisme és el gos que no – o encara no – ha bordat en la part del món on el poder
imperial és més visible. Pot durar això?
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Fins a dia d’avui, els Estats Units poden permetre’s tenir una visió confiada dels
esdeveniments. En el Golf, la rebel·lió a Bahrain que podria haver posat els seus quarters
navals en risc ha estat esclafada per una intervenció contrarevolucionària segons la millor
tradició de 1849, amb una admirable mostra de solidaritat interdinàstica. Els Regnes saudita i
haiximita s’han mantingut ferms. El bastió iemenita de la pugna contra el salafisme sembla
més fràgil, però el dictador titular és prescindible. A Egipte i Tunísia, els governants han
marxat, però la jerarquia militar del Caire, amb les seves excel·lents relacions amb el
Pentàgon, és manté intacta alhora que la major força civil que emergeix a ambdós països és
un islamisme mans. Abans, l’opció que els Germans Musulmans o les seves filials regionals
entressin en el govern hauria provocat una profunda alarma a Washington. Però ara Occident
té el tranquil·litzador avantprojecte de Turquia per a replicar-lo en els països àrabs, oferint el
millor dels mons polítics. L’AKP ha exhibit com pot ser de fidel a l’OTAN i al
neoliberalisme i la seva capacitat per a dosis adequades d’intimidació i repressió, en una
democràcia liberal però indulgent, balancejant la porra i l’Alcorà. Si es pot trobar un Erdoğan
per al Caire o Tunis, Washington tindrà totes les raons per a estar cofoi amb la permuta de
Mubarak i Ben Ali.
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Des d’aquesta perspectiva, la intervenció militar a Líbia es podria considerar la cirereta del
pastís, polint tant les credencials democràtiques d’Occident com suprimint la darrera
incorporació enutjosa a les files de la “comunitat internacional”. Més un luxe que una
necessitat per al poder global americà, no obstant, la idea per a l’envestida de l’OTAN vingué
de França i Gran Bretanya, tornant a aplicar el rodet com en els temps de la confabulació de
l’expedició a Suez. De nou, Paris prengué la iniciativa, tant per a netejar les relacions del
govern de Sarkozy amb Ben Ali i Mubarak com per a contenir la desastrosa caiguda en les
enquestes; Londres s’hi sumà, permetent-se a Cameron el seu desig explícit d’emular a Blair;
el Consell de Cooperació del Golf i la Lliga Àrab subministrarien cobertura a l’aventura, en
una submisa imitació d’Israel el 1956. Però Gaddafi no és Nasser i aquesta vegada Obama,
amb poques raons per a témer les conseqüències, podia estar d’acord amb el requeriment del
protocol hegemònic dels EUA simbolitzant el comandament i coordinant l’èxit final, fent
possible que soldats com els belgues i suecs mostrin el seu valor aeri. Per aplaçaments des de
l’era de Clinton en l’actual règim americà, un plus serà el restabliment de la intervenció
humanitària desprès dels revessos a l’Iraq. De manera previsible, els mitjans i intelligentsia
francesos han estat eufòrics en la restauració de l’honor del país amb aquesta línia d’esforç.
Però fins i tot a Amèrica el cinisme és general: el que val per a Líbia es converteix en figues
d’un altre paner quan es refereix a Bahrain o a la resta.
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De moment, res d’això ha arrugat la superfície del paisatge des de la revolta. La reserva del
poder dels hegemònics, la preocupació vers assumptes nacionals, les simpaties amb els rebels
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libis, i l’esperança que aquest tràngol passi ràpidament s’han combinat per a silenciar les
reaccions al darrer bombardeig d’Occident. No obstant això, és poc factible que els nacionals
puguin ser acordonats indefinidament de la vida política i social en les turbulències
hodiernes. Perquè en el Món musulmà a l’est de la zona d’agitació, les guerres americanes a
l’Iraq, Afganistan i Pakistan encara han de ser finalment guanyades i, alhora, el bloqueig de
l’Iran està encara molt lluny de la seva conclusió lògica; a més, en el seu centre, l’ocupació
de Cisjordània i el bloqueig de Gaza continuen com abans. Inclús els règims democràtics més
moderats els pot resultar difícil aïllar-se d’aquests teatres de prepotència imperial i barbàrie
colonial.
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En el Món àrab, el nacionalisme ha estat també sovint una estratagema. La majoria de les
nacions de la regió – Egipte i el Marroc són les excepcions – són artificis de l’Imperialisme
occidental. Però com a l’Àfrica subsahariana i més enllà, els orígens colonials no han suposat
un impediment per a l’assumpció post-colonial de les identitats dins d’unes fronteres
artificials dibuixades pels colonitzadors. En aquest sentit, avui es té com a real i recalcitrant
una identitat col·lectiva a cada nació àrab, com en qualsevol altra nació. Però hi ha una
diferència. La llengua i la religió, unides en els textos sagrats, eren – i són – històricament
massa fortes i idiosincràtiques; funcionant com una marca cultural comuna on la imatge de
cadascun dels Estat-nació és compatible amb la idea més gran de la nació àrab, concebuda
com una sola ecumene. Aquest ideal va donar lloc a un nacionalisme àrab no egipci, iraquià o
siri, sinó comú.
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A això va seguir-hi l’ascens, la corrupció i el fracàs del Nasserisme i el Baathisme. Ells, a dia
d’avui, no ressuscitaran. Però la seva embranzida haurà de ser recuperada en el Món àrab, si
la revolta és per convertir-se en revolució. La llibertat i la igualtat necessiten rejuntar-se. Però
sense fraternitat, en una regió maltractada i interconnectada de dalt a baix, elles corren el risc
d’atrofiar-se. Des dels cinquanta cap endavant, el preu dels diferents egoismes nacionals per a
qualsevol tipus de progrés en l’Orient Mitjà i l’Àfrica del nord ha estat alt. La necessitat no és
la caricatura de solidaritat oferta per la Lliga Àrab, un cos al capdavant de la ruïna i la traïció
dels rivals de l’Organització dels Estats Americans en els dies que Castro podia trucar-la,
amb perfecta justícia, el Ministeri de les Colònies dels EUA. L’imprescindible és un
internacionalisme àrab generós, capaç de preveure – en el futur llunyà, quan l’últim xeic sigui
enderrocat – l’equitativa distribució de la riquesa del petroli proporcionalment a la població
de tots els racons del Món àrab, enlloc de la monstruosa opulència d’uns pocs afortunats i la
indigència d’uns molts desesperats. En un futur més immediat, la prioritat és senzilla: una
declaració col·lectiva perquè el deplorable tractat de Sadat signat amb Israel – enfonsant els
seus aliats en la desfeta amb un acord que no dóna ni tant sols a Egipte prou sobirania perquè
els seus soldats es moguin lliurement dins del propi territori i on aquelles disposicions de
l’acord relacionades amb Palestina, menyspreables per si soles, no han tingut ni la pretensió
de ser complertes per Israel – sigui extingit legalment. La prova de foc per a la recuperació de
la dignitat democràtica àrab és troba allà.

7

