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A
vui al migdia, al Paranimf de 
la Universitat de Barcelona, 
Claudio Magris rep merescu-
dament el títol de doctor ho-
noris causa. El catedràtic de 

literatura germànica i escriptor recone-
gut, autor d’El Danuvi (1986), és un dels 
intel·lectuals contemporanis més sòlids i 
una icona de Triestre, la ciutat on va néi-
xer ara fa 72 anys, on viu i on va ensenyar 
a la universitat. 

Trieste és una ciutat fronterera, barreja 
de llengües i cultures: italiana, germànica 
i eslava. Una ciutat coneguda per haver 
donat a llum o aixopluc a alguns dels mi-
llors escriptors del segle XX: Italo Svevo, 
Rainer Maria Rilke, James Joyce... Un 
bon model, de segur, per a Barcelona.

Coincidint amb l’atorgament d’aquesta 
distinció es pot veure l’exposició esplèn-
dida La Triestre de Magris al CCCB, fins al 
mes de juliol. Tot sovint les bufonades de 
Berlusconi ens amaguen el gruix cultu-
ral i les capacitats creatives italianes com 
la d’aquesta exposició, comissariada per 

Poques vegades una 
exposició esperona tant 
la visita d’una ciutat i el 
coneixement d’un autor 

la trieste 
de Magris

Giorgio Pressburger, també de Trieste, di-
rector de teatre i amic de l’escriptor, i dis-
senyada per l’arquitecta Paola Navone, 
que aconsegueix emocionar-nos i alliço-
nar-nos a l’ensems. 

L’exposició ens fa sentir la força del bo-
ra, el vent característic de la ciutat, i la in-
timitat de casa seva; sentir un calfred a les 
habitacions enlluernadores del manico-
mi i l’esclat transgressor de Franco Basa-
glia visibilitzant els malalts mentals; es-
coltar l’anunci per boca de Mussolini de 
les lleis racials del 1938 a la plaça prin-
cipal; seure al cafè San Marco i llegir els 
seus llibres (de fet, Microcosmos comença 
en aquest cafè); resseguir les prestatgeri-
es de la Libreria Antiquaria; lliscar pel Da-
nubi i descobrir els sediments culturals  
centreeuropeus...

Magris és un federalista europeu con-
vençut que va acceptar ser senador per 
combatre l’eclipsi ètic del fenomen Ber-
lusconi i que, fa dos anys, va protestar 
contra la decisió de l’Ajuntament de Tri-
este de tornar a retolar (com ho havia fet 
en l’època feixista) un carrer amb el nom 
de Mario Granbassi, un voluntari feixista 
mort en la Guerra Civil espanyola i que, 
per més escarni, esborrava el nom de Giu-
seppe Revere, un patriota mazzinià, repu-
blicà i jueu.
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Les revolucions 
imprevistes a Tunísia 
i Egipte mostren que 
l’acció col·lectiva és útil

Els esdeveniments 
al món àrab també 
ens han de servir per 
combatre la xenofòbia

gallardo

ha de ser una prioritat per als mo-
viments socials catalans. Per fer-
ho cal, però, orientar-se bé sobre 
el que està passant. 

Primer, hem de prendre dis-
tància de les tesis conspiradores 
que veuen la mà de la CIA dar-
rere les revoltes. Sens dubte les 
conspiracions existeixen, però 
no podem interpretar la histò-
ria en clau conspiradora. Sem-
bla que per alguns la mateixa 
noció de revolució s’havia debi-
litat tant que no s’ho acaben de 
creure i han de veure muntatges 
inexistents on només hi ha ex-
plosió d’ira i de ràbia davant la  
injustícia! 

Segon, cal no confondre’s 
de bàndol en el cas de Líbia. La 
defensa de Gaddafi en nom de 
l’antiimperialisme que estan 
fent alguns sectors de l’esquer-
ra, en particular sota l’impuls 
d’Hugo Chávez, és un greu er-
ror que només serveix per des-
pistar el moviment de solidaritat  
internacional. 

A Líbia, però, es planteja un al-
tre (complex) dilema on cal no 
fallar: la necessitat d’oposar-se a 
la intervenció militar de l’OTAN, 
que, lluny de defensar els anhels 
democràtics del poble libi, pretén 
controlar l’escenari post-Gadda-
fi i l’explotació del petroli. L’aïlla-
ment polític i econòmic interna-
cional del règim, i el subministra-
ment incondicional d’armes als 
rebels són alternatives interna-
cionalistes i solidàries a la inter-
venció militar.

Malgrat totes les dificultats, 
l’ascens de protestes en països 
com per exemple Síria mostra 
que la dinàmica iniciada a Tu-
nísia no s’ha esvaït. No hem d’em-
bellir romànticament els proces-
sos en marxa i obviar-ne les man-
cances, ni tampoc desautoritzar-
los perquè no són encara “verita-
bles revolucions” que han acon-
seguit capgirar l’ordre econòmic 
i social. La gran feblesa política, 
organitzativa i cultural de l’es-
querra a la regió és un dels seus 
talons d’Aquil·les. Aquestes pri-
meres “revolucions del segle XXI” 
són contradictòries i amb límits, 
no segueixen un model prees-
tablert i el seu resultat és obert i 
incert.

El repte és precisament acon-
seguir que vagin fins al final amb 
totes les seves conseqüències, 
evitar d’aquesta manera que les 
esperances de canvi quedin frus-
trades i, finalment, fer que “tot 
canviï perquè no canviï res”. 

La força dels inesperats vents 
que bufen al Magrib i al món àrab 
des de fa mesos no només elec-
tritzen la regió sinó que donen 
noves esperances als moviments 
socials de casa nostra sobrats de 
derrotes i desenganys i mancats 
de victòries.

M
olt s’ha escrit ja 
sobre les revolu-
cions al Magrib 
i al món àrab i la 
seva importàn-

cia històrica. Menys èmfasi s’ha 
fet, però, en la rellevància que 
tenen per a l’esquerra europea i  
catalana. 

La primera qüestió impor-
tant que ens plantegen és, pre-
cisament, el retorn de la idea de 
revolució. “Sempre anacrònica,  
inactual, intempestiva, la revolu-
ció arriba entre el ja no i l’encara no, 
mai a punt, mai a temps. La pun-
tualitat no és el seu fort. Li agra-
den la improvisació i les sorpreses. 
Només pot arribar, i aquesta no és 
la seva paradoxa menor, si (ja) 
no se l’espera”, afirmava Daniel  
Bensaïd. 

Dit i fet, els esdeveniments im-
previstos a Tunísia i Egipte ressitu-
en en l’imaginari col·lectiu la idea 
que l’acció col·lectiva és útil, que 

es poden aconseguir coses amb 
la mobilització social i ampliar 
l’horitzó d’allò possible. El seu im-
pacte en les consciències dels tre-
balladors europeus és limitat, es-
clar, per la distància cultural i po-
lítica. Però, tot i així, són un con-
traexemple a l’experiència quoti-
diana de les lluites socials a casa 
nostra. Un missatge d’esperança 
davant la resignació i el desànim 
després de dècades de retrocessos 
i de derrotes.

Els esdeveniments al Magrib 
i al món àrab ens han de servir, 
també, per combatre la xenofòbia 
en ascens a Catalunya i l’associa-
ció interessada entre immigració 
d’origen musulmà i integrisme re-
ligiós. Les protestes i les revoluci-
ons en marxa a favor de la demo-
cràcia, la justícia social, la millora 
de la situació de la dona... ajuden 
a contribuir a desmuntar la fal-
làcia del “xoc de civilitzacions” i 
els perjudicis culturals.

L’efervescència política a la re-
gió provoca també una creixent 
politització de la població immi-
grant i crea així un millor escenari 
per a la confluència entre aquesta 
i l’esquerra “autòctona”. Una tas-
ca estratègica per fer front al neo-
liberalisme i als intents que la crisi 
la paguem tots i totes.

Reforçar la solidaritat interna-
cional amb els processos en curs 

el batec de les 
revolucions àrabs
Hi ha esperança per a les lluites socials a catalunya

tribuna

Josep MAriA
antentas
professor de 
sociologiA de lA uAB

esther
vivas
centre d’estudis soBre MoviMents 
sociAls (ceMs) de lA upf

diMarts, 3 de Maig del 2011

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

11218

32000

03/05/2011

CATALUNYA

5Tarifa (€): 1005


