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es de l’anunci fet pel president
Obama el febrer del 2013 de
l’inici de les negociacions en-
tre els EUA i la UE per ampliar

l’Associació Transatlàntica per al Co-
merç i la Inversió (TTIP, en la sigla an-
glesa) s’ha anat concretant, amb la més
absoluta opacitat, una amenaça de pri-
mer ordre per a la democràcia, la cohe-
sió social i la sostenibilitat ambiental.
Un cop s’han filtrat els continguts
d’aquest tractat i s’ha anunciat la seva
imminent aprovació, no hauríem de
parlar d’una altra cosa. Davant d’allò
que representa un atac real als nostres
drets de ciutadania, hauríem d’esmer-
çar tots els esforços per evitar que es
consolidi el triomf dels mercats sobre la
democràcia, que els diners continuïn
humiliant els valors, que el creixement
d’uns pocs justifiqui la misèria de molts,
i que persistim en la destrucció del nos-
tre medi ambient tot onejant la bandera
de la competitivitat. Podem fer veure
que aquest tema ens sobrepassa i que
ara tenim altres prioritats, però no evi-
tarem que els seus impactes ens afec-
tin. A tots i cadascú de nosaltres. A la
majoria de manera dramàtica.

SI NO ACONSEGUIM ATURAR EL TTIP, obli-
dem-nos de regenerar la democràcia, de
promoure la cohesió social i de defensar
la sostenibilitat ambiental. El TTIP con-
sisteix en un acord que vol promoure el
creixement econòmic i, per aconseguir-

D ho, es planteja quatre objectius: (1) eli-
minar les obligacions duaneres entre
els EUA i la UE (de fet, ja molt escasses i
només reduïbles en el sector de l’agri-
cultura); (2) eliminar les anomenades
barreres no aranzelàries, és a dir, aque-
lles restriccions ètiques, socials, am-
bientals o democràtiques que limiten la
competitivitat; (3) atorgar a les empre-
ses el dret a litigar –en espais jurídics
privilegiats– contra els estats que in-
tentin regular les seves activitats i afec-
tar així els seus interessos econòmics; i
(4) garantir la circulació de capitals i es-
tablir quotes que limitin els moviments
de les persones treballadores. És a dir,
les empreses manen.

USANT UNA TERMINOLOGIA que avui tots
reconeixem, l’aprovació del TTIP impli-
ca atorgar tot el poder a les grans em-

preses i oblidar-nos del dret dels ciuta-
dans a decidir res. Vivim, efectivament,
en “democràcies capitalistes”; però la
convivència entre la democràcia i el ca-
pitalisme és i ha estat sempre tremen-
dament difícil. La democràcia és un rè-
gim polític basat en la igual dignitat de
totes les persones, que defensa valors
col·lectius i que s’expressa en l’espai pú-
blic. El capitalisme, en canvi, és un mo-
del econòmic basat en l’èxit dels més
forts, que defensa els interessos parti-
culars i que s’expressa a través de la su-
blimació del individualisme. Ja fa algu-
nes dècades que la part capitalista de la
parella està imposant el seu ritme a la
part democràtica; però el TTIP pot ser
la cirereta; la victòria final d’un sistema
econòmic (en mans de les grans corpo-
racions) que fa allò que li interessa sen-
se ni preocupar-se ni consultar per a res
el sistema politicosocial (ja només ca-
paç de gesticular).

LA PROBABLE APROVACIÓ DEL TTIP és una
amenaça per a la majoria de nosaltres,
però també una manifestació de la nos-
tra submissió. Els seus continguts són
preocupants, però també ho és la inca-
pacitat que estem mostrant per fer-hi
front, per oposar-nos-hi o, més modes-
tament, simplement per parlar-ne. La
potència del discurs dominant és tan
aclaparadora que no només fem via cap
a l’escorxador de manera pacífica sinó
que fins i tot hi posem entusiasme, i em-
pentem els de davant exigint-los esforç,
competitivitat i que s’espavilin d’una
vegada. No sé qui són exactament els
impulsors d’aquest tractat, però me’ls
imagino perfectament, observant-nos i
fent-se un tip de riure. No els ho hau-
ríem de permetre.

#TTIP

IMPLICA ATORGAR TOT
EL PODER A LES GRANS
EMPRESES
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Si no aconseguim aturar
el TTIP, oblidem-nos de
regenerar la
democràcia, de
promoure la cohesió
social i de defensar la
sostenibilitat ambiental

EL
DIBUIX

Fer

ra ve Nadal. No matarem cap pobre
gall (per la crisi i per ecològics). La tia

Pepa no en vol cap tall. Endrapem Picadu-
ra de Barcelona (Edicions Sidillà), l’última
caminada literària d’Adrià Pujol Cruells.
Mentre un dissabte a hores petites embo-
lica cigarrets sense parar –i porros que li
escantellen la brúixola–, beu cervesa ca-
lenta badant, recordant i pensant pels car-
rers de la ciutat comtal amb el mòbil a la
mà, el narrador antropòleg, el volàtil Adrià,
el Crusoe coetani, també trena un novel·la
riu amb una llengua que, de tant flamant,
esdevé antiga. Llengua i autor se seduei-
xen. La Rayuela catalana, no em passo. Les
trampes dels mots: “Aquest no és el català
que ara es parla”, ens diu. Doncs fóra ge-
nial que es parlés, contradic. Les notes
mentals i els hipotètics twits que desesti-
ma (val més la fluïdesa a l’aire lliure, cap a

ningú, que la submissió a les xacres so-
cials) conviuen amb el sense mare i amb
els anys a la Barcelona multiculti de ruti-
nes que nyafren l’humor. El narrador, em-
pordanès, sap fer el pagès quan vol i girar
la truita: pot carregar-se –i no li manca
raó– les capelletes de la presumpta elit
cultural, els dandis (“una modalitat de car-
ronya”), els pòtols fanàtics, els bufanúvols
malalts, els xarlatans enredaires i tot
aquell que ruqueja. És un home llegit, viat-
jat, après, sublim. Venera la llengua. Dibui-
xa el silenci dels pobles, el tedi paquidèr-
mic de ciutat, esclareix que “les carpes
són peixos”, el captiva la caça de conversa,
sap collonar i mai no empra paraigua.
Quan parla amb ell mateix fa de crític i
s’ho confessa a sobre: “Ja no fas gràcia,
amb els adjectius”, però el cert és que el
lector flipa amb els adjectius, amb el làser
blau de l’encenedor nou i amb tota la res-
ta. Pujol Cruells s’enjogassa quan escriu, i
aquesta gaubança ens arriba sense filtres.
Riem molt amb l’escena del Vulgar i el
Postmodern, i amb les diferències gos/
gat. “Escriure senzill, tenir idees i expres-
sar-les”, una fal·lera depassada amb
triomf. Un obsequi per entendre per què
som com som.

A

El narrador, empordanès,
sap fer el pagès quan vol i
girar la truita

No paris,
Adrià

La columna

Anna Carreras




