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o sóc expert en geopolítica ni
tinc cap informació secreta. Pe-
rò quedo astorat amb l’escàndol
que suposa la visió continuada

dels milers de persones que fugen –i mo-
ren– de la zona que va de Turquia a l’Iraq, i
amb l’embolic creixent que s’hi produeix.
Els errors continuats dels països occiden-
tals, incloses l’antiga URSS i la Rússia ac-
tual, en les seves intervencions, àvides de
control del flux energètic, que ja es remun-
ten a les èpoques de la colònia britànica de
Palestina i que van permetre la creació
d’un estat jueu basat en la violència sobre
els palestins, passant pel maldestre man-
teniment de dictadors suposadament
laics a tot el Magreb, Egipte, Síria, l’Iran,
l’Iraq i l’Afganistan, i el suport de les mo-
narquies autocràtiques àrabs, o del poder
turc enfront el poble kurd, han confluït en
un laberint caòtic, dins del qual una part
dels seus habitants, culturalment islamis-
tes, han fins i tot entrat en un profund delí-
rium teocràtic que porta la seva guerra des
de l’últim racó del desert fins al centre ma-
teix de les grans metròpolis occidentals o
altres llocs de l’Àfrica i d’Àsia, i provoca
contínuament enormes atemptats i mas-
sacres fanàtiques, que han desembocat en
la creació d’un estat fantasma, anomenat
Estat Islàmic, del tot cruent i embogit.

ALGÚ TÉ UNA IDEA SENSATA per parar tot
això? No veu Occident que el seu model
econòmic, que fins i tot va manipular la
caiguda del comunisme soviètic per apli-

N car el capitalisme salvatge i permetre
l’emergència del nou autòcrata Vladímir
Putin, és el culpable d’aquest daltabaix?
És que algú es va pensar que amb la fi del
colonialisme europeu s’havien acabat les
colònies? No és del tot evident que el ritme
industrial i consumista dels anomenats
països rics, on estem inclosos, se segueix
basant en la rapinya de les fonts energèti-
ques, i que tot plegat ve donat pel control
d’aquestes fonts? Kurds metrallats per un
exèrcit de l’OTAN; palestins massacrats;
guerres, com la de Kuwait, emparant dic-
tadures plenes de fanatisme; sirians de-
mòcrates revoltats contra la seva dictadu-
ra bombardejats per uns i altres; iraquians
empobrits i impotents davant del terroris-
me desfermat pel mateix exèrcit invasor,
igual que a l’Afganistan; egipcis represa-
liats amb una nova dictadura perquè vo-
lien democràcia; libis deixats de la mà de
Déu després de fer grans negocis amb
Gaddafi; pobles sencers devastats, etc.,
només pel control dels oleoductes i els
camps de petroli, aquell que flueix dels
nostres sortidors de benzina... Els milers

de refugiats que fugen de l’horror volen
anar a Alemanya, perquè els han dit que hi
podran viure, com si Alemanya no els vol-
gués acollir senzillament perquè la seva
població decreix i necessiten tenir nova
mà d’obra barata amb la qual seguir exer-
cint la seva fortalesa econòmica i política a
Europa. Algú ha dit a aquests refugiats que
molts alemanys, com molts francesos, ho-
landesos, danesos i britànics, els veuen ve-
nir amb horror, que els senten com inva-
sors que els trauran la feina i contamina-
ran el seu estat cultural? Ningú els ha dit
que potser un dia seran perseguits també
al país d’acollida? I ningú ha dit als occi-
dentals que els refugiats vénen fins aquí
perquè allà no els hem deixat viure, que la
nostra ambició els ha fet fora de casa?

QUAN UN MONSTRE com el capitalisme sal-
vatge, el que s’ha imposat des que els fi-
nancers governen el món, ha perdut el
control, hom no pot esperar res més que
l’explosió, el fum, la runa i el tornar a co-
mençar. Potser ens havíem pensat que
viure com rics era ja un fet perpetu. Però
només ho serà si racionalitzem, democra-
titzem i humanitzem el sistema. Si no, to-
ta aquesta gent va cap al cor del sistema
com qui va a una terra promesa, sense sa-
ber que el cor del sistema està podrit. I que,
tard o d’hora, hi haurà d’haver la tragèdia i
la catarsi, per a ells i per a nosaltres. No és
acollint-los que solucionem res: és can-
viant nosaltres, saltant per sobre de l’ego-
isme absolut en què es basa el capitalisme.

De què fuig tanta gent?
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remolar d’amor. D’entrada sona a ex-
pressió poètica, a bajanada lírica, a eu-

fòria mal definida. Els bons poetes preferei-
xen trémer, fremir o titil·lar. Heu tremolat
mai mentre us renten el cap amb aigua ca-
lenta? O a casa vostra, quan escolteu aque-
lla cançó que associeu a bells moments?
Heu transformat mai la tardor en primave-
ra? Heu hagut d’explicar a tort i a dret per
què li dieu artista a un artista? Us heu pre-
guntat mai per què us enamoreu de qui
diuen que més us pren el pèl? La vida, se-
nyors, és una festa. Un ball de màscares, la
celebració simultània amb d’altres cele-
bracions d’altres vides d’altres persones.
El cardat és fer coincidir els brindis, acor-
dar solituds, respirar alhora. Important: a
un li agrada la soja i l’altre la detesta. Tu
vas a Amsterdam i jo em quedo a casa.
Tremolar d’amor existeix: no és només

una metàfora com la de les clàssiques pa-
pallones al pedrer. És més aviat aquell cal-
fred que et ressegueix l’espinada quan es-
tàs encantat de la vida –un estremiment
que no té res a veure amb la palpitació que
ve del pànic o el petar de dents que ens
provoca la fredor. Però, que no ho veus que
pateixes?, et diuen els qui voldrien fer-te pa-
tir. Si això és patir, com que prové de l’amor
que tot ho cura, no és suplici, és tendresa i
no fa mal. No saps que ningú és impres-
cindible?, et recorden justament els que
se’t volen fer necessaris. Tremolar d’amor
no es tria ni es programa. Traspunta de
cop i volta, i no marxa ni amb trementina.
És com menjar galetes xineses o blat
de moro picant, que no pots parar.

L’escriptor Biel Mesquida acaba de publi-
car Trèmolo, el seu darrer llibre. El trèmolo
és la reiteració ràpida de moltes notes
iguals i de la mateixa durada que produeix
l’efecte d’un tremolor. O del batec d’un cor
en erupció. En Biel cervelltremola d’amor,
vertiginós. Ja en som dos. O tres. T’acaro-
nen el cap amb la mà a peu de carrer per
ensenyar-te com t’has de pentinar el serrell
a partir d’ara. I camines molta estona per la
ciutat amb l’escalfor d’aquell palmell a la
closca. Tremoles d’amor, i ho saps.
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