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Chávez: l’enigma revelat
El president governa gairebé sense oposició, cosa que li ha permès una desastrosa política econòmica

E
n el seu camí cap al socia-
lisme del segle XXI, Hugo 

Chávez proclamava no fa 
gaire tres propostes: les 
dutxes de menys de tres 

minuts, fer servir llanternes de nit i 
rentar-se amb un sol got d’aigua. Si 
no fos tan dramàtica la situació de 
Veneçuela, i tant el que hi ha en joc 
al Con Sud, n’hi hauria per riure. No 
obstant, és per plorar. 
 Però s’ha d’anar més enllà de 
l’anècdota d’aquestes mesures que, 
per cert, ell i la seva cort socialista 
no apliquen en absolut. Només cal 
veure com, per al 2010, el pressu-
post per a presidència de la Repúbli-
ca s’ha incrementat un 63%, i així 
s’ha arribat als 1.545 milions de dò-
lars, dels quals l’estimat líder només 
per a la seva higiene personal en des-
tina gairebé 600.000. 

DESPRÉS del fracàs del seu 
cop d’Estat del 1992 i de passar no-
més dos anys a la presó, Chávez va 
aconseguir arribar al poder per la 
via de les eleccions el 1999. El presi-
dent tenia davant seu una Veneçue-
la amb molts problemes, però amb 
un nivell de vida per sobre de la mit-
jana llatinoamericana. I es va propo-
sar transformar-la. Per a això va de-
cidir, en primer lloc, que ell hauria 
de ser el president vitalici del país i, 
és clar, li sobraven sobretot dues co-
ses: l’oposició política i la llibertat 
de premsa. A més a més, ràpidament 
va assenyalar l’enemic: l’economia 
de mercat i els Estats Units. 
 Això sí, per finançar la seva revo-
lució no ha tingut cap problema a 
aprofitar-se de les dinàmiques del 
capitalisme pel que fa als preus del 
petroli i, per cert, a exportar-ne el 
60% de la producció  als Estats Units, 
atesa l’estabilitat econòmica que 

aquests li proporcio-
nen. ¿Que potser des-
coneix, el president 
Chávez, que els tancs 
de l’imperi necessiten 
petroli per avançar?
 Des del comença-
ment va deixar ben 
clar que la democrà-
cia només era una ei-
na de la qual servir-se 
per perpetuar-se en el 
poder i portar a terme 
la seva particular idea 
del que ha de ser Vene-
çuela. Establint el seu 
quarter general al pla-
tó del seu esperpèntic 
programa Aló presiden-
te, i utilitzant de forma 
abusiva tots els mit-
jans a la seva disposi-
ció, es va disposar a li-
quidar qualsevol indi-
ci d’oposició. 
 Primer, celebrant 
una seqüència inter-
minable d’eleccions 
que fan més que des-
gastar i arruïnar els 
seus opositors. I, des-
prés, amb l’aprovació 
de la llei mordassa del 
2004, que va portar al 
tancament el 2006 de 
RCTV i la fustigació sis-
temàtica de qualsevol 
mitjà contrari a la se-
va gestió.

ENMIG d’aquest clima, hem as-
sistit des del maig d’aquest any a 
l’ordre de tancar Globovisión, al tan-
cament a l’agost de dues cadenes de 
televisió i 34 emissores de ràdio, ai-
xí com a l’amenaça d’expulsar de les 
ones 240 emissores més.
 Però amb això no n’hi ha prou; 
i se sap que el Govern de Chávez 
prepara l’anomenada llei especial 
de delictes mediàtics que, d’acord 
amb la fiscal general, Luisa Ortega, 
es crea per sancionar mitjans de co-
municació que en les seves informa-

cions generin «neguit i pànic en els 
ciutadans». Si en diguessin la llei Ho-
necker, no estranyaria a ningú. 
 Hugo Chávez governa gairebé 
sense oposició, i això li ha permès 
una desastrosa política econòmica 
basada en el control governatiu del 
poder judicial, una absoluta falta de 
respecte per la propietat privada, les 
nacionalitzacions arbitràries dels 
serveis estratègics, les expropiaci-
ons forçoses de terrenys i una polí-
tica d’almoines improductives a les 
classes més desafavorides per gua-

nyar-se el seu favor. Aquesta polí-
tica utilitza de la pitjor forma pos-
sible els beneficis obtinguts amb el 
petroli. Avui dia, Veneçuela neda 
en la pobresa i es donen restricci-
ons en els serveis bàsics (sí, aquells 
mateixos sectors que de mica en 
mica va nacionalitzar Chávez) i Ca-
racas és considerada la segona ciu-
tat més violenta del món i una de 
les més cares del planeta. 

A L’EXTERIOR, les seves 
relacions es limiten a dictadures  
com la cubana o la iraniana, ai-
xí com als règims que ell ha pro-
mocionat a Bolívia, l’Equador i 
Nicaragua. La seva contribució a 
Amèrica Llatina es limita a ALBA i a 
Petrocaribe, dos mecanismes d’in-
gerència al voltant del petroli amb 
els quals Chávez controla els seus 
aliats. I no només això, no passa 
dia sense que el president amenaci 
una vegada i una altra l’estabilitat 
del Con Sud amb les seves agressi-
ves declaracions i polítiques. L’últi-
ma, molt recent, cridar la seva po-
blació a preparar-se per a la guerra 
contra Colòmbia. 
 Que lluny que està Chávez de 
l’esquerra sensata que han practi-
cat Lula al Brasil o Tabaré Vázquez 
a l’Uruguai, on tots dos han obtin-
gut resultats molt positius. O de 
les exitoses polítiques portades a 
terme pel Govern progressista li-
beral d’Alejandro Toledo al Perú o 
pel conservador Uribe a Colòmbia. 
La clau resideix en una cosa que 
Chávez no té: governar amb res-
ponsabilitat i sentit d’Estat.
 Després de conèixer Chávez, 
García Márquez deia al seu article 
L’enigma dels dos Chávez, que no sabia 
si seria un home que salvaria el seu 
país o un il·lusionista que passaria 
a la història com un dèspota més.
 El misteri es va resolent a poc a 
poc. Hugo Chávez s’assembla cada 
vegada més a Mugabe. H
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Chávez va deixar ben clar que 
la democràcia era una eina per 
perpetuar-se en el poder
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Per un
que violi
el català...

U
na violació és un ac-
te que porta a terme 
una persona contra 
una altra que no hi es-
tà d’acord, que s’hi re-

sisteix i que és dominada contra 
la seva voluntat. Una violació no 
serà mai, doncs, un acte que algú 
rep desitjosa (o desitjós) i predis-
posada. Jo no sé si la llengua ca-
talana estaria molt a la defensi-
va amb Johan Cruyff, no sé si opo-
saria cap mena de resistència a la 
possible dominació per part de 
l’entrenador. Que no parli català 
pel motiu que sigui serà cosa seva 
i està en el seu dret de fer el que li 
doni la gana com qualsevol altra 
persona, però en qualsevol cas els 
arguments amb què defensa la se-
va postura dient que no vol violar 
el català són imprecisos. Preferi-
ria que digués que no vol o no pot 
parlar català, i punt.
 Jo, si fos la llengua catalana, 
crec que no em faria res que Cruyff 
em violés. De fet, tenint en comp-
te la manera de parlar de molts ca-
talanoparlants, diria que és una 
de les llengües que més es presta 

a ser invadida. M’atreviria a dir, 
fins i tot, que és una llengua a la 
qual li va tot: el sadomasoquisme 
(més masoca que sàdica, és clar), 
la sodomia i, si la forcen, fins i tot 
la pluja daurada amb la qual es 
veu sovint ruixada. Jo diria que 
la llengua catalana és una noia 
molt fàcil en aquest sentit: només 
que un no catalanoparlant l’em-
pri una mica, dient ni que sigui 
un bon dia, a ella ja li han baixat 
les calces fins als turmells. ¿Qui-
na violació pot patir, llavors, si és 
una llengua que a canvi d’una mi-
ca d’afecte s’ho deixa fer tot? Per 
això, Johan hauria d’haver buscat 
una altra metàfora. 
 També em resulta sospitós que 
violi cada dia la llengua castella-
na i que això no li sàpiga gens de 
greu. Potser és que aquesta sí que 
ofereix alguna mena de resistèn-
cia o és que ho fa tanta gent, això 
de violar-la, que ja no li ve d’aquí. 
Em recorda aquells homes que te-
nen la dona-santa-mare a casa i a 
fora l’amant-puta. ¿És massa ele-
vada la llengua catalana per vio-
lar-la? Si és així, li hem de donar 
les gràcies perquè deu voler dir 
que, si no diu ni una paraula en 
llengua catalana, no és perquè no 
li vingui de gust sinó perquè la 
respecta massa. H
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Jo, si fos la llengua
catalana, no 
m’importaria que
Cruyff em violés

En seu vacant

El senyor Pla viatja a París
JOSEP MARIA

Fonalleras

viu a Barcelona, torna a casa i co-
mença a construir, de nou a la capi-
tal, l’entramat intel·lectual i de co-
neixences que seran el fonament 
d’una de les més grans peces de la li-
teratura catalana. I avui emprèn el 
viatge. A l’estació del Quai d’Orsay 
l’espera Quim Borralleras. 

 En realitat, tot això passava el 
dia 15 de novembre de 1919, fa 
90 anys. Ho hem tornat a reviure 
gràcies a la iniciativa de l’associa-
ció Xarxa de Mots amb l’ajut dels 
hereus de l’escriptor, de la Fun-
dació Josep Pla, de la Institució 
de les Lletres Catalanes i de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans. Des del 8 
de març de l’any passat, en un bloc 
fet a mida, s’ha reconstruït, dia a 
dia, El quadern gris, l’itinerari vital 

A
vui, el senyor Josep Pla, 

de Palafrugell, viatja a 
París per ser correspon-
sal de La Publicidad. Ho 
va deixar escrit diumen-

ge. Ja té «un abric gruixut i còmo-
de» i «la maleta grossa, molt gros-
sa, de cuiro autèntic, realment im-
portant», comprada amb els diners 
que li ha fet arribar el seu pare. La 
mare li ha regalat un paquet de jer-
seis. Diumenge va introduir l’últi-
ma entrada del dietari d’un noi que 

–entre els anys 1918 i 1919– del jo-
ve Pla, el qual, anys més tard, en 
plena maduresa, va refer i va con-
vertir en un monument. Els lec-
tors hem tastat de nou l’aventura 
literària com si acabés de sortir del 
forn. Hem llegit, com si fossin aco-
tacions d’avui mateix, els neguits 
estilístics, els passeigs, les conver-
ses, els adjectius, la «diabòlica ma-
nia d’escriure». Ha estat un plaer. El 
quadern gris és més actual i més viu 
que mai. Hem conviscut amb Pla 
com si Pla encara fos aquí, escrivint 
«el que se m’anirà presentant» amb 
lletra menuda. De fet, no podia ser 
més actual. Només cal recordar la 
seva primera frase: «Com que hi ha 
tanta grip, han hagut de clausurar 
la universitat». H   
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