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Dues mirades

Petit observatori

«Visca la mort»
josep maria

Obama i el Che

Fonalleras

H

i ha moltes maneres de celebrar els ritus de la Setmana Santa. Des de la processó mil·lenària de
Besalú, o la de Mieres –amb un indescriptible ambient quasi sicilià–
fins a la barroca, formalment laica
i moderna processó de la Confraria
15+1, que vol reivindicar els orígens andalusos dels que la protagonitzen. Hi ha actes presidits pel silenci i la introspecció, molt a la catalana, i d’altres efervescències més
festives.
Després, hi ha els legionaris. O,
més ben dit, els que es disfressen de
legionaris, que són tan legionaris
com són romans els que es vesteixen de romans per acompanyar el
seguici de la Passió de Crist. Ja es
prou estrambòtic que uns militars
que enalteixen la mort com a divisa

emma

desfilin amb tots els honors pels
carrers de Màlaga, però que uns
excombatents ho facin a l’Hospitalet, convocats, beneïts i enaltits per un capellà que també era
soldat, és a la ratlla de l’esperpent.
Amb tot de lluïment d’insígnies
militaristes, crits preconstitucionals i inflament de pits, la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios sembla que tornarà a
sortir amb el Cristo de la Buena
Muerte en format de manifestació i no pas de processó, que està
prohibida. Mossèn Custodio,
l’ànima de la cosa, al·lega que «hi
ha una societat civil, com a l’època de Franco, que organitza coses,
i un ajuntament obtús que coarta
la llibertat». És fantàstic. No sé si
bramar de riure o esclatar a plorar. Visca la democràcia, tu. H

E

l dia que va néixer Obama,
el Che era un home de 33
anys, ministre d’Indústria
i comandant de la revolució cubana. Havia viatjat a
l’Uruguai per participar en l’assemblea del Consell Interamericà
Econòmic i Social. Tres mesos
abans, els EUA havien naufragat a
Playa Girón en el seu intent d’envair Cuba. La revolució sumava
dos anys de vida i el bloqueig dels
EUA ja era una realitat, encara que
oficialment s’iniciaria sis mesos
més tard. Un bloqueig econòmic,
comercial i financer que ha afectat
durant dècades la vida dels cubans. A Montevideo, el Che va assenyalar l’imperialisme com l’enemic que significa pobresa, assassinat, incultura i opressió. Allà el
coneixeria el periodista i escriptor

uruguaià Eduardo Galeano. La trobada li va quedar gravada a la memòria: «Recordo aquella esplendor. Suposo, no ho sé, que era llum
nascuda de la fe. I que no era fe en
els déus, sinó en nosaltres, els humans, i en la terrestre energia capaç de fer que demà no sigui un altre nom d’avui». Però la resplendor
es va anar esgrogueint, com les parets amb esvorancs dels edificis de
l’Havana, com els lemes d’una utopia derrotada. Aquesta setmana
Obama s’ha fotografiat davant una
monumental efígie del Che. Entre
una cara i l’altra persisteix la invisible presència d’una multitud de
rostres que van creure i van patir el
pols d’unes ideologies que van
mercadejar amb la misèria i es van
oblidar d’ells. La fe, al final, només
va servir els déus. H

Pobresa energètica, ¿fins quan?
Tot indica que l’immobilisme de les empreses del sector davant un greu problema social canviarà
Arce

H

i ha qui afirma que no
existeix i que només es
pot parlar de pobresa. I
com que els ciutadans
amb pocs recursos tenen les mateixes dificultats per
comprar aliments o roba que per pagar la vivenda o les factures dels subministraments bàsics, no té sentit
parlar de pobresa energètica. Hi ha
qui pensa que és una circumstància
trista però inevitable, donat que
sempre hi ha hagut i hi seguirà havent exclusió social. Hi ha qui creu
que la invisibilitat del fenomen impedeix que es pugui considerar una
autèntica prioritat social.
No obstant, la realitat és tossuda i les xifres són alarmants. Segons
l’informe de la Taula del Tercer Sector Social del 2014, a Catalunya hi
ha 305.000 llars (un 10,9%) amb incapacitat per satisfer els serveis bàsics d’energia i aigua. És a dir, que
no poden garantir una temperatura de 18-20 graus a l’hivern i de 25
a l’estiu, o bé un mínim de 100 litres d’aigua per persona i dia. La crisi ha disparat les famílies que destinen més del 10% del pressupost –el
llindar de la vulnerabilitat– al pagament d’aquests serveis bàsics.

Les causes de la pobresa energètica són el baix nivell de
renda, la mala qualitat de la vivenda i l’encariment dels subminis-

traments bàsics. El preu
de la llum ha pujat més
d’un 70% els últims 10
anys. Les conseqüències més greus són afectacions en la salut (potencialment greus en nens,
gent gran i malalts crònics), degradació dels
edificis i endeutament
permanent. Amb el pas
del temps la situació tendeix a agreujar-se i resulta impossible trencar
l’espiral de precarietat i
exclusió.
Davant una realitat
tan lacerant, la pregunta és: ¿ens hi hem de resignar? I, en cas contrari, ¿què hi podem fer? ¿Qui i com ha
d’actuar? Vivim en una societat cada vegada més complexa i més interdependent. Els equilibris són fràgils i les intervencions tenen efectes
incerts. Els grans reptes col·lectius
requereixen la participació activa
i coordinada dels principals actors
socials: ciutadans, governs i empreses. Sense un compromís ferm de
tots tres és impossible transformar
la realitat.
La ciutadania organitzada ha sigut el motor de la lluita contra la pobresa energètica a Catalunya durant
els últims anys. L’Aliança contra la
Pobresa Energètica, que té per objectius l’accés universal als serveis
bàsics, aturar els talls als col·lectius
més vulnerables i aconseguir la implicació de les empreses; la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
i l’Observatori DESC han sigut la
punta de llança d’aquest moviment
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la pobresa energètica. I diversos
ajuntaments, com els de Sabadell
i Reus-Tarragona (conjuntament,
amb la seva pròpia taula), han sigut pioners a diagnosticar i condicionar vivendes amb deficiències
severes.

Finalment, les grans em-
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social. I el seu principal èxit ha sigut
la iniciativa legislativa popular (ILP)
que es va acabar convertint en la llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència
en l’àmbit de la vivenda i la pobresa
energètica, que va ser aprovada al
Parlament per unanimitat. També
convé subratllar les actuacions de
les entitats socials, com, per exemple, Càritas o la Creu Roja. Aquesta última, recentment ha inclòs la
pobresa energètica en la categoria
d’emergències socials.
Els governs també han tractat de
donar una resposta. La Generalitat
va aprovar el decret llei 6/2013, que
implantava la treva hivernal (posteriorment suspès pel Tribunal Constitucional), ha modificat el Codi de
Consum i ha constituït la Taula contra la Pobresa Energètica. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha
impulsat un fons d’ajudes contra

preses comercialitzadores d’energia han tingut, fins ara, una actitud majoritàriament immobilista i reactiva, però tot apunta que
alguna cosa podria estar començant a canviar. Són conscients que
no poden girar l’esquena a la societat. Saben que aquí s’hi juguen
molt. Tenen les seves pròpies línies vermelles, que no volen ni poden traspassar, però van assumint
que la pobresa energètica les concerneix i que s’han de moure. A
risc de perdre, en cas contrari, la
llicència social per operar, és a dir,
aquell permís implícit que tota comunitat humana atorga a una empresa que vol actuar al seu territori i sense el qual cap organització
pot sobreviure.
Eradicar la pobresa energètica
requereix una altra forma de governança basada en el diàleg, la
col·laboració, la complementarietat i les sinergies entre tercer sector, governs i empreses. Les empreses i els governs han de ser part de
la solució, no del problema. Tot indica que aviat veurem canvis insospitats i transformacions significatives. Moure’s pot tenir algun
risc, però no fer res és garantia de
fracàs. H
Gerent de l’Àrea de Territori

i Sostenibilitat de l’Institut Cerdà.

Treballar,
pensar,
existir

S

i no hi ha res que ho
impedeixi, passaré alguns dies de la Setmana Santa a l’Hotel
Empordà, de Figueres.
He escrit hotel, però jo encara en
dic, com anys enrere, motel. Aquest
innovador motel devia ser una novetat a Catalunya, perquè això
dels motels era popular als Estats
Units per designar aquests establiments que es trobaven a les carreteres, aïllats de nuclis habitats.
Jo hi he sopat i hi he dormit en un
motel d’aquells, que ofereixen la
possibilitat de fer un descans en
les llargues i solitàries autopistes
nord-americanes.
Potser, a escala evidentment
reduïda, passava una cosa semblant a Catalunya. Eren els temps
en què per entrar a Catalunya per
la Jonquera s’havia d’anar per una
carretera antiga i el viatge durava
molt més que ara. I abans d’entrar
a Figueres, els francesos es trobaven amb un acollidor restaurant
hotel obert pel senyor Mercader.
Josep Pla hi tenia la seva taula

Les meves vacances
de Setmana Santa són
relatives, igual que les
meves hores de feina
quan el fred de l’hivern tenia més
força que la seva llar de foc. I resulta que jo també acostumo a anarhi per Setmana Santa. M’emporto feina, és clar, perquè quan escric és quan em trobo normal, si
se’m permet l’expressió. He de demanar-li a l’Olivetti que no em falli, és clar; si ve amb mi ha de treballar, que hem de poder activar
les nostres respectives velleses.
El lector deduirà, quan llegeixi aquest article, que les meves vacances són relatives. I tindrà raó.
Només li puc explicar que també
són relatives les meves hores de
feina. Com ja vaig explicar una vegada, em sembla, des d’un balcó
de l’hotel veig l’antiga carretera
empedrada per la qual es van exiliar, a peu i carregats de maletes,
els qui l’any 1939 confiaven arribar a França.
Aquests dies tindré temps per
escriure. Però a vegades no és
gaire engrescador que et donin
temps per pensar. Encara que em
consoli el següent axioma de Descartes que vaig aprendre quan
estudiava llatí en el batxillerat:
«Cogito, ergo sum». Penso, per tant
existeixo. H

