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Desmond Tutu, discurs i acció
L’exemple de l’arquebisbe hauria d’interrogar-nos sobre la incoherència entre el que diem i el que fem

La defensa dels drets humans

	 Quan	contemplem	
la	realitat	que	avui	ens	
envolta,	el	seu	missat-
ge	ens	segueix	exhor-
tant	i	plantejant	molts	
dubtes.	Amb	motiu	de	la	
caiguda	de	l’apartheid,	
Tutu	afirmava	que	s’ha-
via	posat	fi	a	l’esclavi-
tud,	però	em	pregunto	
si	aquesta	afirmació	no	
va	ser	massa	optimista	
quan	encara	vivim	alres	
formes	d’esclavitud	que	
no	tenen	aspecte	de	des-
aparèixer.	Penso	en	les	
200	nenes	segrestades	a	
Nigèria	per	un	grup	isla-
mista	que	creu	que	la	vi-
olència	és	el	millor	ins-
trument	per	aconseguir	els	seus	
objectius	i	que	les	tracta	com	a	es-
claves	en	un	context	de	guerra.

Penso també	en	el	fenomen	
de	les	empleades	domèstiques	al	
Pròxim	Orient	del	qual	informava	
recentment	aquest	diari,	la	majoria	
treballadores	asiàtiques	a	qui	se’ls	
retira	el	passaport	per	poder	sotme-
tre-les	als	designis	del	patró.	Sovint	
acaben	esclavitzades	i,	en	ocasions,	
fins	i	tot	torturades.	Però	també	a	
Europa	i	en	situació	de	pau	trobem	
casos	d’esclavitud,	com	les	xarxes	
de	prostitució	que	enganyen	dones	
de	països	pobres	oferint-los	un	món	
feliç	que	mai	aconseguiran	per	ex-
plotar-les	en	països	rics.	Països	que	
defensen	els	drets	humans	als	seus	
discursos,	però	que	a	la	pràctica	
semblen	oblidar-los.
	 Una	vegada	més	constatem	que	
la	dona	està	especialment	exposa-
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gat	per	la	Generalitat	per	la	seva	tra-
jectòria	centrada	en	la	defensa	de	la	
pau	i	el	desenvolupament	dels	va-
lors	socials,	humans,	culturals	i	ci-
entífics.
	 Els	valors	que	ha	defensat	Des-
mond Tutu,	elegit	entre	més	d’un	
centenar	de	candidats,	són	l’equi-
tat	i	la	justícia	social,	posant	sem-
pre	al	centre	de	la	seva	lluita	la	de-
fensa	de	la	dignitat	de	les	persones	
més	vulnerables.	No	ha	tingut	por	i	
ha	denunciat	les	vulneracions	dels	
drets	humans	i	la	violència	exerci-
da	pel	poder	dominant.	Una	actitud	
crítica	i	activa	que	ha	unit	sempre	
al	desig	de	conciliació	i	de	perdó,	
com	va	demostrar	i	va	visualitzar	
en	la	Comissió	per	a	la	Veritat	i	la	
Reconciliació	que	Nelson	Mandela	
li	va	demanar	que	presidís.	El	lema	
d’aquesta	comissió	va	ser	la veritat fa 
mal,	però	el	silenci	mata,	i	va	saber	
aconseguir	un	equilibri	molt	difí-
cil	centrat	en	la	denúncia	dels	fets	
menyspreables	que	s’havien	comès	
i,	a	la	vegada,	perdonar.	Aquesta	re-
conciliació,	segons	les	seves	parau-
les,	significava	renunciar	al	dret	de	
fer	pagar	a	l’executor	amb	la	matei-
xa	moneda,	perquè	aquesta	renún-
cia	alliberava	la	víctima.

da	a	certes	situacions	d’abús	i	mar-
ginació.	Pateix	una	triple	violèn-
cia	pel	mer	fet	de	ser	dona,	gènere	
que	alguns	encara	consideren	infe-
rior	en	drets,	competències	i	capa-
citats;	per	haver	nascut	en	països	
en	vies	de	desenvolupament	que	no	
ofereixen	oportunitats	de	subsis-
tència	i	les	empenyen	a	pagar	preus	
molt	alts	pel	somni	d’una	vida	dig-
na;	i	per	pertànyer	a	cultures	o	reli-
gions	que	encara	les	considera	infe-
riors	i	els	impedeix	ser	ciutadanes	
del	món	desenvolupat.	
	 Aquesta	Europa	que	tan	present	
hem	tingut	aquests	últims	dies	està	
practicant	polítiques	migratòries	
que	no	compleixen	ni	exigeixen	de	
manera	decidida	el	respecte	a	tota	
persona	i	als	drets	humans	en	qual-
sevol	situació,	vulnerant	nombro-
sos	acords	i	convencions	internaci-
onals.	L’auge	de	partits	racistes	i	xe-
nòfobs	es	produeix	en	un	context	
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de	tolerància	cap	a	actituds	i	senti-
ments	discriminatoris	alimentats	
pels	corrents	ideològics	que	no	vo-
len	l’entrada	d’homes	i	dones	de	
color,	cultura,	llengua	o	religió	di-
ferents	arribats	de	països	pobres.

Però el més	preocupant	
és	que	les	polítiques	de	la	Unió	Eu-
ropea	tampoc	es	caracteritzen	per	
una	decidida	voluntat	de	regular	
els	fluxos	migratoris	i	els	seus	res-
ponsables	miren	cap	a	una	altra	
banda	quan	nens,	joves	i	famílies	
senceres	es	queden	pel	camí	o	són	
internats	com	si	haguessin	comès	
algun	delicte,	per	ser	retornats	als	
seus	països	després	d’un	periple	
de	mesos	o	anys	per	aconseguir	ar-
ribar	a	Lampedusa	o	a	les	fronte-
res	de	Ceuta	i	Melilla	per	buscar	
una	vida	millor.	Crec	que	aques-
tes	i	altres	contradiccions	palpa-
bles	posen	en	evidència	una	gran	
hipocresia.	
	 Retorno	a	les	paraules	de	Tu-
tu	i	als	dubtes	que	em	generen.	Di-
em	que	estem	d’acord	amb	els	va-
lors	que	ell	defensa	i	practica,	de	la	
mateixa	manera	que	fa	uns	mesos	
vam	reivindicar	i	ensalçar	la	figu-
ra	de	Mandela,	però	la	nostra	pra-
xi	indica	que	els	interessos	indi-
viduals,	l’economia	salvatge	que	
oblida	el	bé	comú	i	el	predomini	
d’una	minoria	sobre	el	conjunt	
de	la	població	no	semblen	concor-
dar	amb	aquests	valors.	L’exemple	
d’aquest	home	ens	hauria	de	fer	
interrogar-nos	sobre	la	falta	de	co-
herència	entre	el	que	diem	i	el	que	
fem.	H
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E
ls	fars	no	seran	hotels.	
Ens	ho	va	fer	saber	en	
aquest	diari	Sònia Gu-
tiérrez. És	una	notícia	
que	em	va	interessar,	

perquè	jo	he	dormit	una	nit	en	
un	far.	
	 No	era	exactament	dins	d’un	
far,	però	sí	a	poques	passes,	en	
una	petita	construcció	a	tocar	
del	far	de	Fisterra,	un	far	estra-
tègic	a	la	punta	del	nord	de	Galí-
cia,	de	cara	a	la	immensa	soledat	
de	l’Atlàntic.	Era	una	petita	cons-
trucció	–encara	hi	deu	ser–	on	hi	
havia	cinc	habitacions,	amb	un	
taula	per	sopar,	una	minúscula	
barra	de	bar	i	una	vitrina	amb	di-
versos	souvenirs	fets	amb	petxines	
i	cargols	de	mar.
	 Quan	sortia	a	l’aire	lliure,	
m’impressionava	la	sensació	de	
l’altura	sobre	el	mar	que	tenia	
als	peus,	allà	baix,	on	les	onades	
saltaven	contra	les	roques.	¡Qui-
na	sensació	d’aïllament!	El	meu	
niu	per	passar-hi	la	nit	era	una	
minúscula	habitació	i	a	la	porta	
hi	havia	una	petita	placa:	Anda-
riña,	o	sigui	oreneta.

	 L’habitacle	a	tocar	el	far	es-
tava	en	un	terreny	pendent,	en-
lairat,	que	feia	més	intensa	la	
sensació	de	trobar-me	en	un	
niu	penjat	sobre	l’oceà.	Amb	
els	meus	companys	de	viatge,	la	
Isabel	i	en	Sebastià, contemplà-
vem,	apuntalats	en	el	pendent	
rocós,	les	onades	que	s’anaven	
repetint,	saltant	sobre	la	pedra.	
I	el	vent,	poderós.	De	nit,	tancat	
a	la	petita	habitació	cada	cinc	
segons	passava	per	l’escletxa	de	
la	finestra	la	llum	del	far	que	gi-
rava.
	 El	poeta	Jacques Prévert té	
una	impressionant	cançó	que	es	
titula	El guardià del far.	El	guar-
dià	pateix,	cada	nit,	quan	veu	
com	els	ocells,	atrets	per	la	llum	
del	far,	s’hi	acosten	i	hi	topen.	El	
guardià	és	un	home	sensible	que	
estima	els	ocells.	No	vol	que	mo-
rin	més	ocells	atrets	per	la	llum.	
I	apaga	el	far.	Aleshores,	un	vai-
xell	que	s’acostava	al	cap	de	Fis-
terra	es	desorienta	enmig	de	la	
foscor	i	topa	contra	les	roques.	
El	vaixell	naufraga.	El	vaixell	va	
ple	d’ocells.	I	milers	d’ocells	mo-
ren	ofegats.	H
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Cada cinc segons 
passava la llum per 
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la foto

sense	planificació.	En	el	despatx	
del	rei	a	la	Zarzuela,	tant	la	signa-
tura	del	paper	com	el	lliurament	
del	document	a	Mariano Rajoy	te-
nen	un	aire	estrictament	burocrà-
tic	i	formal,	i	el	president	del	Go-
vern	és,	aquí,	més	que	mai	un	re-
gistrador	de	la	propietat.	Despatx	
és	igual	a	feina,	potser	històrica	
però	dins	dels	paràmetres	de	la	
normalitat.
	 Aquest	és	el	missatge	que	trans-
met	la	Casa	Reial.	Amb	l’Abc i	el	Ti-
me sobre	una	taula	plena	d’altres	
bibelots	inservibles,	com	n’hi	ha	
a	totes	les	taules	dels	despatxos.	
Rellotges,	estatuetes,	fotos	de	la	
família	i,	als	prestatges,	llibres	
d’atrezzo	i	vaixells.	Hi	he	arribat	
a	comptar	almenys	13	vaixells:	
miniatures	de	cristall,	de	plata	i	
d’aram.	H

L
a	foto	més	important	de	la	
seva	vida	(o	almenys	una	de	
les	més	transcendents)	no	
pot	ser	improvisada	i	gratu-

ïta,	feta	a	l’atzar,	com	qui	aprofita	
que	fa	sol	per	immortalitzar	un	ver-
mut	en	una	terrassa.	La	foto	més	de-
cisiva	en	la	política	espanyola	des	
de	fa	38	anys	vull	pensar	que	ha	es-
tat	meditada,	tot	i	que	també	imagi-
nava	que	hi	hauria	una	certa	medi-
tació	a	l’hora	de	comunicar	una	no-
tícia	tan	important.	La	sobtada	
abdicació	que	vam	viure	ahir	va	fer	
canviar	els	plans	de	molta	gent,	en-
tre	els	quals	hi	ha	els	membres	de	
les	federacions	d’esquí	i	d’esports	
d’hivern,	que	comptaven	dinar	
amb	el	monarca	i	no	ho	van	poder	
fer,	però,	en	tot	cas,	accelerada	o	no	
pels	esdeveniments,	em	nego	a	ima-
ginar	una	foto	sense	preparatius,	
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ningú	valora	les	rèmores	del	pas-
sat,	sempre	massa	cares	i	pesa-
des.	Felip VI	pot	ser	útil,	però	no	es-
tem	al	1975.	La	dictadura	ja	que-
da	lluny.	El	futur	rei	pujarà	al	tron	
d’un	país	amb	nous	i	colossals	rep-
tes.	Entre	ells,	el	d’ajudar	a	conver-
tir	una	democràcia	traïda	en	un	
sistema	més	participatiu,	transpa-
rent	i	just.	Una	manera	de	demos-
trar	el	seu	compromís	seria,	sens	
dubte,	qüestionar	els	seus	privile-
gis	de	sang	i	sotmetre	la	seva	coro-
nació	al	dictamen	de	les	urnes.	En-
cara	que	la	foto	que	emmarcava	el	
missatge	del	Rei	llança	un	missat-
ge	molt	diferent,	profundament	
nítid	i	inequívoc.	Els	tres	únics	pro-
tagonistes	de	la	imatge	eren	Joan 
Carles I,	l’actual	príncep Felip	i	la	
seva	filla	primogènita,	la	infanta	
Elionor...	La	història	continua.	H

E
l	príncep	que	va	iniciar	el	
seu	camí	en	una	dictadu-
ra	va	saber	ser	un	rei	al	ser-
vei	de	la	democràcia.	Al	

mateix	temps	que	va	contribuir	a	
encaixar	políticament	Espanya	a	
Europa	al	comprometre’s	amb	la	
transició,	Joan Carles I	també	va	
garantir	la	seva	pròpia	pervivèn-
cia.	Ara,	gairebé	39	anys	després,	la	
Monarquia	torna	a	repetir	la	juga-
da.	Servir	per	perdurar.	Un	rei	
amortitzat	se’n	va	carregant	sobre	
la	seva	esquena	tots	els	pecats	–que	
no	són	pocs–	de	la	institució.	
	 Amb	aquest	pas	endavant,	in-
tenta	alliberar	la	Corona	dels	seus	
llastos	i	posar-la	en	posició	d’im-
pulsar	una	segona	transició	i	ga-
rantir,	un	altre	cop,	la	seva	perma-
nència.	Ningú	es	desfà	d’una	co-
sa	útil,	de	la	mateixa	manera	que	
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