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De súbdits a ciutadans.
Aquest és el camí que
homes i dones del món
àrab han començat a
recórrer l’any2011.Ara

fa un any, ciutadans anònims de
Tunísia prenien els carrers per de-
nunciar el deteriorament de les
condicionsdevida iper rebutjarels
abusos continuats de les forces de
seguretat i l’enriquiment i la cor-
rupciódels cerclespropersalpresi-
dent Ben Ali. La intensitat i perse-
verança de les protestes, que van
començarambla immolaciódeMo-
hamed Bouazizi, van agafar a tot-
homdesprevingut, fins i tot elsma-
teixos protagonistes.

La Mediterrània és des de fa
anys una línia de falla, amb enor-
mes fractures polítiques i econò-
miques entre nord i sud i a dins de
cadascuna de les societats. Les va-
guesmineres aGafsade l’any2008,
les protestes obreres al delta del
Nil, l’activisme democràtic a Egip-
te, el moviment dels llicenciats a
l’atur al Marroc o el campament
d’Al-Aiun anunciaven uns nivells
inquietants de malestar social i
conflictivitat política. Aquestes
protestes, quepassavendesaperce-
budes pels radars internacionals,
presagiaven que la frustració de
molts ciutadans estava arribant a
un punt alarmant de saturació.

Tunísia primer i Egipte després
van ser l’epicentre de dos terratrè-
molspolíticsdegranmagnitudamb

Anàlisi

2011, l’any del terratrèmol
polític al món àrab

la caigudadeBenAli, el 14degener,
i deHosniMubàrak, el25de febrer.
Elderrocamentdedosdictadorsen
tan poc temps va provocar un tsu-
nami, és adir, unaonadadeprotes-
tes i manifestacions que va cobrir
gairebé tots els països àrabsdurant
el primer trimestre del 2011.

A mesura que l’onada es retira-
va, alguns règimsesmantenien, tot
anunciat reformes polítiques i in-
jectant diners en l’economia en
formade subsidis i ajudes.És el cas
del Marroc, d’Algèria, de Jordània
i demolts països delGolf. En altres
casos, els edificis han caigut, com
en el cas de Líbia, o mostren greus
problemes estructurals, com en el
cas de Síria.

Toca repensar-se, reinventar-se
Elmónàrab téel reptederepensar,
o fins i tot de reinventar, les bases
del contracte social. La situació va-
ria d’unpaís a l’altre en funció de la
composició social, de l’estructura
dels moviments de protesta i de la
cohesió i recursosdels règims.Tan-
mateix, hi ha tendències comparti-
des per la immensamajoria de pa-
ïsos del nord d’Àfrica i del Pròxim
Orient que seran claus en la rede-
finicióde les relacions entre gover-
nants i governats.

Primer, l’opinió pública ha esde-
vingutunactorpolíticdeprimeror-
dre; segon, s’haconsolidatunanova
manera de protestar, basada en
l’ocupació pacífica de l’espai públic
i l’ús de noves tecnologies de la in-
formació; tercer, els ciutadans han
recuperat lanociód’orgull idepatri-
otisme; quart, les forces islamistes
s’han consolidat comun actor polí-
ticcentralgràciesa lasevacapacitat
organitzativa i a la reputació de re-
sistènciaal règimidedenúnciade la
corrupció, i en cinquè i últim lloc,
han aflorat tensions socials, ètni-

ques ireligiosesqueelsrègimsauto-
ritarishavienatiat, a vegades, i con-
trolat, en altres ocasions.

Els paral·lelismes ambEuropa
En unes declaracions recents,
l’historiador nonagenari Eric
Hobsbawn traçava paral·lelismes
entre laPrimaveraÀrab i laPrima-
vera dels Pobles de l’Europa del
1848. Les revolucions del segle
XIX van fracassar, però les idees
van quallar. Dignitat, llibertat i
justícia social han estat els eslò-
gans més repetits l’any 2011. Els
anys que vénen estaran marcats
per un combat desigual entre els
protagonistes de les revoltes i les
forces reaccionàries. Sigui quin en
sigui el resultat, l’aixecament cívic
del 2011 deixarà empremta en la
història del món àrab.e

Manifestació contra la juntamilitar egípcia ahir a la plaça Tahrir. El
país té el repte d’escollir el primer president democràtic. F. MONTEFORTE / AFP

El tsunami de les revoltesmarcarà el futur de la regió
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! Les elits cleptòcrates
Estaven avesades a gestionar
molts països àrabs comsi fossin
la seva propietat privada, a tra-
vés de xarxes corruptes i clien-
telars, i a transferir el poder
dins de l’entorn familiar.

! La ciutadania
Recuperen la dignitat i es con-
verteixen en un actor influent.
! Els partits islamistes
Guanyen les eleccionsaTunísia,
elMarroc iEgipte.Treuen rèdit
a dècades d’oposició.


