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œL’Eurogrup trenca les
negociacions i deixa Atenes en
mans de la decisió del BCE

œEls grecs retiren més de
700 milions de fons als caixers
per por del ‘corralito’ ECONOMIA 89 i 90

 L’assassí de Lió es va fer una ‘selfie’ amb el seu
patró decapitat i la va enviar a un contacte a Síria

Èxode de turistes
de Tunísia pel
terror gihadista

JEFF J MITCHELL / GETTY

Dolor a la sorra. La platja de Susa, amb la seguretat reforçada, va acollir l’homenatge
espontani dels turistes que van decidir quedar-se a Tunísia. INTERNACIONAL 3 A 16

Lamort del nen amb
diftèria posa el focus en
els grups antivacunes
TENDÈNCIES 44 A 46
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Laperillosa deriva deTunísia
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ENVIATS ESPECIALS

L’Estat Islàmic, enemic sense rostre
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œEls ministres de Finances
preparen un pla B després
de l’anunci d’un referèndum
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LaperillosaderivadeTunísia

D urant molts anys
abans de la caigu
da sorprenent
ment ràpida del
règim de Ben Ali

el gener del 2011, Tunísia va ser
presentada comel noimeravella
econòmica delmón àrab tant pel
BancMundial compels alts fun
cionaris de la Unió Europea, la
prova que en l’islam la igualtat
de drets per a les dones i una
economia moderna són compa
tibles. Cap conferència del Pro
cés de Barcelona no era comple
ta sense un final elogiós del mo
del tunisià.
El veritable abast de la pobre

sa social en gran part de la zona
d’influència occidental i meridi
onal d’aquest petit país va sor
prendre molts tunisians que vi
uen a la capital, Tunis, i ciutats
costaneres com Susa, tant com
els diplomàtics estrangers i els
donants internacionals. Aquí el
turisme, la manufactura i un au
ge de la construcció especulati
va havien acumulat riquesa. Les
regions més pobres al voltant de
Siliana i Gafsa podrien haver es
tat en un altre planeta per a
aquells que van caure en la
trampa de creure que els hotels
aHammamet i Susa eren la veri
table Tunísia. En el millor dels
casos, el model era un clixé; en
el pitjor, un mite.
Igualment perjudicial ha estat

la recent tendència de polítics
occidentals imitjans de comuni
cació d’elogiar sense fi l’excep
cionalitat de la democràcia tuni
siana.

Hi va haver veritables elecci
ons lliures el 2011 i el 2014, el pa
ís està més a prop de la demo
cràcia que sota l’odiós Ben Ali,
però com que el clima de segu
retat i l’economia es deterioren,
molts dels que es van aixecar
contra Ben Ali no han pogut
veure cap millora en les seves
condicions de vida o les possibi
litats d’aconseguir una feina. Els
preus dels aliments bàsics han
augmentat, la que un dia va ser
una eficient administració pú
blica comença a cedir sota el pes
mentre una petita classe de polí
tics discuteixen i els antigament
responsables sindicats (UGTT)
recorren a la demagògia.
Tunísia necessita un gabinet

de guerra per governar el país,

dirigit per un home que s’atre
veixi a dir la veritat i tingui
carisma. Hamid Essid, el primer
ministre designat al gener, amb
més poders que qualsevol dels
seus predecessors gràcies a la
nova Constitució, està mancat
d’aquestes qualitats i sembla
queva a la deriva comel país que
se suposa que dirigeix.
Hi ha dos factors que han con

tribuït a l’augment de la línia du
ra de l’islamisme polític. Els pri
mers resultats del fracàs de la
coalició liderada per Occident
que va enderrocar Gaddafi el se
tembre del 2011 per reconstruir

l’exèrcit libi, que es va desinte
grar. Tampoc no va fer gaire
aquesta coalició per aturar el
flux d’armes modernes de l’ex
governant libi, moltes de les
quals van acabar a Tunísia, on
ara resideixenmés d’unmilió de
libis. La frontera entre els dos
països ha esdevingut un colador:
armes, drogues, productes ba
rats procedents d’Àsia i els im
migrants il∙legals ofereixen rics
guanys a les bandes cada vegada
més joves i fortes que treuen
ara més benefici econòmic que
els contrabandistes antics. Qui
és un gihadista i qui és un con

trabandista és impossible de dir
enmig de la creixent confusió.
Un segon factor intern va ani

mar el salafisme. Els governs is
lamistes que van governar el
2012 i el 2013 i el líder islamista
Rashid Ghannoushi van veure
els salafistes com a germans er
rants que havien de ser autorit
zats a operar a la llum del dia, la
qual cosa els permetria apreciar
els beneficis de la democràcia.
Els Estats Units i el Regne Unit
van comprar aquesta tesi fins
que l’ambaixada dels Estats
Units a Tunis va ser gairebé in
cendiada per una turba d’isla

mistes el setembre del 2012. Ai
xò va ser seguit poc després per
l’assassinat de dos prominents
diputats d’esquerra. Però ales
hores ja era massa tard –el geni
estava fora de l’ampolla, impul
sat pel retorn d’alguns dels
3.000 tunisians que van anar a
combatre a Síria–.
El Govern islamista no va fer

res per fer front als reptes eco
nòmics urgents del país. En
l’oposiciómai no havien debatut
els problemes plantejats per una
economia moderna. Van afegir
milers de nous llocs de treball,
per als seus companys, a una nò
mina de l’administració pública
ja inflada. Les vagues van para
litzar l’empresa de fosfats de

l’Estat, una font d’ingressos
clau. La inversió estrangera va
decréixer. La decisió de Peugeot
d’invertir 500 milions d’euros
en una nova fàbrica d’automò
bils al Marroc en lloc de Tunísia
va marcar una tendència pre
ocupant.
A Occident, per la seva part,

un clixé en va substituir un altre.
Tunísia va ser l’excepció del
sagnant caos i brutal conflicte
civil en el qual ha caigut el món
àrab des del 2011. Això és cert,
però només fins a cert punt.
Després que el principal partit

de l’oposició, Nida Tunes, gua
nyés la majoria de vots la tardor
passada i el seu líder, el veterà
polític Beji Caid Essebsi, fos ele
git president per reemplaçar el
demagògic Moncef Marzouki,
hi va haver moltes esperances
que el nou Govern afrontaria els
reptes difícils que té Tunísia. En
matèria de seguretat, ho estan
fent tan bé com saben. Però no
quant a l’economia, i mentre
Occident, i la Unió Europea en
particular, no siguin més gene
rosos econòmicament, Tunísia
només pot ser salvada si i quan
els seus líders decideixin pren
dre el seudestí a les seves pròpi
es mans.
Això suposa un nou primer

ministre, ungovernméspetit i la
voluntat de prendre decisions
molt difícils.c

JEFF J MITCHELL / GETTY

Economia en perill.Una botiga de souvenirs i articles de platja prop de l’hotel Imperial
Marhaba, escenari de lamatança, seguia ahir oberta contra vent i marea, però sense turistes

Enmatèria de
seguretat, el Govern
ho està fent tan bé
compot, però en
economia no

Francis Ghilès

F. GHILÈS, investigador associat
del Cidob

L’amenaça gihadista

]ElGovern francès va acordar
ahir no prendremesures de
seguretat addicionals després
de l’atemptat terrorista de
divendres prop de Lió. Al final
d’una reunió de seguretat a
París, encapçalada pel presi
dentHollande, el Govern va
anunciar que considera que ja
s’ha realitzat un fort desplega
ment de policies i investiga
dors. Divendres es van imposar
tres dies demàxima alerta.

Els gihadistesmaten
dos soldats aMali
]Dos soldats vanmorir ahir en
un atac gihadista a la població
de Nara, aMali, prop de la
frontera ambMauritània. Un
grup integrista va entrar de
matinada, pel que sembla per
alliberar companys empreso
nats, i en l’enfrontament van
morir també assaltants. La
majoria, no obstant això, van
aconseguir escapar. La zona
va estar sota poder gihadista
entremarç i abril del 2012.

Essebsi anuncia
“mesures severes”
]Elpresident tunisià,BejiCaid
Essebsi, vaassumirplenament
les sevesresponsabilitats i va
anunciarqueprendrà“mesures
severes”.Elpresidentvarecor
darquehavienatemptatcontra
tots iquecalunarespostaunità
ria,per laqual cosavademanar
quecessin lescampanyesque
busquendenigrarelGovern
iquedebiliten l’Estat.“Nodei
xaremquearriïn lanostraban
dera”, vadir.

Les autoritats kuwaitianes
van anunciar l’arrest de 18 sos
pitosos d’estar implicats en
l’atemptat de divendres contra
unamesquita xiïta, en què van
morir 27 persones i 222 van ser
ferides. Els detinguts tenien
llaços amb el terrorista suïcida,
identificat com Abu Suleiman
alMuwahid, i membre d’una
organització filial de l’Estat
Islàmic. Ahir també es van fer
funerals d’Estat pels morts.RAED QUTENA / EFE

Françanoprenmés
mesures de seguretat

18 detencions a Kuwait
arran de l’atemptat
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