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Guaidó ha forçat la Constitució per aconseguir suport internacional i invalidarMaduro com a president

El principi del final?
FÉLIX FLORES
Barcelona

E s tracta del que se sol
dir: un maleït embo
lic, gens estrany tot i
això a la Veneçuela
de l’estireganyós Ni

colás Maduro. Per estrany que
sembli, l’autoproclamació de Ju
an Guaidó se sustenta en l’“ab
sència” del president de la Repú
blica, el qual deixa legalment el
càrrec al president del Parla
ment. El que passa és que Ma
duro, si algunacosanohaestat, és
absent. L’article 233 de la Cons
titució al qual s’acull Guaidó es
refereix a la “falta absoluta” del
president o presidenta de la Re
pública per motius de mort, re
núncia, incapacitat, abando
nament del càrrec o “revocatòria
popular del seumandat”. No s’ha
donat, tot i això, cap d’aquests su
pòsits, ni tan sols la revocatòria
deMaduro, perquèva ser frenada

pel Tribunal Suprem a la meitat
del seu mandat.
L’argument està en les elec

cions presidencials del 20 de
maig, que per a gairebé tot elmón
van ser fraudulentes o almenys
no van tenir garanties de partici
pació. L’article 231diuqueel can
didat o candidata elegit prendrà
possessió del càrrec “el 10 de ge

ner del primer any del seu perío
de constitucional”. Així ho va fer
Maduro (davant el Tribunal Su
prem, una opció prevista cons
titucionalment), però com que
l’oposició no reconeix aquestes
eleccions, la seva interpretació és
que el mandat deMaduro va aca

de l’Institut Elcano, la “procla
mació plebiscitària” de Guaidó
davant la seu de l’Assemblea no
va ser unamaniobra sinó el resul
tat d’un procés pel qual Maduro
força les coses”.
A l’oposició “se li han anat tan

cant totes les portes”, coincidei
xen Ayuso iMalamud. Aquest úl
tim assenyala que “fins ahir, fer
oposició era un miracle”, amb el
tancament de mitjans, el control
del poder electoral i, sobretot, de
la judicatura.
El que és obvi és queGuaidó ha

esperat tots aquests dies, des del
10 de gener, a tenir garantit un
suport internacional per fer la
seva autoproclamació. Però els
veneçolansestan sols. “S’hanper
dut tots els fòrums i les vies
legals; s’acaba al carrer i els qui
patiran seran els més febles”, diu
Ayuso.
Tot queda ara enmans delsmi

litars i de l’inquietant Diosdado
Cabello, que és el cap de l’aliança
civicomilitar. Amos de l’eco
nomia del país, la legal i la il∙legal
(tenen, amés, “la clau de la distri
bució d’aliments”, assenyala
Ayuso) elsmilitars estan valorant
les conseqüències del reconei
xement internacional de Guaidó,
però també la reacció del carrer.
Malamud destaca que “una

part molt considerable del poble
dona suport a Guaidó” i que a, di
ferència dels aldarulls de l’estiu
del 2017, saldats amb 200 morts
però que es van produir bàsica
ment a Caracas, “dimecres les
manifestacions van ser a tot el
país, i el chavisme va ser incapaç
d’una gran convocatòria”.
La reacció del ministre de De

fensa, general Vladimir Padrino,
ha estat tèbia, destaca Ayuso. “La
desesperació i la intolerància
atempten contra la pau de la na
ció”, va dir el general en un pri
mer missatge, una frase a llegir
entre línies, abans de reunirse
amb els comandants de les re
gions estratègiques. Després va
declarar el seu suport a Maduro.
Malamud no coincideix amb la
hipòtesi que Padrino pugui fer
d’àrbitre i així evitar el perill
–sempre cal comptar amb ell–
d’un bany de sang, però veu clar
que “elsmilitarsmesuren bé d’on
bufa el vent, i el desenllaç està en
mans de l’exèrcit, el que passa és
que no sabem per on anirà”.c
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El president de l’Assemblea Nacional, Juan Guaidó, enarborant una imatge de Simón Bolívar el dia de la seva autoproclamació, dimecres

ElVaticà noprenpartit i demanaque
s’estalviï patiment als veneçolans
ANNA BUJ
Ciutat del Vaticà. Corresponsal

La crisi veneçolana ha trobat el
papa Francesc al pròxim Pana
mà, on està participant des de di
mecres en la JornadaMundial de
la Joventut (JMJ). L’única reac
ció del Vaticà, tot i això, no va ve
nir del Pontífex, sinó del porta
veu interí de la Santa Seu, Ales
sandro Gisotti, que va emetre un
comunicat en el qual no prenia

partit ni per Nicolás Maduro ni
per Juan Guaidó.
“El Sant Pare, informat a Pana

mà de les notícies provinents de
Veneçuela, segueix amb proxi
mitat el desenvolupament de la
situació i resa per les víctimes i
per tots els veneçolans”, va dir
Gisotti en una austera nota.
L’únic a què dona suport la Santa
Seu són “tots els esforços que
permetin estalviar unulterior pa
timent a la població”, assegurava.

Veneçuelapodria enfosquir ara
el viatge del Papa, que al principi
es presentava lliure d’obligacions
diplomàtiques i centrat en els jo
ves. Malgrat la insistència de la
jerarquia eclesiàstica veneçola
na, el primer papa llatinoamericà
no ha condemnat mai oberta
ment les polítiques de Nicolás
Maduro. El 2016 va intentar una
mediació entre Maduro i l’oposi
ció, amb escàs èxit. Un enviat de
la Santa Seu va acudir a la investi

dura del passat 10 de gener, una
cosaque tampocnovaagradar als
bisbes opositors. Al setembre al
guns d’ells van ser rebuts al Vati
cà, on Jorge Mario Bergoglio els
va demanar que es mantingues
sin al costat del poble. La ines
tabilitat a Veneçuela va esclatar
mentre el Papa estava volant i ha
estat present des dels primers
minuts del viatge. Segons explica
Afp, un jove agitant una bandera
de Veneçuela es va precipitar cap
al cotxepapal, que vahaver de fer
un gir brusc per esquivarlo.
Entre les desenes de milers de

joves que havien anat a esperar
lo en el trajecte cap a la nunciatu
ra, on el Papa va passar la nit, un
pelegrí portava una pancarta que

deia “reseu per Veneçuela”. Al
menys fins ahir, Francesc ha in
tentat evitar aquest tema i cen
trarse en les JMJ.
Després de reunirse amb el

president panameny, Juan Car
los Varela, el Papa va realitzar el
seu primer discurs del viatge da
vant les autoritats al palau de Bo
lívar, la seu de la cancelleria. El
missatge va estar dedicat a fo
mentar la transparència i a lluitar
contra la corrupció, una cosa sig
nificativa a Panamà, un país con
siderat durant anys un paradís
fiscal. Quan segur que haurà de
referirse a això serà en la tradi
cional roda de premsa a bord de
l’avió papal, en la tornada a Ro
ma, dilluns vinent dia 28.c

bar el 9 de gener a mitjanit i, per
tant, no hi ha president.
Segons Anna Ayuso, investiga

doradelCidobper aAmèricaLla
tina, s’ha forçat el text constitu
cional, però en realitat tots,
Govern i oposició, “han estat re
torçant la Constitució”.
En els últims anys hi va haver

de tot. Els chavistes van fer de tot
i més per liquidar la majoria opo
sitora guanyada a les legislatives
del 2015, fins a arribar a crear una
Assemblea Constituent, paral∙le
la i il∙legítima, que se superposa
va a l’Assemblea Nacional. Però
els partits d’oposició es van em
passar les noves regles i van acce
dir a unes eleccions a governa
dors, van boicotejar després les
municipals i, enpleprocésdedià
leg a la República Dominicana
–amb José Luis Rodríguez Zapa
tero com amediador– van accep
tar després anar a unes presiden
cials que s’avançaven mig any, al
20 de maig del 2018, per apunta

larMaduro davant la desfeta eco
nòmica.
L’estratègia del règim va ser

invalidar el bloc electoral Taula
de la Unitat Democràtica i Front
Ampli, sabedor que l’oposició,
com assenyala Anna Ayuso,
“quan va unida guanya”.
La resposta opositora va ser un

nou boicot. Un boicot que va fun

cionar, perquè l’abstenció va ser
del 54%. Tota la legitimitat re
coneguda (encara que fos a con
tracor) que van tenir els boliva
rians amb Chávez es va perdre
ambMaduro.
Per a Carlos Malamud, cate

dràtic de la UNED i investigador

Pugna al chavisme

ANNA AYUSO

“S’han perdut tots
els fòrums i vies legals,
s’acaba al carrer i
patiran elsmés febles”

CARLOS MALAMUD

“El desenllaç està
enmans de l’exèrcit,
el que passa és que no
sabemper on anirà”


