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Laviolència castiga els barris
pobres deRio de Janeiro i Caracas
existeix. “L’A1-5 [que suposa el
poder total per a l’Executiu i la
pràctica desaparició de l’estat de
dret] i la proposta d’exempció
penal institucionalitzen l’autori-
tarismevist tot el dia a les perifè-
ries, que ara s’aplicaria a les pro-
testes”, comenta el columnista
afrobrasiler de Folha de São
Paulo, Thiago Amparo
És més, mentre que les dures

mesures policials contra les pro-
testes a Xile, l’Equador i Bolívia
no van donar gaire bons resul-
tats polítics –els tres presidents
van haver de fer marxa enrere i
pactar amb els manifestants– al
Brasil hi ha senyals que estant
funcionant.
Segons una enquesta publica-

da a Folha de São Paulo aquesta
setmana, la valoració positiva de
la població cap a les polítiques
de seguretat ha pujat d’un 3% a
un 15% l’últim any, una notícia
excel·lent per a Bolsonaro, des-
prés de la forta caiguda de popu-
laritat des de les eleccions de
l’octubre del 2018. Aquest aug-
ment és més accentuat als sec-
torsmés remunerats de la pobla-
ció de Rio de Janeiro. Malgrat
aixòmés de la meitat dels entre-
vistats –els més pobres– van de-
clarar que tenien por de ser
blanc de la violència policial.
L’enduriment dels mètodes

policials a les faveles de Rio ha
coincidit amb una caiguda d’un
21,5% del nombre d’homicidis a
l’estat de Rio i d’un 22% a escala
nacional. “La política de segure-
tat està funcionant a la zona sud.
A Copacabana tenim un guàrdia
a cada cantonada i això redueix
el nombred’atracaments”, va dir
Carlos Borges arquitecte de 62

anys, davant d’unes creps en un
restaurant francès a Copacaba-
na. El ministre de Justícia, Ser-
gio Moro –el jutge que va em-
presonar Lula da Silva– ha atri-
buït el descens a “un esforç més
gran” per part dels governadors
i del Govern federal des de
l’elecció de Bolsonaro. Tot i ai-
xò, el descens del nombre d’ho-
micidis va començar abans.
Però el càlcul que fan tant

Witzel com Bolsonaro que les
matances a les faveles no passa-
ran factura política pot ser un
error. Borges es vamostrar “pre-
ocupat” per la violència policial

çuela és més gran que al Brasil
malgrat que té una població set
vegades inferior”, va dir en de-
claracions a La Vanguardia.
Segons l’anàlisi d’Ávila, du-

rant el 2017 hi va haver 16 civils
per morts per cada 100.000 ha-
bitants a Veneçuela enfront de
6,2 a El Salvador, 2,3 al Brasil i
0,3 a Colòmbia. “La nostra
Constitució considera com una
prioritat la defensa del dret a la
vida i la rendició de comp-
tes dels policies; però això no
s’aplica”.
AlBrasil elsmorts per actuaci-

ons policials letals a barris po-
bres suposen un 7%dels homici-
dis registrats al país. A Veneçue-

la aquesta xifra arriba a un 33%,
calcula Ávila. A Veneçuela 26 ci-
vils perden la vida per cada
agent policial mort enfront de
100 a El Salvador, 58 al Brasil i
1,2 a Colòmbia. A Veneçuela, se-
gons les dades oficials utilitza-
des en les investigacions d’Ávila,
23.688 persones han mort a
mans de les forces de seguretat
de l’Estat des del 2010, un 69%
dels quals en els tres últims anys.
“La repressió de l’Estat sem-

pre és política; la seguretat ciu-
tadana només serveix com a ex-
cusa”, va dir Ávila en declaraci-
ons a La Vanguardia “Els casos
de Veneçuela, continuant pels
del Brasil, són emblemàtics. Es
tracta dematances per degoteig,
morts diàries que no ocupen els
espais privilegiats dels mitjans
de comunicació”.
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Actuació policial als carrers de Caracas, la capital veneçolana

El malestar a Llatinoamèrica

a les faveles i va dir que no vota-
ria Bolsonaro niWitzel. En èpo-
ques anteriors, el poderós diari
O Globo ha donat el suport in-
condicional a lamà dura a les fa-
veles, sobretot en els anys setan-
ta, quan el governador d’esquer-
res Leonel Brizola, va intentar-
ne la pacificació mitjançant
pactes amb els narcotraficants i
va ser vilipendiat pelsmitjans de
comunicació. En aquests mo-
ments, tant O Globo com Folha
de São Pãulo fan una cobertura
bastant crítica de les actuacions
policials.
Paradoxalment, atesa la dife-

rència ideològica dels dos presi-
dents, l’únic altre país sud-ame-
ricà que es pot comparar amb el
Brasil per l’ús de la violència po-
licial contra els barris pobres en
una suposada guerra contra la
delinqüència és Veneçuela.
Segons Keymer Ávila investi-

gador de la Universitat Central
de Veneçuela, que analitza les
estadístiques oficials, 5.287 per-
sones vanmorir amans de la po-
licia veneçolana el 2018. Ávila
calcula que cada dia moren 15
veneçolans víctimes dels trets
de la policia. “El nombre de per-
sones mortes per l’estat a Vene-

Laglobalització entreSeattle i Santiago

Quan fa un any de
l’explosió de la pro-
testa de les armilles
grogues aFrança, i el
món assisteix a una
onada de protestes

–de París a Beirut, deHongKong
a Santiago deXile, de Barcelona a
La Paz, etc.– és un bon moment
per agafar perspectiva. Ningú ho
ha recordat, perquè ja n’hi ha
prou amb el present i perquè es
prefereix celebrar bodes que fu-
nerals, però acaben de passar
20 anys des del fracàs de la pri-
mera ronda de liberalització co-
mercial de l’OrganitzacióMundi-
al de Comerç (OMC) a Seattle.
L’aniversari serveix per revisar
l’evolució de la globalització en
les últimes dècades i per reflexio-
nar sobreelpaperde lesprotestes
socials.

L’OMC va néixer el 1995 com
l’organització multilateral, here-
va del paraigua legal del GATT,
encarregada de regular el comerç
internacional. L’inici de la prime-
ra rondade l’OMCes va convocar
pera finalsdenovembrede1999a
Seattle. Bill Clinton, a dos anys de
posar fi a la seva segonapresidèn-
cia, tenia el màxim interès a llan-
çar amb èxit l’anomenada Ronda
delMil·lenni. La cimera s’inaugu-
rava el 30 de novembre de 1999 al
centre de convencions de Seattle,
però els disturbis que, entre al-
tres, vandeixarKofiAnnanoMa-
deleine Albright tancats als seus
hotels, van portar la ciutat al caos
i el governador va acabar cridant
la Guàrdia Nacional per sufocar
els aldarulls. La batalla de Seattle
va ser l’inici d’una successió de
grans manifestacions i protestes
contra els organismes multilate-
rals.Perexemple, elBancMundi-
al va cancel·lar la conferència de
desenvolupament que havia de
tenir lloc a Barcelona el juny de

2001 per por de les protestes, i un
mes després, a Gènova, els en-
frontaments amb la policia du-
rant la cimera del G-8 es van sal-
dar amb un activistamort.
ASeattlevanéixerelmoviment

altermundistaoglobafòbic, depèn
dequielqualifiqui.Enel seuactiu

hi ha l’èmfasi primerenc en els
problemes ambientals o les qües-
tions de pobresa i desigualtat. En
el passiu, la incapacitat per con-
vertir l’oposició en alguna cosa
més tangible. Només Lula da Sil-
va –durant alguns anys l’estrella
tant aPortoAlegre comaDavos–,
va encarnar la possibilitat real

d’alguna cosa nova, fins que el
van tombar.
El gran guanyador d’aquest pe-

ríode de globalització ha estat la
Xina. O, més aviat, la Xina i la so-
cietat de consum occidental, que
ha accedit a productes cada vega-
damés barats gràcies a la fabrica-
ció a la Xina. Els perdedors són
una part de les classes mitjanes
industrials dels països rics, que
han vist deslocalitzar les seves
factories a Àsia. La incorporació
de la Xina a la globalització és
l’esdeveniment econòmic més
gran de l’últim segle. Les predic-
cions de fa tres o quatre dècades
han quedat obsoletes i el xoc xi-
nès ha estat enorme.
El que es va començar a avortar

a Seattle fa 20anys va ser la possi-
bilitat de dotar la globalització
d’una arquitectura políticamulti-
lateral.El fracàsde l’OMChapor-
tat auna explosióde tractats regi-
onals i preferencials, i a una ges-
tió desordenada del cas xinès. I
Trump va arribar denunciant la

Xina com la culpable dels mals
que causen el declivi de benestar
del seu cinturó industrial. Però la
Xina, tot i els seus problemes, és
una peça que no caurà amb la re-
lativa facilitat amb què es va aba-
tre el comunisme soviètic. Amés,
Trump ataca elmultilateralisme i
l’OMC amb la mateixa actitud
bel·licosa que a la Xina.
En fi, la governança multilate-

ral vaquedar tocadaaSeattle i ara
Trump intenta rematar-la. L’atac
de fa 20 anys contra la globalitza-
ció es va acabar refredant, en part
perquè suposavauna impugnació
completa i radical del capitalisme
global. Paradoxalment, ara una
munió de revoltes locals, alimen-
tades per diversos malestars i re-
transmeses en temps real per les
xarxes socials, tornen a qüestio-
nar globalment el sistema. Per-
què, parafrasejant Tolstoi en la
cèlebre primera frase d’AnnaKa-
rénina, totes les societats felices
són iguals, però cada societat in-
feliç ho és a la sevamanera.

La governança
multilateral va quedar
tocada a Seattle i ara
Trump la intenta
rematar
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UN RÈCORD DUBTÓS

Veneçuela, ambmenys
població que elBrasil,
el supera enmorts per
actes policials

MATANCES SILENCIOSES

“Es tracta dematances
per degoteig,morts
que no ocupen espai
alsmitjans”


