
10 Eros, perplex - Marianne Choquet Temes contemporanis IDEES 35 / 2012 11

S’han construït sòlids murs de regulacions per garantir la seguretat nacional del territori, 
i molts recorden aquell període d’aïllament com l’època durant la qual es van perdre les lliber-
tats americanes en nom d’aquella seguretat, mentre d’altres recorden aquelles lleis com pro-
teccions noves i necessàries. Amb tot, el major monument de la memòria col·lectiva d’aquest 

esdeveniment és l’embelliment i la glorificació de les cica-
trius físiques de la ferida mateixa. Es tracta d’un monu-
ment enorme ja que Amèrica mateixa també és enorme. Al 
memorial de l’11-S, els dos forats on eren les fundacions de 
les torres bessones són ara dos miralls d’aigua de gairebé 
4.000 m2, envoltats per la major cascada dels EUA feta per 
l’home, i pels noms gravats en bronze de tots aquells que 
van morir durant els atacs. En aquesta enorme esplanada 
s’han plantat més de 400 arbres de diferents espècies, al-

gunes traslladades des del lloc on es van estavellar els avions a Pennsylvania i Washington D.C.
Hom podria dir que es tracta d’un monument a la vulnerabilitat més que a la victimització, 

com ho veuen alguns dels que s’hi oposen. Potser aquest esperit d’acceptació de la vulnerabilitat 
tot mantenint-se ferm ha constituït l’atractiu d’Amèrica, ja que no són la majoria dels americans 
els descendents dels éssers més vulnerables i/o afamats? I tots, d’una o altra manera, no desit-
gen alguna cosa més i amb aquest desig subratllen el que Amèrica té d’eròtic? Eros, com l’atrac-
ció (i la repulsió?) cap a Amèrica, és ple del desig i de la possibilitat de vincular-se amb alguna 
cosa o alguna persona diferent i nova. Aquest erotisme i aquesta vulnerabilitat, un cop es reco-
neixen i s’entrelliguen respectuosament, són l’extrem oposat del festejar i del cardar amb ànim 
de lucre que es fan en nom seu. 
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el qUe constitUïa Una 
oportUnitat per aDmetre Una 

vUlnerabilitat col·lectiva 
es va convertir en Un altre 

intent De negar-la

Antecedents

• Abril de 2010, Grècia rep l’ajuda del FMI.
• Maig de 2010, tres persones moren durant una de les majors 

protestes que han tingut lloc a Atenes.
• Setembre de 2010, remodelació del govern.
• Maig de 2011, els grecs imiten els espanyols ‘indignats’ i co-

mencen protestes pacifiques massives. L’exemple és seguit en 
altres països europeus.

• Juny de 2011, els grecs surten al carrer, imatges vergonyo-
ses donen la volta al món. Episodis de violència sense pre-
cedents, periodistes ferits, i vagues al port del Pireu. Grècia 
perd milions de turistes.

• Juliol de 2011, les vagues reiterades dels taxistes causen el caos 
a Atenes. 

• Setembre de 2011, la crisi i el paquet de mesures del FMI dei-
xen les escoles sense llibres. 

• Octubre de 2011, el Primer ministre, Yorgos Papandreou, 
anuncia la convocatòria d’un referèndum. Grècia entra en 
una crisi política sense precedent, i 12 dies després es forma 
un govern de transició presidit per Lukas Papadimos.

• Març de 2012, l’absència dels polítics grecs dels esdeveni-
ments públics, deguts als atacs de la població, enfosqueixen 
les festes nacionals de Grècia.

• Abril de 2012, s’anuncien eleccions legislatives pel 6 de maig, 
sota l’ombra de la detenció d’un exministre per la seva impli-
cació en un escàndol financer.

… i tot això només en un període de dos anys. 

Els dos rescats de Grècia 
per part de la UE i de l’FMI, 
les escenes de violència al 

carrer, els dos processos 
electorals, les files de 

gent fent cua davant dels 
punts de distribució de 

menjar gratis, la pujada de 
l’extrema dreta, l’emigració 

de caps de família... un 
retrat colpidor de tota una 
societat que ha perdut els 
seus referents i malda per 

sobreviure a l’espera de 
poder recuperar la iniciativa 

i la il·lusió.

Renaixeran de  
les seves cendres...
Helena Titopoulou
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Si algú esperés el final de la dècada per escriure’n els moments més destacats, segurament 
disposaria durant aquests dos últims d’una àmplia gama de fets que han canviat completament 
la vida de Grècia. Fets que han canviat completament la vida grega i, per consegüent, la vida dels 
ciutadans. 

Des de l’anunci del paquet d’ajuda econòmica del FMI l’abril del 2010 fins al maig de 2012 
quan Grècia encara està pendent de les eleccions legislatives, l’escenari polític no ha millorat i, al 
contrari, cada dia la situació està empitjorant per milions de grecs.

Les estrictes mesures d’austeritat han portat milions de famílies al desastre econòmic de-
gut a l’augment brutal de l’atur. Els seus ingressos s’han 
re duït de manera dràstica i, en molts casos, han desapare-
gut completament. La gent està desesperada i la sensació 
d’impotència augmenta cada dia.

Però això només era l’inici. Les conseqüències de la 
crisi econòmica en la vida dels grecs es reflecteixen en tots 
els treballs d’investigació que s’han dut a terme al llarg dels 
darrers dos anys, tant per part el govern com d’altres orga-
nismes.

Segons investigacions recents fetes pel Ministeri de protecció ciutadana, el nombre de suï-
cidis ha augmentat de manera dramàtica durant aquests dos últims anys com a conseqüència de 
la crisi. Específicament, hi ha hagut 1989 intents de suïcidi i suïcidis des de principis de 2009 fins 
al 10 de desembre de 2011, mentre que el gruix dels suïcidis es concentra al llarg de l’any 2010. 

També s’ha produït un augment del 25% del nombre de persones sense llar durant els dos 
últims anys, d’acord amb les dades de l’informe trimestral de la Comissió Europea sobre la situ-
ació social a la Unió Europea.

Encara segons la Comissió, la participació en programes de formació i educació a Grècia és 
de les més baixes de la UE. L’any 2010 només el 3% de la població activa va participar als progra-
mes pertinents, mentre que la mitjana de la UE és del 9%.

Els robatoris també han augmentat espectacularment i segons les dades de la policia grega 
s’han disparat el 2011 més d’un 300% respecte del 2010, principalment en habitatges i comerços.

També s’ha pogut observar un augment de divorcis de l’ 11,4% en un any, d’acord amb una 
enquesta realitzada per l’Institut de salut sexual i mental. Segons el mateix estudi, les principals 
preocupacions dels ciutadans grecs durant aquests dos últims anys han estat l’estalvi, la salut, 
els diners per poder comprar, la diversió, la tranquil·litat i la llar. 

En el mateix període, també han augmentat de manera significativa els problemes de salut 
de la població grega, d’acord amb les dades aportades durant la conferencia de premsa del 27è 
congrés de cardiologia clínica que es va celebrar del 19 al 21 d’abril de 2011 a Atenes, on els cardi-
òlegs grecs van certificar l’alt índex de mortalitat degut a episodis cardíacs aguts provocats per 
la crisi. 

L’evolució de la situació a Grècia és més o menys coneguda a Europa i arreu del món, sem-
pre però amb el filtre que hi posen aquells que manipulen els mitjans de comunicació. El que no 
queda clar és si a l’estranger es percep de manera clara i contundent fins a quin punt ha canviat 
la vida quotidiana dels ciutadans grecs.

Què pensa un alumne grec que fa dos anys anava a l’escola amb la motxilla plena de llibres 
i aquest anys només rep fotocòpies? Què sent un jubilat que veu com retallen la seva pensió i 

no pot rebre assistència mèdica? Què pensa un pare que ha de separar-se de la seva família per 
buscar-se la vida a l’estranger? Què decideix un jove que acaba d’obtenir el seu títol universitari? 
Què pot fer un dels milers i milers d’aturats? Tots ells són aspectes d’una Grècia tan assetjada 
pels problemes que ja no pot sustentar-los.

Apostolis, 15 anys, s’estranya molt que aquest any, per primera vegada, troba moltes de-
ficiències en els llibres de l’escola. Es veu obligat a escriure a la seva llibreta els apunts que dicta 
la professora a partir del llibre de text, per poder llegir-los a casa o, com a molt, pren els apunts 
en fotocòpia.

Maria, 77 anys, s’angoixa molt veient com la seva pensió es redueix a la meitat. De més a 
més, des de fa un mes no ha pogut comprar les seves medicines degut a les enormes llistes d’es-
pera provocades per les vagues reiterades en el sistema mèdico-farmacèutic.

Sotiris, 46 anys, pare de dos fills, de 15 i 17 anys respectivament, destrossat per la crisi i per 
haver perdut la seva feina, es va veure obligat a anar a provar sort a Xipre. Avui, sis mesos des-
prés, ha trobat una feina que li permet enviar diners a la seva família. 

Victor, 24 anys, acaba de llicenciar-se en enginyeria i, molt preocupat pel seu futur, busca 
estudis de postgrau i feina a l’estranger, ja que la possibili-
tat de trobar una feina si es queda a Grècia és molt remota. 

Irene, 30 anys, amb un diploma en màrqueting i una 
gran experiència laboral a l’estranger és una dels milers de 
persones que han vist frustrades les seves esperances. Es 
veu obligada a ocultar molts dels seus títols i diplomes per 
tal de poder trobar una feina amb un salari pitjor. 

Tot el que hem anat ressenyant anteriorment no són 
només situacions individuals, sinó que reflecteix exacta-
ment el que viuen avui quotidianament els ciutadans grecs de totes les edats.

És per tant lògic que les conseqüències d’aquesta situació dramàtica que viuen milers de 
grecs per culpa de la crisi econòmica afectin la seva manera de viure i, per suposat, el seu equi-
libri psicològic.

Els grecs de totes les edats s’han vist obligats a renunciar a molts dels seus hàbits i, en la 
majoria de casos, a substituir-los per alternatives més barates. Els hàbits de consum han can viat 
radicalment ja que ara tothom prefereix els productes més barats, mentre que la famosa vida 
nocturna grega ha decaigut moltíssim. En lloc de sortir, ara la gent es reuneix amb els amics a 
casa com feia en èpoques passades. 

Els propietaris de restaurants van veure primer com els seus establiments es buidaven de-
gut a l’aplicació de la llei antitabac i, després, per culpa de la crisi així que s’ha vist abocats a re-
córrer a baixar els preus dels menús en forma de paquets econòmics, cosa mai no vista a Grècia. 
Així doncs, una cosa tan comuna a l’estranger suposava tota una novetat a Grècia. 

Les botigues de roba, accessoris, sabateries, etc., s’han vist obligades a fer més i més ofertes 
per tal d’incentivar la compra dels consumidors i això afecta les poques botigues que han acon-
seguit sobreviure. Mercats centrals antigament plens de clients, com el d’Ermou al centre d’Ate-
nes, ara estan deserts, una imatge molt estranya per als habitants de la capital.

En els punts de distribució de menjar gratis organitzats pels ajuntaments per a les persones 
sense llar, les cues són enormes i ara no només hi acudeixen els drogoaddictes o els immigrants, 
sinó també ciutadans grecs que ho han perdut tot. 

les estrictes mesUres 
D’aUsteritat han portat 

milions De famílies al 
Desastre econòmic DegUt a 
l’aUgment brUtal De l’atUr

el nombre De sUïciDis ha 
aUgmentat De manera 
Dramàtica DUrant aqUests 
Dos últims anys com a 
conseqüència De la crisi
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Molts ciutadans han retirat els estalvis que tenien al banc per por a la fallida generalitzada 
del sistema bancari. Aquesta situació recorda molt a la d’un país a frec d’una guerra i d’un poble 
temorós davant del seu futur.

És aterrador que tot un país visqui sota el terror. La gent té por del dia d’avui, del demà, de 
com trobarà menjar, per la seva feina, pels seus fills, pels veïns, per la seva salut. És una por que 
paralitza tot el país i que no fa sinó empitjorar les coses.

Pel que fa a les repercussions morals i psicològiques que la crisi econòmica pugui tenir so-
bre el poble grec, aquestes no es poden reflectir ni en números, ni en recerques ni en poques 
paraules. 

Com es pot reflectir l’esperança perduda dels pares de veure com els fills realitzen els seus 
somnis quan les portes es van tancant l’una rere l’altra? Com reflectir la pena d’un executiu o 

d’un llicenciat al qual han tallat les ales en els seus anys 
més creatius i acabat d’entrar al mercat laboral? Com 
 reflectir la indignació d’un jubilat que no pot envellir amb 
decència perquè el seu propi país ja no el pot sostenir? Com 
reflectir el dolor de la separació d’un pare del seu fill petit 
quan ha d’anar a guanyar-se la vida lluny de casa?

Com bé es pot veure, els grecs ja estan pagant diàri-
ament un preu molt alt per aquesta crisi. La pregunta és 
saber si els grecs poden ser capaços —almenys els que en-
cara estan en condicions— d’extreure conclusions positi-

ves d’una crisi d’aquestes dimensions que els està colpejant des de fa dos anys. 
Pel que fa als comportaments i a les mentalitats, sense cap dubte la crisi ha canviat els grecs, 

els ha imposat un motlle que classifica les seves necessitats i els impedeix gastar els diners inne-
cessàriament. La diversió, tal com la coneixíem en el passat, ja no existeix atès que s’ha convertit 
en un hàbit molt car. Però això és una cosa que le gent pot substituir. El que no es pot resistir és 
no tenir el mínim per viure, com el menjar i la salut. I això és el que portarà la gent a lluitar fins 
al final. 

Segurament, veure parcs i patis plens de famílies o de parelles com abans, veure com revi-
uen festes de barri, com cases tornen a la vida amb joves i vells que es reuneixen per divertir-se 
o discutir de política seria un inici positiu i alentidor de cara a un futur més estructurat i sincer 
per a Grècia. 

Amb el desig que els grecs trobin de nou alguna cosa en la qual creure i seguir endavant, 
i amb l’esperança que tornin al país tots aquells que ara s’han hagut d’expatriar a la recerca 
d’un futur millor, tanco aquest article confiant que la frase «no volem ser com Grècia’’ que tant 
s’escolta arreu del món durant aquests últims anys, no constitueixi ja una gran amenaça perquè 
els grecs renaixeran de les seves cendres, així com vosaltres i els altres… 
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L’1 de març de 1942 Jaume Miravitlles està a una reunió de «per-
sonalitats» d’ERC a l’exili mexicà. L’home que va guanyar la 
guerra de la propaganda a la Guerra (creador de l’innovador i 
infatigable Comissariat de Propaganda de la Generalitat) ara 
s’aixeca i diu: «he estat jo qui he defensat la tesi de l’oportu-
nisme catalanista només limitat per dues fronteres: el comu-
nisme i el feixisme».1 Mira que havia estat jove comunista (i 
d’Estat Català); mira que tenia amics; mira que els havia fet fa-
vors, mira que tantes coses... però ara «continuen atacant-me». 
L’home el primer acte de propaganda del qual va ser rebre 
amb repic de tambors a granel i cabassos de paraules amigues 
el vaixell soviètic Zirianin a Barcelona; l’home que era ombra 
de Lluís Companys ara està perplex de clarividència: veu, com 
mai, el color enmig els colors. 

Miravitlles obre els ulls i s’adona que un «dels homes més 
brillants que ha donat la Catalunya del segle XX, i també un 
dels representants més genuïns de l’esperit liberal, del predo-
mini de l’home per damunt de qualsevol ideologia política que 
el convertís en un simple instrument», és Just Cabot. I, aquest, 
tristot al seu exili de París, col·lecciona adjectius de «brillant», 
«intel·ligent», «mestre de periodistes». Poc més pot fer. El que 
va ser brúixola d’una de les publicacions catalanes més llumi-
noses, Mirador, sempre ho va clissar de manera fosforescent i 
nutritiva: «La meva teoria del formatge s’ha revelat exacta, dit 
sigui sense immodèstia. Si parteixes un formatge de bola, les 
dues meitats són del mateix formatge; no en surt mai l’altra 

 1 Miravitlles, Jaume. D’Europa a Amèrica. Dietari d’exili (1941-1945). Barcelona: 
Proa, 2009. 

L’autor analitza el paisatge 
memorístic de Catalunya 
des de la Guerra Civil fins 

a l’actualitat bussejant 
en la història d’Unió 

Democràtica de Catalunya 
perquè al seu parer no es 

pot entendre Catalunya 
sense aquest partit, ni es 

pot entendre la República, 
la Guerra Civil, la dictadura, 

la transició... Perquè no és 
la memòria d’un partit, és 
la memòria d’un país que 

sempre és a quadrets.

Els colors  
de la memòria:
a quadrets entremig del monocromatis-
me i del daltonisme ideològic
Francesc Canosa




