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Torna el fantasma de la guerra freda

HIhaunacordgeneralitzatque l’anomena
da guerra freda va començar després de
la Segona GuerraMundial, el 1947, i con
cretament s’esmenta el discurs del conse

ller presidencial nordamericà Bernard Baruch, quan
vaafirmarqueel seupaís estava immersenunaguerra
freda, i quan l’influent periodista Walter Lippman va
publicarun llibre titulatprecisamentLaGuerraFreda.
També va ser unpunt d’inflexió el discurs deWinston
Churchill enquèparlavad’un “teló d’acer”, queprote
gia i era alhora una amenaça, format pels territoris eu
ropeus conquerits per la mateixa Unió Soviètica du
rant aquella devastadora guerra que tantes fronteres
vamoure, mentre costavamilions demorts.
L’època de l’enfrontament entre els Estats Units i

l’URSS, que es prolongaria fins a la desintegració,
d’aquesta última, precipitada per Borís Ieltsin el 1991,
va ser un temps propici a greus incidents internacio
nals, ambepisodis tan aguts i tensos com la revolta an
tisoviètica de Berlín del 1953, la revolució hongaresa
del 1956, els nous incidents aBerlín, amb l’aixecament
de l’ominós mur el 1961, la crisi dels míssils nuclears
soviètics a Cuba i, especialment, la creació dels dos
grans blocs militars, l’OTAN el 1949, i el Pacte de
Varsòvia el 1955. Ni Europa occidental ni tampoc
AmèricaLlatina,Àsia oÀfricanovanaconseguir esca
parse indemnes del conflicte entre els dos grans
blocs.
Més enllà de l’àmbit militar, potser per fortuna nu

clearitzat, ja que això impedia l’enfrontamentdirecte i
una tercera guerra mundial apocalíptica, les conse
qüències sobre les poblacions, les llibertats indivi
duals, el comerç i el lliure trànsit de ciutadans van re

sultar desastroses. Les despeses en producció d’arma
ments cada vegada més potents i sofisticats també
prenien recursosmolt imolt abundants al creixement
de les economies i a l’extensió de serveis socials. No
semblavaque la guerra freda convingués aningú, però
ningú no estava en condicions d’escaparse’n.
Quan aquella negra etapa de la història mundial

semblava clausurada definitivament, nous símpto
mes, declaracions de personalitats destacades i movi
ments de tropes i armes de guerra fan reviure avui dia
el fantasma de la guerra freda, encara que les condici
ons són ben diferents. L’annexió russa de Crimea, no
reconeguda internacionalment i que ha donat lloc a
sancions encara vigents contra interessos russos a la
Unió Europea, ha estat el punt d’arrencada de noves
tensions, que els més malastrucs intueixen com a se
nyal d’un hipotètic retorn a les tensions de la guerra
freda. El cas Snowden, la guerra civil a Síria i fins i tot
recents moviments d’armes de guerra a les fronteres
occidentals de Rússia són alguns d’aquests símpto
mes, que el mateix president rus Vladímir Putin s’ha
encarregat de realçar acusant els Estats Units d’estar
prenent decisions globals que empenyen el món a la
cursa armamentística i poden provocar una nova
guerra freda.Uns dies després, el secretari deDefensa
dels EstatsUnits, AshtonCarter, recriminava aRússia
perdur a termeunaamenaçadeguerranuclear alhora
que alertava també d’una nova guerra freda. El cas és
que el president Barack Obama, que havia fixat la pri
oritat internacional del seu segon mandat a la zona
ÀsiaPacífic, s’ha vist obligat a tornar a posar el focus a
l’est d’Europa, davant l’escalada d’elements de tensió
arran de la intervenció russa a Ucraïna.

El paper de la GuàrdiaUrbana

BARCELONA enComú, la forçamés votada a
les municipals, ha portat uns altres aires a
l’Ajuntament de Barcelona. L’alcaldessa Ada
Colau i molts dels col∙laboradors tenen un

passat activista i uns criteris diferents als dels regidors
que els van precedir. Els ciutadans els han fet una con
fiança –és cert que exigua, de fruit incert si no es fan
pactes– i és lògic que intentin satisferla. A la comissió
de govern d’ahir, per exemple, es van aprovarmesures
de tipus social, com l’ampliació de la renda de cent eu
rosperanensenriscd’exclusió.BarcelonaenComúva
arribar al poder denunciant les carències que, a parer
seu, hi ha en aquest àmbit, i, per tant, intenta atenuar
des del sector públic alguns estralls de la crisi.
Aquesta prevalença de les polítiques socials és com

prensible.No seria fàcil argumentar encontrade lane
cessitat d’introduir mesurades de reequilibri en un
panoramaglobal que amplia, cada vegadamés, les des
igualtats. Ara bé, altres línies d’actuació apuntades pel
nouConsistori, i enparticular les relativesa lagestióde
la Guàrdia Urbana, són una mica més que opinables:
són discutibles.
Aquest diari va alertar dies enrere de la proliferació

de manters a les àrees centrals de Barcelona, coin
cident amb una reduïda presència d’efectius de la

GuàrdiaUrbana.Ahir l’Ajuntament vadecidir corregir
aquesta carència i reforçar els serveis de la Guàrdia
Urbana, que tindran un component extraordinari a
Ciutat Vella i l’Eixample durant el proper cap de set
mana. No podem sinó aplaudir aquesta decisió. Com
aplaudim també les paraules, ahir, del portaveumuni
cipal en què assenyalava que “no es pensa alterar” els
serveis esmentats, admetent, això sí, que s’havien pro
duït “petites disfuncions”.
Barcelona és una ciutat complexa. En unmón ideal,

el seuespaipúblicpotser s’autoregularia i sempre seria
mirall de civisme col∙lectiu i irreprotxable. Però els
ideals no sempre es compleixen. És per això que les
institucions públiques han de garantir la convivència.
Això no és un privilegi de la dreta o de l’esquerra, sinó
una obligació de qui rep unmandat popular, en aquest
cas per dirigir la ciutat. I, amb més motiu, si això ser
veix per aclarir qualsevol sospita derivada de pretèrits
enfrontaments demembres de l’actual Consistori amb
altresde laGuàrdiaUrbana.És legítimaspirarqueBar
celona tingui, en línies generals, una Guàrdia Urbana
ambunperfil queno sigui aliè al delmitjancer. Peròno
seria assenyat privarla d’algunes de les seves facultats
dissuasives, que finalment són les que garanteixen la
seguretat col∙lectiva.

Ahir, a La Contra, Ima
Sanchís va publicar una en
trevista al consultor finan
cer independent Martin

Armstrong. Si algú se la va perdre, hu
milment li recomanaria que la recu
perés perquè és interessant de la pri
mera ratlla a l’última. Hi ha dos punts
que m’han fet rumiar. Un, quan expli
ca per què cada cop més països anun
cienque tenenprevist eliminar els bit
llets de banc i les monedes (“perquè
funcionem electrònicament a través
dels bancs i, així, no tinguemcapacitat
de maniobra”). Dos, la seva predicció
de futur: “L’octubre d’aquest any co
mençarà una crisi del deute dels go
vernsqueassolirà elpunt àlgidel 2017,
i aquests es veuran forçats a ser més
agressius amb els ciutadans per man
tenir el seu poder, ambmés impostos i
suprimint en la mesura del que sigui
possible el dret de vot”.
Aquesta predicció que a l’octubre

n’hi haurà una de grossam’ha fet pen
sar en una altra entrevista que fa uns
dies vaig llegir a The Daily Telegraph.
Ian Spreadbury, gerent d’una de les
més grans empreses de bons i fons
d’inversió del Regne Unit, ha advertit

els ciutadans que, en cas de voler in
vertir, diversifiquin –allò de no posar
tots els ous almateix cistell– i comprin
or i plata. Els seus vaticinis són més a
llarg termini que els d’Armstrong, que
diu que el patapam serà aquest octu
bre. Spreadbury prediu que encara
passaranuns cinc anys. La sorpresa de
l’entrevista és quan anuncia queha ar
ribat el moment de tenir diners en
efectiu, “amagats sota el matalàs”. Se
gons aquest senyor, s’albira un “esde
veniment sistèmic” d’una magnitud
semblant a la de la crisi financera de fa
set o vuit anys. El seu consell sorprèn
perquè els que es dediquen als fons
d’inversió no diuen mai això. El seu
objectiu és que inverteixis, no que tin
guis els diners a casa.
Ell proposa sota el matalàs, perquè

és la frase feta i perquè, segles enrere,
efectivament la gent amagava quanti
tats considerables de diners dins dels
matalassos (no a sota), per evitar que
els lladres els trobessin. (El meu avi
andalús, quenohavia trepitjatunbanc
en sa vida, els tenia en una vella caixa
de sabates.) Spreadbury també hauria
pogut dir “sota una rajola”, que era un
altre truchabitual. Sovint a les caseshi
havia una rajola que ballava. N’hi ha
via prou de treurela amb cura, posar
hi elsdinersdins i tornarla a col∙locar.
Altrespossibilitats sónunaampollade
plàstic perfectament tancada dins de
la cisterna del vàter (útil també per
amagarhi droga) o dins d’un pot her
mètic enterrat en un test gros,
d’aquests d’oliveres o tarongers de
terrassa. Qualsevol d’aquestes opci
ons és bona, però la millor de totes és
tenir unabonabiblioteca.Quanels lla
dres entren a un pis i veuen absoluta
ment totes les parets plenes de llibres
fan mitja volta i se’n van per on han
vingut. Des de fa temps han compro
vat que qui gasta tant en llibres no s’ho
gasta en joies i, si té diners a casa, és
unamisèria.!

Al pot
del cafè, no

S’albira un “esdeveniment
sistèmic” d’unamagnitud
semblant a la de la crisi
financera de fa set anys

Quim Monzó


