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1848 almón àrab

ElCairedel2011norecor-
daelBerlíndel 1989sinó
el del 1848.Quan, fa vint
anys,Gorbatxovvareco-
nèixer en públic que go-

vernavaunsistemaexhaust, el pro-
jecte comunista s’ensorrà d’un sol
cop, mecànicament, fent el soroll
d’un vell edifici que s’esfondra en
una pel·lícula de cinema mut. En
canvi, les revoltes actuals al món
àrab, un reguitzell de detonacions
plenesdecolor iesquitxadesdevio-
lència, semblen calcades de la gran
onada revolucionària que sacsejà
Europa l’hivern del 1848.

Desprésde laderrotadeNapoleó
l’any 1815, Europa quedà, com el
mónàrabcontemporanidesprésde
l’onada descolonitzadora, sota el
control demonarques absoluts i de
dèspotes eixarreïts. ComaTunísia,
la granexplosióque faria trontollar
l’Antic Règim va començar amb un
incident aïllat, gairebé anecdòtic.
Encoratjats pels seus aristòcrates
més joves, elsciutadansdeMilà, so-
tacontrolaustríac,decidirendeixar
de fumar a partir de l’1 de gener del
1848perprotestarcontraels impos-
tos imperials. Dos dies després, un
milanès, que segurament actuava
sota els efectes de la síndrome
d’abstinència, ventà una cleca a un
soldataustríacque,ambelgestexa-
geratdelprovocadornat,xuclavaun
cigar al carrer. El tumult que seguí
se saldà amb sis civils morts i cin-
quantaferits.Anysenrere,aquellal-
darull no hauria transcendit més
enllà de lesmuralles urbanes. Però
en aquell moment, amb el telègraf
(el Twitter del segle dinou), el tren
i el vaixell de vapor, tot acabat d’in-
ventar, lesnotíciess’escamparende
pressa.Eldia 12degeneresrevolta-
va Palerm i, malgrat el bombardeig
de laciutatdesde la fortalesaborbò-
nica de Castellamare, Sicília passa-
va a mans dels revolucionaris en
pocsdies.Nàpolss’aixecavaennom
dela llibertateldia27.Eldia3de fe-
brer ho feia Roma. Vint dies més

tard es proclamava la república a
París. Durant la primera quinzena
demarçel reideBaviera i l’empera-
dord’Àustria-Hongriaabraçaven la
fe liberal. I, tancantelciclederevol-
tes democràtiques, les masses de
Berlín obligaven el rei de Prússia a
concedir una constitució i a fugir al
seu palau rococó de Sans-Souci.

Com al món àrab, els actors de
l’onadarevolucionàriade l’any1848
forenlesclassesmésmodernes i lle-
gides: els estudiants universitaris,
elspoetes, elsconsumidorsàvidsde
premsa (encara no digital), els ter-
tulians impenitents, els professio-
nals, els sectorsmésviatjats.Enuna
paraula, aquella cosa que anome-
nem societat civil. L’escenografia
foutambélamateixa: lesciutats, so-
bretot els seus grans bulevards i les
seves places cèntriques, plenes de
banderesnacionals imassesenten-
drides. I, com ara, els revoluciona-
riscomptaren,comamínimalprin-
cipi, amb el suport implícit de tots
els estaments socials urbans.Entre
el delit dels seus feligresos, l’arque-
bisbe deMilà sortí al carrer amb la
bandera tricolord’Itàlia, signede la
llibertat i lademocràcia.Defet, com
ara també, elsúnicsquevanquedar
almarge de la revolta foren els sec-
torsmés pobres i lesmasses rurals.
I si ara l’espectre que amenaça el
PròximOrient és l’islamisme, l’any
1848erael fantasmadelcomunisme
el que, segons el seu pare intel·lec-
tual, unMarx joveníssim, recorria
Europa.

La revolució paneuropea del
1848noduràgaire.Unanyimigdes-
présPrússia iÀustria tornavenaser
monarquiesabsolutes.Eldesembre
del1852LluísNapoleóesproclama-
va emperador de França. Com a
l’Europa de fa cent cinquanta anys,
la probabilitat d’una consolidació
democràtica a l’OrientMitjà ésbai-
xa.Nomésuna tercera part dels pa-
ïsos amb un nivell de renda per cà-
pita semblant a la d’Egipte tenen
eleccions lliures. La seva democrà-
cia tendeix,però,aser inestableode
baixa qualitat. I només els països
queassoleixenunarendaeconòmi-
cadues vegadesmésalta que l’egíp-
cia deixen d’experimentar cops
d’estat. És cert que el nivell de ren-
da d’Egipte o Tunísia és un 50 per
cent més alt que el de l’Índia. Tan-
mateix, lapressiódemogràfica i l’es-
tructurasocialdelspaïsosàrabsdei-
xen pocmarge per a l’optimisme. A
Egipte hi viuen 80 milions d’habi-
tantsenunaàrea, elsmargesdel riu
Nil, equivalent a la sumadeCatalu-
nya i mig País Valencià. Un terç de
la població téuna renda inferior als
dos dòlars per dia. Segons les pro-
jeccions de les Nacions Unides,
l’any 2050 el Iemen tindrà una po-
blació de 104milions de persones,
unmiliómés que Rússia.

L’única sortida és créixer. L’Eu-
ropa liberal fracassà l’any 1848.Pe-
rò l’èxit de la revolució industrial
va possibilitar el trànsit a la demo-
cràcia dues generacions després.
Unaeconomia letàrgica (i no l’isla-
misme) és el taló d’Aquil·les del
món àrab. Un terç dels egipcis tre-
ballen al sector públic. A Jordània
ho fa la meitat de la força laboral.
L’exèrcit egipci, quehade liderar el
canvi, controla directament un
terç d’una economia basada en
l’amiguisme.Arabé, sense reforma
econòmica i fins que no puguem
comprar samarretes made in Eg-
ypt, la democràcia continuarà sent
un somni vaporós a l’altra banda
del Mediterrani.
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