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“Rússia es pensava que el 
conflicte duraria tres dies”
Vicent Partal parla de geopolítica mundial al cicle de Debats del Casino
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La sala Joan Bretcha del Casino es va tornar a omplir per escoltar Vicent Partal

Granollers

Imma Juncà

El periodista i director del 
portal Vilaweb, Vicent Partal, 
va explicar aquest dilluns el 
nou món sorgit de la geopo-
lítica produïda per la guerra 
d’Ucraïna i altres esdeve-
niments, en la cinquena 
convocatòria dels Debats del 
Casino de Granollers. 
Respecte a la invasió russa 
d’Ucraïna, Partal es va mos-
trar convençut que el proper 
mes d’abril veurem com 
s’agreuja la guerra, un cop 
superat l’hivern. “És possible 
que Ucraïna intenti recu-
perar una part de Crimea 
o reconquerir el Donbàs”, 
regió envaïda per Rússia el 
mes de febrer de l’any passat.

Partal va destacar l’error de 
càlcul del govern rus respecte 
a aquesta guerra. “Es pensa-
ven que el conflicte duraria 
tres dies i que posarien un 
govern prorús al país després 
de matar Zelenski.” A més, 
segons Partal, Putin tenia 
mala informació i es pensava 
que els russòfons que viuen 
a Ucraïna estarien a favor 
de l’operació. En tot cas, la 
invasió d’Ucraïna respon “a 

la paranoia russa d’allunyar 
la frontera de Moscou”, 
fàcilment accessible i gens 
resguardada geogràficament. 
Com a conseqüència de la 
guerra, dos països tradicio-
nalment neutrals com Suècia 
i Finlàndia van demanar 
l’entrada a l’OTAN, que ha 
resultat reforçada, situació 

que els Estats Units han vist 
com una nova oportunitat per 
incidir a Europa. Per tant, tot 
condueix a un nou conflicte 
entre els Estats Units i Rús-
sia, sense ideologia pel mig, 
a diferència del que va ser la 
Guerra Freda. 

Vicent Partal, a preguntes 
de Ramon Font, el presenta-

dor i coordinador del cicle, 
va repassar els diferents con-
flictes oberts i els moviments 
tàctics que s’estan produint 
en diferents regions del 
món. En el nord d’Àfrica 
va destacar el paper que els 
EUA li ha atorgat al Marroc 
com a garant dels interessos 
d’occident. El sud del conti-

nent africà es perfila com la 
“mà d’obra barata del futur, 
en substitució de la Xina”. 
I el Sahel, la regió de 5.400 
quilòmetres quadrats que va 
d’oest a est, des del sud de 
Mauritània fins al nord d’Eti-
òpia, en mans del jihadisme, 
té cada vegada més influèn-
cia russa.

D’Europa Partal va dir 
que l’estat del benestar està 
en perill i que està desapa-
reixent molt ràpidament. 
Aquest fet, unit al que com-
porta la globalització i que 
“l’esquerra europea està per-
duda”, està essent el còctel 
idoni perquè triomfi l’extre-
ma dreta. 

A l’Àsia, el periodista 
va dir que si la Xina ataca 
Taiwan seria l’inici de la ter-
cera guerra mundial, ja que 
el Mar de la Xina deixaria de 
ser aigües internacionals per 
passar a ser un mar interior i 
això tindria importants con-
seqüències econòmiques, ja 
que el 60 % dels productes 
de consum passen per aques-
ta ruta marítima. 

De la Xina va destacar la 
seva vocació imperial, però 
va posar en dubte que la 
població del país es man-
tingui gaire temps sense 
llibertats. Respecte de l’Ín-
dia, es va mostrar preocupat 
per l’extremisme hindú, 
“molt antimusulmà i que 
vol preservar el sistema de 
castes del país”. Sobre Israel 
va voler posar el focus en el 
conflicte que s’està gestant 
entre l’extrema dreta que 
governa, i l’oposició.

L’historiador Antoni Simon analitza el concepte històric de la unitat d’Espanya

Una unitat ‘metapolítica’

Cardedeu

Ignasi Abad

La unitat d’Espanya com a 
valor polític és l’últim llibre 
del catedràtic d’Història 
Moderna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
Antoni Simon. La Sala de les 
Columnes de l’Ajuntament 
de Cardedeu va ser l’escenari 
escollit per a la presentació 
de l’obra i per gaudir d’un 
diàleg entre el mateix autor 
i el també historiador català 
Àngel Casals, aquest dime-
cres.

L’acte va acollir una sei-
xantena de persones que van 
escoltar en primera persona 
petites pinzellades d’un lli-
bre en el qual l’autor parteix 
de la premissa de la histo-
ricitat dels conceptes, que, 
en la mesura que cerquen 
definicions, són una mena 
de contenidors que inclouen 
històries intel·lectuals realit-
zades en diferents moments 
temporals. Unes històries 
que, amb la recerca d’aquest 

estudi, s’exposen d’una 
manera sistemàtica. El rere-
fons d’aquest relat és poder 
oferir al lector eines de 

coneixement per distingir de 
quins valors, fonamentacions 
i transmissions culturals es 
nodreixen les construccions 

polítiques del concepte uni-
tat d’Espanya i com les perce-
bem en l’actualitat. 

“El llibre explica diferents 

històries, algunes valoraci-
ons intel·lectuals que s’han 
fet en moments històrics 
determinats, concretament 
en el període medieval,  
modern i contemporani. De 
fet, d’aquí prové el subtítol 
de l’obra: Una arqueologia 
intel·lectual”, exposava l’es-
criptor. 

Com explica el llibre, el 
concepte unitat d’Espanya 
és central i gairebé omni-
present en el llenguatge de 
la política espanyola actual. 
Sovint no tan sols se li atorga 
una dimensió estrictament 
política sinó també una de 
transcendent; una dimensió 
que Simon qualificava de 
metapolítica que no deixa de 
ser una construcció cultural 
fruit d’una manera d’elabo-
rar i intentar enlairar deter-
minats valors dels discursos 
ideològics.

“En el present document, 
s’ha fet una anàlisi del tema 
molt aprofundida de textos 
i d’ideòlegs sobre el con-
cepte unitat d’Espanya des 
de l’edat mitjana fins al dia 
d’avui. Per tant, és un llibre 
exigent, perquè l’autor ha 
fet una feina molt exigent i 
requereix també una certa 
exigència del lector”, explica-
va Àngel Casals. 
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Simon i Casals, durant el diàleg que van mantenir aquest dimecres a la Sala de les Columnes de Cardedeu




