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A Hassan, Ebeid, Amr i Ezz, els meus companys de revolució.
Però sobretot a Nagui, Semsem i les petites Marwa i Maríam, que des de la
seva fràgil torre d’oblit i silenci, on les carreteres porten a llocs inimaginables i
les lletres no són més que gargots indesxifrables, són les víctimes que alimenten
aquesta muntanya d’avarícia, despotisme i esclavitud humana. Perquè, com
deia Galeano, la seva fam ens alimenta i la seva nuesa ens vesteix.
I vull agrair a l’Andreu els seus consells, a la Núria les seves llargues hores de
correcció i a la Yolanda, tot això i les moltes estones de xerrada fumant una
xixa sense les quals aquest llibre potser mai s’ hauria arribat a maquinar.

«Una revolució a mitges
és la destrucció d’un poble»
Pancarta a la plaça Tahrir

Pròleg

Santiago Alba Rico

Al final de la segona guerra mundial, dos esdeveniments van
marcar el destí del món àrab en el vesper geopolític interna
cional del segle XX. El primer fet té a veure, naturalment, amb
el petroli. El 14 de febrer de 1945, el president estatunidenc
Franklin D. Roosevelt i el rei Abdelaziz ibn Saud, fundador
de l’actual estat de l’Aràbia Saudita, van firmar el pacte del
Quincey, anomenat així pel nom del creuer militar en què es
van celebrar les converses, que van portar a un acord energètic,
encara vigent, en virtut del qual es garantia als Estats Units
d’Amèrica (EUA) l’accés privilegiat al combustible fòssil del
golf Pèrsic. A canvi, la potència estatunidenca va permetre a
l’Aràbia Saudita utilitzar aquesta formidable font de riquesa
per difondre a tota la regió, no pas el benestar social i el desen
volupament econòmic, sinó la versió més reaccionària, violenta
i puritana de l’islam sunnita. El wahabisme, doctrina fundada
per Mohammed Abdel Wahab a mitjans del segle XVIII, que
fins aleshores només havia merescut el menyspreu i la condem
na del món musulmà, es va convertir de mica en mica, després
del pacte del Quincey, en una mena de «nova ortodòxia» o, si
més no, de visió integrada, respectable i atractiva de l’islam. El
9
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petroli, que només ha deixat misèria i guerres a la zona, va avor
tar la renovació il·lustrada i progressista del pensament musul
mà (vinculada al moviment Nahda de les primeres dècades del
segle), i va imposar o va alimentar les formes d’organització i
interpretació més retrògrades i antidemocràtiques.
El segon esdeveniment és la fundació a Palestina de l’estat
d’Israel. El 1948, de fet, mentre el colonialisme retrocedia a tot
el món com a resultat de l’empenta dels pobles i de la refunda
ció de les Nacions Unides al servei d’un nou ordre internacio
nal, les potències vencedores de la segona guerra mundial van
donar suport a un anacrònic projecte colonial a Palestina, les
conseqüències del qual arriben fins als nostres dies. Després de
sis guerres, milers de morts i milions de desplaçats, l’ocupació
sionista de Palestina s’ha convertit en el més gran catalitzador
de solidaritat panàrab i d’inestabilitat mundial.
Tota la política occidental a la zona ha girat al voltant
d’aquests dos pilars: el petroli del Golf i l’estat colonialista
d’Israel. Enfront del wahabisme petrolier i el sionisme israelià,
en els anys 50 i 60 van sorgir al món àrab projectes sobiranis
tes que, alhora, impugnaven les divisions geogràfiques hereta
des dels acords Sykes-Picot. D’ambició panarabista, forjats al
voltant del nasserisme egipci i el baazisme sirioiraquià, aquests
moviments es van sostenir a l’empara de la guerra freda, minats
per les pròpies divisions, les derrotes davant d’Israel i l’autor i
tar isme creixent dels seus governs. La desfeta de la Unió So
viètica (URSS) el 1989 i l’embranzida del neoliberalisme van
acabar d’enterrar les potencialitats socialistes, deixant intacte
l’aparell dictatorial. En aquell moment, el suport de la CIA als
mujahidins afganesos contra la URSS i la revolució antiestatu
nidenca de l’Iran, gairebé contemporanis, havien renovat l’im
puls islamista de manera contradictòria, canviant les forces en
el tauler geopolític regional, però no pas la relació entre elles.
Mentre occident jugava a fer d’aprenent de bruixot sostenint
els règims més reaccionaris per defensar els seus interessos,
l’antiimperialisme es desplaçava irremeiablement des de l’es
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querra panarabista cap a la dreta panislamista. L’abjecte inva
sió nord-americana de l’Iraq va completar paradoxalment
aquest quadre, tot entregant un país destruït i dividit a l’enemic
iranià.
Atrapats en la pròpia importància abstracta com si fossin
peces d’escacs, els pobles àrabs van ser sotmesos a les necessi
tats d’un paradoxal equilibri, sempre acompanyat de matan
ces, guerres, invasions i pobresa, plagues isolades en el parany
d’unes ferotges dictadures congelades en el temps. Si occiden
tals, islamistes i nacionalistes coincidien en alguna cosa de la
mateixa manera era en el menyspreu per la democràcia i l’Estat
de Dret, incompatibles amb la «lluita antiterrorista» i amb la
«lluita antiimperialista». La tortura, la repressió, la llibertat
d’expressió emmordassada, junt amb la corrupció i el menys
preu per la gent, eren funcions indispensables del manteniment
de l’statu quo. Aquesta era la situació que descrivia el famós
informe encarregat l’abril de 2005 pel PNUD (Programa de les
Nacions Unides per al Desenvolupament) a un grup d’in
tel·lectuals àrabs: «D’acord amb els estàndards del segle XXI,
els països àrabs no han resolt les aspiracions de desenvolupa
ment del poble àrab, la seguretat i l’alliberament, malgrat les
diversitats entre un país i un altre pel que fa a aquests temes. De
fet, hi ha un consens gairebé complet sobre l’existència de carèn
cies greus al món àrab, i el convenciment que aquestes mancan
ces se situen específicament a l’esfera política». L’informe parla
va d’un «forat negre» i de la imminència d’una «explosió social»
i, amb ferma delicadesa, responsabilitzava Israel i EUA «d’obs
taculitzar el camí cap a la democràcia».
En aquestes condicions, fa dos anys i mig es va posar en
marxa al món àrab un procés inesperat d’irrupció dels pobles
(de vegades anomenat «primavera àrab») que va obrir una
modesta però lluminosa oportunitat a la zona. Sens dubte, jo
ho anomenaria «revolució». No va ser una revolució socialista
i no la va dirigir l’esquerra. Tampoc va ser una revolució islà
mica, els islamistes hi van fer un paper insubstancial. Però
11
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com que va ser una revolució democràtica (per la dignitat i la
justícia social), va emergir la veritable relació de forces a la
zona —reprimida durant dècades— i les eleccions, allà on n’hi
va haver, van dur els partits islamistes de l’òrbita dels Ger
mans Musulmans al govern. Tant l’esquerra de la regió, reve
llida i stalinista, com els partits islamistes, que covaven somnis
de califat, van cedir a la pressió popular i van adoptar sincers
programes democràtics. Els fulul de la dictadura, per la seva
banda, es van reciclar en demòcrates i, des de diferents orga
nitzacions i partits, en condicions sense precedents de llibertat
d’expressió i reunió, van començar a treballar per recuperar el
poder. La situació econòmica i social es va mantenir inaltera
da i, en alguns casos, es va tornar encara més dramàtica i
desesperada.
En tot cas, l’anomenada «primavera àrab» va il·luminar u
n
descobriment i una esperança: el descobriment que l’islamisme
jihadista a penes era popular al món àrab i l’esperança que
seria definitivament vençut juntament amb les dictadures con
testades per les revoltes. Durant uns mesos, els clixés islamo
fòbics dels mitjans de comunicació europeus van donar pas a
clixés de signe contrari: un bombolleig amagat fins ara de jo
ves bloguers i voluntat democràtica. Però aquest nou clixé
s’aferrava també a la realitat. L’abril de 2011, l’esquerrà Kha
led Saghiya, aleshores redactor en cap del diari libanès AlAkhbar, certificava la defunció d’Al-Qaeda en un bell i bri
llant text titulat La muerte de Osama y las intifadas árabes: no
hay sitio para Bin Laden (traduït al castellà per Alma Allen
de). En aquest text Saghiya vinculava «l’èxit» relatiu d’AlQaeda en l’última dècada al buit polític, les dictadures i
l’imperialisme i la seva mort, per tant, al deseiximent dels po
bles: «Qui d’entre els àrabs necessita la cuirassa d’un Bloc
quan a totes les places es reclama cridant la caiguda del rè
gim? I quina administració estatunidenca necessita la guerra
contra l’islam o la islamofòbia quan l’islam polític s’ha conver
tit en un soci fonamental per reestructurar la zona?».
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Va ser així. Era una realitat. Però a mesura que les con
trarevolucions han imposat la seva llei o les revolucions s’han
enquistat en la sang i el llot, la normalització democràtica i
mediàtica anhelada ha donat pas altre cop als clixés islamo
fòbics d’abans, que tornen a dominar els titulars i les anàli
sis. Contenen també, esclar, una ombra de realitat. Perquè és
cert que la vella confluència de caos, pobresa, dictadura i im
perialisme estan ressuscitant el cadàver de Bin Laden. La fe
rocitat de la repressió a Síria ha produït el mateix efecte que
la invasió estatunidenca a l’Iraq: la penetració i la influència
creixent dels grups jihadistes sunnites i la deriva militar «sec
tària». El cop d’estat de Al-Sisi a Egipte, per la seva banda,
ha reactivat la guerra al Sinaí. I el caos libanès, amb l’aspersió
d’armes a tota la regió, ha tingut un efecte ventilador a Mali,
Algèria i Tunis.
El que no es pot negar és que, tal com passava anteriorment,
aquesta reactivació de la dreta islamista només beneficia als
qui aposten per impedir la normalització democràtica del món
àrab i, per descomptat, privar la sobirania popular sobre els
recursos materials i la justícia social. A Síria Bachar Al-As
sad ha alimentat des del començament el jihadisme contra la
revolta legítima del poble i amb els resultats que coneixem: la
relegitimització internacional del règim, que continua bom
bardejant la seva població, i l’abandonament de l’oposició de
mocràtica, desproveïda d’armes i de finançament. A Egipte, la
«guerra contra el terrorisme», que també inclou altre cop, com
en els temps de Mubarak, l’islamisme «moderat» dels Germans
Musulmans, reforça l’autoritat i el prestigi de l’exèrcit i el su
port «nacionalista» a la brutal repressió, en un consens de vio
lència que Mohammed Zaraa, militant dels drets humans, no
dubta de titllar de «feixista».
En aquest sentit, el cop d’estat militar a Egipte del 30 de
juny de 2013 il·lumina i aprofundeix l’ofensiva contrarevolu
cionària que, des de l’interior i des de l’exterior, ha intentat li
mitar o avortar els processos de canvi iniciats al món àrab a
13
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partir del mes de gener de 2011. Deturades les protestes popu
lars al rompent de Síria, estan sent segrestades i instrumenta
litzades per potències estrangeres i s’estan desviant del seu
impuls ecumènic original, així, se les empeny cap al conflicte
«sectari» o religiós. El sagnant pronunciament egipci forma
part, en realitat, d’un cop d’estat regional contra els Ger
mans Musulmans i les seves diferents branques locals: un cop
d’estat, en definitiva, contra el model turcoqatarià, acceptat
sense gaire entusiasme pels EUA i la Unió Europea, que sem
blava destinat a «democratitzar» el Pròxim Orient i el Nord
d’Àfrica i a garantir una nova estabilitat, sense canvis estruc
turals, durant alguns anys.
L’esfondrament vertiginós d’aquest model turcoqatarià com
plau a les forces més reaccionàries de la zona: l’Aràbia Sau
dita, Israel, el règim sirià i, per descomptat, l’exèrcit egipci; i
és secundat, més o menys de mala gana, per l’administració
d’Obama, molt debilitada i molt pendent dels seus aliats al
territori. Aquest esfondrament amenaça les fràgils transicions
democràtiques obertes a Egipte, Líbia i Tunis; i enforteix, a
banda i banda, les dretes laiques associades a les velles dictadu
res i a les extremes dretes islamistes. Una sensació angoixant
de déjà vu s’apodera d’analistes i testimonis: totes les espe
rances pol ·l in itzades per la irrupció dels pobles de la regió fa
dos anys i mig semblen revertir ràpidament i, sota l’envestida
de la involució antiislamista, es restableix el vell i tràgic cicle
de dictadures, repressió i radicalització contra el qual es van
alçar els moviments populars.
En aquest context, Egipte (per la seva població, la seva his
tòria i la seva força militar) va fer un paper central en la difusió
de les revoltes i en les transformacions geoestratègiques del
2011, i ara també fa un paper central en la reversió d’aquest nou
i fràgil model. Tal com recorden gran part dels analistes, la po
lítica dels EUA al Pròxim Orient es basa des de fa quaranta
anys en tres pilars: l’Aràbia Saudita, Israel i l’exèrcit egipci. A
partir dels acords del Quincey, al 1945, la teocràcia saudita es
14
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va convertir en la clau del domini energètic estatunidenc i en el
mur de contenció de les esquerres i els nacionalismes panara
bistes. Després de la guerra de 1967 Israel, per raons de política
interna i de geoestratègia alhora, va passar a centrar obsessiva
ment, de vegades de manera incongruent, totes les posicions de
Washington a la regió. Amb Sadat i els acords de Camp David
a l’any 1978, l’exèrcit egipci, màxim receptor d’ajuda estatu
nidenca (si exceptuem, precisament, Israel), es va transformar
en el veritable garant d’un sempre precari equilibri regional,
més fràgil i amenaçat que mai després de la «pèrdua» de l’Iran
al 1980. Política d’estat per sobre de les diferències entre les
administracions successives, aquest triple eix ha estat sempre
el pivot sobre el qual s’ha fundat l’hegemonia dels EUA en
aquesta zona, la més «geoestratègica» del planeta (desgracia
dament per als seus habitants).
Amb independència dels diferents orígens i per molt inco
herent que sembli, aquestes tres forces —l’Aràbia Saudita, Is
rael i l’exèrcit egipci— sempre han mantingut unes estretes re
lacions d’aliança interessada, tal com va demostrar després del
cop d’estat d’Al-Sisi, la reacció dels saudites i israelians, amb
una explícita ajuda econòmica dels primers i un públic suport i
aplaudiment dels segons; i amb una intervenció diplomàtica de
tots dos per tal que la Unió Europea i els EUA donessin «una
oportunitat al full de ruta» dels militars egipcis. Aquestes tres
forces coincideixen, entre d’altres coses i per diferents motius,
en el seu odi cap als Germans Musulmans.
El sagnant cop d’estat a Egipte il·lumina també, conseqüent
ment, un aspecte paradoxal d’aquest domini estatunidenc. La
dependència que tenen de l’Aràbia Saudita, Israel i Egipte con
cedeix a aquests tres règims una autonomia de la qual no dis
posen els països que els EUA necessiten menys, o fins i tot que
són més hostils, en l’ordre regional. No són simples titelles de
Washington, com ho prova la sedició militar egípcia: Obama
està obligat a «empassar-se» el cop (que no ha anomenat mai
així) i negociar amb l’exèrcit.
15
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Doncs bé, el llibre de Marc Almodóvar que el lector té a les
mans il·lumina d’una manera gairebé sufocant l’autonomia i el
poder d’aquest exèrcit egipci que, des de 1952, ha fagocitat de
tal manera els aparells ideològics, econòmics i de seguretat de
l’estat egipci que ha acabat per identificar-se orgànicament
amb l’estat mateix. La revolució del 25 de gener només va fre
gar aquest monstre d’esquitllada, es va adaptar a les circums
tàncies per tal de continuar regint els destins del país, i la temp
tativa dels Germans Musulmans per transformar-lo des de dins
a favor seu, a costa dels joves revolucionaris de Tahrir (i dels
obrers, els aturats, els socialment exclosos), s’ha liquidat amb
una derrota traumàtica que també és, d’alguna manera, la de
rrota de tots els partits i de tot el poble egipci. Almodóvar que
està submergit al mateix temps a la plaça i en els documents,
des del cos i des dels llibres, descriu hora rere hora, quasi mi
nut a minut, aquesta guerra mortal entre l’exèrcit i la German
dat: un exèrcit que imposa un cop i un altre la seva llei i una
Germandat ingènua, hipòcrita, temorenca i interessada, que es
pensa que pot derrotar l’exèrcit pactant amb ell i fent-li conces
sions contrarevolucionàries.
El llibre d’Almodóvar és, en algun sentit, una crònica minu
ciosa de gairebé tres anys de batalla quotidiana als carrers i als
palaus; si es vol, una obra d’annals, aquest gènere històric en
què va destacar el romà Tàcit. És sens dubte un relat factual,
nodrit d’experiències i diaris, d’una erudició concreta quasi
aclaparadora, i per això mateix constitueix un document ex
cepcional, instructiu, informatiu i, al mateix temps, apassio
nant. Ara bé, qualsevol relat implica selecció i ordre i tota se
lecció comporta una interpretació i tota interpretació pren
partit i planteja tesis i propostes. Òbviament, Almodóvar pren
partit —amb la qual cosa coincideixo plenament— contra
els dos contendents, l’exèrcit i els Germans Musulmans, l’en
frontament dels quals sembla que condueix de manera fatal al
cop del 30 de juny de 2013 i porta la regressió en forma de dic
tadura militar. No era possible un altre desenllaç? El relat, és
16
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cert, tanca tots els camins i convida poc a l’esperança. Hi ha
una «objectivitat» pètria, gairebé determinista, en l’encadena
ment dels fets. Però això és el que succeeix quan han passat les
coses i s’expliquen amb seriositat i rigor: les decisions que no
s’han pres, els impulsos absents, les pressions no exercides, no
tenen cos i no són, per tant, objecte del relat. Almodóvar narra
minut a minut el que ha passat com si no hagués pogut passar
d’una altra manera i aquest fatalisme ens proporciona una in
formació colossal, imprescindible, aclaridora, sobre les forces
en lluita, però ens deixa amb la impressió que les coses no po
dien haver anat d’una altra forma, que els actors no podien
haver actuat de manera més intel·ligent, que l’oposició no po
dia haver-se organitzat millor i, sobretot, que el poble egipci
no hauria pogut vèncer aquesta batalla.
Però aquest «fatalisme» és un efecte enganyós de la mateixa
veritat narrativa i de la qualitat de la feina d’Almodóvar. Els
relats es poden desmentir des de fora en qualsevol moment, tal
com demostra la mateixa revolució del 25 de gener. Per això
l’autor introdueix el poble egipci al final, a l’epíleg, conscient
que la força per la qual pren partit està absent, que ha estat
desallotjada per la pròpia consistència «objectiva» del relat.
Cito l’última frase del llibre, que és també —intencionada
ment— la primera i que no és una conclusió, sinó una adherèn
cia en l’arrel: «Encara s’han d’escriure moltes pàgines sobre el
procés de canvi a Egipte. Més enllà dels canvis que experimen
ti el país, que indubtablement mai no tornarà a ser com havia
estat sota Mubarak, l’autèntica revolució s’ha produït a la ment
de milions d’egipcis que avui dia s’han despertat d’un llarg son.
La revolució va obrir un nou horitzó de debats i perspectives
que difícilment serà anihilat amb facilitat. Els carrers, els cafès
i els mercats d’Egipte parlen avui dia sense embuts. La cons
ciència de milions de persones s’ha despertat. [...] La mateixa
revolució, aquella que al gener de 2011 reclamava “Pa, llibertat
i justícia social”, no ha mort. Serà viva mentre la injustícia
creada per polítiques que generen desigualtats i l’extensió de
17
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les noves formes d‘esclavisme i colonialisme continuïn vives.
Mentre sota els gratacels luxosos de les Nile City Towers con
tinuï existint la misèria de les barraques sense aigua ni llum de
Ramlet Boulaq, la revolució continuarà viva. Reclamant “Pa,
llibertat i justícia social”.»
La revolució, que és un procés i necessita temps, coneix re
trocessos; i, pel que fa al temps, està ple de revessos i de morts.
Aquesta extraordinària i compromesa crònica hermenèutica
d’Almodóvar ajuda a comprendre el punt de reflux en què
ens trobem després del tsunami de 2011, però deixa oberta
l’esquerda per on han de fluir nous torrents. El seu llibre ex
plica moltes coses; l’epíleg expressa la veritat viva, calenta, a
l’espera, d’uns pobles que —ni a Egipte ni a Tunis ni a la resta
de la regió— encara no han dit l’última paraula.

L’era

Mubarak
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Egipte vist des del Nile City
El Nil ha estat la base de la vida a Egipte durant segles i segles.
La vida en el país sempre ha estat vinculada a la riba del riu i la
seva capital s’estén just en el punt en què neix la formació del
Delta creat pels rics sediments recopilats durant més de 6.600
quilòmetres. Al Caire els joves passegen i flirtegen per la cornixe del riu mentre embarcacions amb rococós i epilèptiques
instal·lacions lluminoses esbomben a tot drap els darrers èxits
de la música popular local. A les terrasses dels cafès benestants
seuen joves i grans pipant durant hores la famosa xixa entre el
ressò dels clàxons del darrer embús cairota.
La riba del riu Nil, amb el seu passeig de la cornixe, és tam
bé una mostra del poder cairota. Des del benestant barri de
Zamalek, la seu del Partit Democràtic Nacional de Mubarak, el
Ministeri d’Afers Exteriors, la televisió pública o la Cort Su
prema, passant pels més luxosos hotels i importants oficines de
negocis. El poder dorm a la seva riba.
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El poder del que representava el règim egipci es fa evident.
En aquesta mateixa riba, a escassos quilòmetres del centre, es
troba un dels exemples gràfics més clars del que va representar
durant 30 anys la dictadura de Hosni Mubarak. Allà es presen
ta, faraònica, la construcció de les dues torres del complex Nile
City. Construïdes pel binomi format pel clan saudita Shobokshi
i el clan egipci Sawiris, molt propers al mateix Mubarak, re
presenten tot el luxe i l’ostentació poguda construir pel rè
gim. Amb 34 plantes i 142 metres d’alçada, figuren com el quart
i cinquè edificis més alts del país. Les torres alberguen princi
palment oficines de les més destacades marques del país, els
més rellevants gabinets assessors o fins i tot la seu diplomàtica
de diversos estats. També hi té lloc un petit centre comercial al
més pur estil occidental amb les més sofisticades sales de cine
ma del país amb les darrers novetats del cinema comercial de
Hollywood, i on es poden trobar botigues amb les més recone
gudes marques de roba o perfums mentre es pren un cafè Star
bucks o un gelat Häagen-Dazs. Les torres alberguen també
l’hotel Fairmont, un dels més selectes de la capital cairota amb
instal·lacions d’spa, luxosos restaurants i bars cocteleries amb
exclusives vistes al Nil.
Però mentre dormir una nit a les seves entranyes difícilment
baixa dels 200 dòlars, a les faldes de les torres del Nile City es
troba el barri de Ramlet Boulaq, integrat dins Boulaq Abu
Alaa, una de les més extenses zones de barraques de la ciutat.
Una barriada on bona part dels habitants, encaixonats en vi
vendes d’autoconstrucció entre tallers de forjadors de ferro i
metall, viuen amb menys de 2 dòlars diaris i on encara a dia
d’avui, en ple segle xxi i literalment veïns del luxe egipci, lluiten
exigint instal·lacions sanitàries, aigua i enllumenat públic. Pre
cisament fruit de l’especulació creada per la construcció de les
torres, centenars de veïns es van veure forçats a vendre les se
ves cases. Mentre estudis indicaven que el valor del metre qua
drat sobrepassava els 4.000 euros, molts veïns assetjats per les
promotores es desprenien de les cases on havien viscut durant
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dècades a canvi de poc més de 100 euros/m 2. Aquesta era la
imatge del efectes dramàtics de la liberalització econòmica del
règim Mubarak. Els creixents beneficis d’una minoria a canvi
de la multiplicació de la misèria col·lectiva d’una majoria.
El Nile City representava clarament aquell procés. A la
planta vuitena de la torre nord, fent costat a l’ambaixada de
Nova Zelanda, es troba la seu del Centre Egipci d’Estudis Eco
nòmics (ECES). Constituït el 1992 gràcies a l’aportació de 10
milions de dòlars de la USAID, l’agència estatunidenca pel
desenvolupament, era el think tank que liderava l’assessora
ment pel procés de liberalització econòmica que viuria Egipte
en l’era Mubarak. ECES va ser creat per l’advocat Taher Hel
mi, que lideraria la cambra de comerç americana a Egipte i que
també era fundador de Helmi, Hamza and partners, amb una
emparquetada seu a la planta 21 de la mateixa torre nord del
Nile City i que actuava com a delegació cairota de Backer &
McKenzie, un importantíssim bufet d’advocats amb seu a Chi
cago. Si ECES actuava com a think tank del procés de liberalit
zació econòmica, Backer and McKenzie n’era la branca jurídi
ca que redactava les lleis i contractes necessaris per a la venda
de propietats públiques. Tant l’ECES com B&M van constituir
la base per al procés de privatització empresarial i de liberalit
zació salvatge de l’economia egípcia del tombant de segle. Els
informes encarregats per ECES dictaven, el govern executava.
El vincle era tan fort que diversos membres del comitè execu
tiu d’ECES, com el mateix Helmi o com Mahmud Mohieldin,
Ahmed al-Maghrabi, Ahmed Ezz o el mateix fill del dictador,
Gamal Mubarak, estaven fortament vinculats al partit gover
namental i al govern. I a més es beneficiaren personalment
d'aquelles privatitzacions. El 2005 prop de 200 de les 315 em
preses estatals havien estat privatitzades, la majoria de manera
fraudulenta per sota del seu valor real de mercat. Segons alguns
informes del mateix ECES, el país només havia ingressat una
desena part del valor real dels actius venuts en els darrers 20
anys. De mitjans dels 90 al 2005 els treballadors estatals s’ha
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vien reduït en un 50%. Un 20% dels bancs estatals també
havien estat transferits al sector privat. Es construïen zones
franques lliures d’impostos, s’agilitzava i facilitava la creació
d’empreses, es retallaven les barreres aranzelàries i es conge
laven els salaris.
L’ECES naixia un any després que Mubarak signés el segon
dels 4 paquets d’ajudes amb el Fons Monetari Internacional
que marcarien el seu regnat. En l’era del rais, Egipte va acor
dar 4 programes amb el Fons Monetari Internacional per un
valor total de 1.850 mil milions de dòlars.1 Aquell 1991 Egipte
entrava en la roda del denominat Consens de Washington, la
recepta econòmica de les institucions financeres internacio
nals per als anomenats països en desenvolupament. Allò agu
ditzava el procés de liberalització econòmica iniciat pel pre
sident Anwar al-Sadat els anys setanta sota el nom d’Infitah,
un procés a través del qual Egipte s’havia allunyat de les po
lítiques de socialisme d’estat i control estatal de l’economia
promogudes pel general Gamal Abdel Nasser als anys 50 i 60.
Aquell gir havia provocat un canvi d’aliances polítiques al
Caire, passant de l’òrbita soviètica dels 50 i 60 als braços dels
Estats Units a partir dels 70. L’entrada d’Egipte al consens de
Washington a principis dels 90 va provocar que els preus dels
productes agrícoles fossin liberalitzats i gran part dels subsidis
eliminats. El 1992 s’emetia la llei número 96, que liberalitzava
l’explotació dels arrendaments de terres i permetia als propie
taris l’augment de les rendes i l’expulsió dels camperols ar
rendataris si així ho volien. La llei, que revocava i esquinçava
la reforma agrària feta pel president Abdel Nasser l’any 52,
es faria efectiva 5 anys després posant el punt de partida a l’ex
pulsió pràctica dels camperols de les terres i la precarització de
la seva situació econòmica i laboral. l’oposició a la nova llei
portaria a centenars d’empresonaments denunciats per les ins
titucions internacionals.
1 Informació extreta de la pàgina web del FMI.
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El 1996 es posava en marxa un nou procés massiu de priva
tització empresarial. Eren els requisits del tercer pacte de l’era
Mubarak amb l’FMI, aquest cop per valor de 434,3 milions de
dòlars. A tal efecte, i dissenyat pel vicepresident estatunidenc
Al Gore, es faria un canvi de govern i es nomenaria un nou ga
binet liderat per Kamal Ganzouri. El canvi de govern portava el
clar segell americà; el Congrés dels EUA aplaudia el canvi d’un
executiu que tenia «l’encàrrec de liberalitzar l’economia des
regulant el sector comercial, augmentant la competitivitat en
el sector financer i accelerant el camí de la privatització». La
USAID, l’agència americana per al desenvolupament, va co
mençar llavors a donar una ajuda anual de 200 milions de
dòlars al govern egipci amb aquesta finalitat.2 En pocs anys
s’havien creat o es crearien lleis per facilitar la creació d’em
preses (3/1998), per acabar amb el control estatal sobre la
producc ió (8/1997), per instaurar un modern mercat de va
lors egipci (95/1993), per liberalitzar el mercat de telecomuni
cacions (10/2003) o per liberalitzar el mercat d’exportacions
(155/2002). El procés s’acc elerar ia dramàticament a partir
del 2002 amb l’entrada del clan Mubarak a la direcció de l’ofi
cialista Partit Democràtic Nac ional (PDN) i el 2004 amb l’ar
ribada del govern d’Ahmed Nazif. Un govern carregat de noms
vinculats a l’ECES que aplicarien fins a l’extrem l’agenda refor
mista de les institucions internacionals.

El millor reformista del planeta
Segons els analistes neocons, la reforma econòmica d’Egipte
rutllava a la perfecció. El país agilitzava la creació d’empre
ses, liberalitzava la moneda per atraure les inversions i tancava
acords de lliure comerç amb la Unió Europea, Estats Units i
2 Jason Hickel: «The fallacy of freedom: USAid and neoliberal policy
in Egypt», Though Leader, 15-03-2011 [online].
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fins i tot Israel. En aquest període el govern de Mubarak va
ser molt elogiat per l’FMI i el Banc Mundial per haver assolit
taxes mitjanes de creixement del PIB del 8%. El 2007 arribava
a ser catalogat pel Banc Mundial com a màxim reformista del
planeta, un títol considerat un imant d’inversors. El nombre de
dies que es trigava a obrir una empresa al país queia dels 19 als
7 entre 2007 i 2011, mentre el nombre de formularis requerits
passava en el mateix període de 10 a 6. Segons Doing Business,
un projecte dependent del BM, Egipte se situava com el país
número 21 del món quant a facilitat per a crear nous negocis,
tan sols superat a la regió per la conservadora Aràbia Saudi
ta. Egipte, segons alguns informes, era, després d’Alemanya,
el segon lloc del planeta amb més Mercedes Benz als carrers.
Els analistes neoliberals assenyalaven el creixement del PIB
d’Egipte com una prova que les marques de l’anomenat consens
de Washington podien funcionar en el món en vies de desenvo
lupament. Tot rutllava segons els indicadors macroeconòmics.
Les conseqüències sobre el terreny, però, eren força més
dramàtiques.
La doctrina neoliberal transferia el sector públic a mans
d’una minoria molt ben connectada. Les empreses es malveni
en a especuladors que provaven de fer més negoci amb la venda
dels terrenys o la maquinària que no pas amb la reactivació de
la mateixa indústria. Figures properes al règim es beneficiaven
de les privatitzacions. La inversió estrangera, tan llargament
publicitada, es limitava bàsicament a inversions financeres i a
l’explotació de petroli i gas, cosa que generava poques ofertes
de treball. El resultat va ser la concentració absoluta de la ri
quesa. El 80% de la riquesa del país es concentrava en menys
del 20% de les mans.
Des de l’inici d’aquestes polítiques la població que vivia per
sota del llindar de la pobresa (2 dòlars/dia) va passar d’un 20%
a un 44% i en els darrers anys de Mubarak, quan el PIB regis
trava rècords històrics lloats internacionalment, el percentatge
de població que vivia sota l’absoluta pobresa (menys d’un dò
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lar al dia) ascendia del 16% al 25,2%. 3 El 2011 més de 15 mi
lions d’egipcis vivien amb menys de 2 dòlars al dia, mentre que
tan sols 8 homes de negocis controlaven un patrimoni superior
als 18 000 milions de dòlars. Segons el Programa Mundial
d’Aliments, en la dècada 1995-2005 que va seguir a la imple
mentació del liberalisme del règim Mubarak, el cost de la vida
va augmentar un 75% a Egipte. En aquest mateix període el
govern dels tecnòcrates reduïa del 42% al 20% els impostos a
les grans fortunes i els equiparava als de petits propietaris amb
salaris de 350 euros anuals.4 Segons dades del Centre Egipci
per als Drets Econòmics i Socials, mentre que els impostos a la
indústria representaven sols un 13’2% de les recaptacions, el
ciutadà mitjà havia experimentat un augment de la contribució
tributària d’un 330% a través de 29 tipus d’impostos i taxes
directes sobre els productes. Les prestacions socials més bàsi
ques es suprimien i en una societat en què cada any vora mig
milió de persones contreien l’hepatitis, els tractaments més bà
sics no eren coberts i per tant, no es trobaven a l’abast de la
majoria de la població.
La retallada dels serveis era sagnant. Entre el 2002 i el 2008
almenys 2.000 persones perdien la vida en accidents de tren,
incendis, esfondraments de vivendes, naufragis d’embarcacions
o altres desastres amb una relació més o menys directa amb
l’Administració desballestada pel règim. L’any 2010 el World
Economic Forum situava el sistema educatiu egipci a la posi
ció 135 (d’un total de 139) al rànquing mundial, molt per sota
del nivell general de desenvolupament del país (94, segons el
mateix estudi). El govern egipci invertia menys de 250 dò
lars anuals per estudiant de primària. Mentrestant, les famílies
egípcies gastaven entre 10 000 i 15 000 milions de dòlars en

3 Sameh Naguib: La revolución egípcia. Análisis y testimonio político,
En Lucha, 2012.
4 Ibíd.
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classes de reforç per als fills. 5 Les classes de reforç no eren més
que el resultat de la corrupció instal·lada en el Departament
d’Educació: els professors obligaven els alumnes a contractar
les lliçons per a poder ells completar els seus exigus sous, que
amb prou feines arribaven als 30 euros mensuals. Dues terceres
parts de les famílies egípcies pagaven per les classes de reforç,
i, per a un 60% d’aquestes famílies, la despesa suposava un mí
nim d’una tercera part dels magres ingressos.
Els salaris, a més, continuaven congelats tot i la inflació. El
salari mínim era de poc més de 4 euros mensuals des de 1984,
mentre que una recentment liberalitzada lliura egípcia perdia,
des de 2004, un 40% del seu valor. La liberalització de la mone
da atreia els inversors estrangers, captivats per l’augment del
seu poder adquisitiu, però també provocava una inflació galo
pant que colpejava amb duresa les classes més desafavorides. A
principis de 2011 vora 40 milions de persones (gairebé la meitat
de la població) depenien de les cartilles de racionament de
l’estat, mentre 88 000 persones perdien els lloc de treball en els
primers mesos de 2009, i s’arribava al ritme de 3 acomiada
ments diaris en sectors com el turístic. Les crisis climàtiques,
que afectaven els subministraments de blat o sucre, impactaven
brutalment en la fràgil societat egípcia.
L’enorme dependència alimentària, especialment en la im
portació del blat o la popular fava, va colpir enormement l’eco
nomia egípcia, marcada per una inflació dels preus del 18’9%
el gener de 2011, un punt i mig per sobre de la del desembre
anterior. Productes com el tomàquet havien viscut augments de
preu de fins a deu vegades en el mateix període.6 Era el resultat
d’una balança comercial que feia que les importacions super
essin les exportacions aproximadament en un 25%. La depen
5 Ahmed Zewail: «Reflections on arab renaissance», The Cairo Review
of global affairs [online].
6 The Arab Spring and Climate Change. A Climate and Security
Correlations Series, Center for American progress, 2013.
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dència provocada per la liberalització del mercat feia l’eco
nomia egípcia enormement vulnerable a la crisi internacional.
Si posem de barem el període 2008-2011, les remeses d’im
migrants queien un 17%, el turisme baixava 25 punts i aportava
una balança negativa per primer cop en molts anys, i els ingres
sos pel canal de Suez queien un 7,2%. Les exportacions a Euro
pa van disminuir d’un 33% a un 15% entre 2008 i 2009.
El límit en què vivia la població egípcia s’expressava, sovint,
de manera dramàtica. El març de 2008 un mínim de 50 perso
nes morien a les cues dels forns barallant-se, literalment, per
una llesca de pa. La crisi arribava com a conseqüència dels efec
tes de l’especulació amb els aliments en el mercat internacional,
agreujada per la forta dependència en què se sumia Egipte. En
un país en què 50 milions de persones vivien del pa subsidiat,
2/3 parts dels més de 9 milions de tones de blat necessaris per a
fer el pa subvencionat eren importades. Un 3% del PIB egipci
es destinava exclusivament a l’adquisició de blat.7 Crisis similars
es repetirien posteriorment, com la dels subministraments de
gas butà de la tardor de 2010.
Segons informes del mateix govern, a finals de 2010 es
c alculava que més de 12 milions d’egipcis vivien en les prop
de 1.200 barriades de barraques que poblaven el país. 17 mili
ons de persones eren analfabetes i més de 3.000 pobles no dis
posaven de mesures sanitàries bàsiques. Però el mateix informe
apuntava que les xifres reals podien ser encara més escanda
loses. En la província d’Assiut, per exemple, el 58,1% de la po
blació vivia en l’absoluta pobresa. A la de Sohag era el 45,5%.
L’economista de l’estatal Centre d’Estudis Econòmics d’al-Ah
ram, Ahmed al-Naggar, afirmava que fins i tot el 95% dels tre
balladors del sector públic, els funcionaris, vivien en nivells de
pobresa l’any 2010.
Amnistia Internacional alertava el novembre de 2009 del
risc que la població més desafavorida del Caire morís enterra
7 Ibíd.
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da sota la misèria. «Al voltant de la meitat dels 13,5 milions de
persones que, segons càlculs, resideixen a l’àrea metropolitana
del Caire viuen en assentaments informals aixecats en terreny
agrícola o desèrtic». I el desastre tenia lloc. El 6 de setembre
de 2008 un centenar llarg de residents del barri informal de
Duweiqa morien fruit d’una esllavissada. Una situació que
contrastava amb l'aflorament dels anomenats compounds, o
barriades de luxe, que cada cop poblaven amb més agressivitat
els entorns del Caire o Alexandria. Amb pomposos noms en
anglès (Hyde Park, Beverley Hills, Utopia o Evergreen) i luxo
sos centres d’spa, golf o tennis, una vil·la podia fàcilment valer
4,5 milions de lliures. Un preu que el treballador que en cuida
va el jardí podria trigar un miler d’anys a cobrar, com destacava
un reportatge de Reuters.
Mentre que la fortuna del rais era una autèntica incògnita,
la població es moria literalment de fam. Informes oficials par
larien d’una fortuna estimada de 1.300 milions de dòlars en
diners en efectiu, accions empresarials i actius immobiliaris
al país. Altres informes calculaven que la fortuna del rais po
dria anar dels 29 mil als 50 mil milions d’euros en residèn
cies i comptes corrents repartits per mig planeta. Tan sols a
Egipte el clan familiar disposava de més de 40 vil·les i un mi
ler de lliures en comptes bancaris. Investigacions posteriors
revelarien que el rais disposava de 3 comptes bancaris secrets
a Egipte que superaven els 9.000 milions de dòlars, la major ia
provinents d’ajudes a la cooperació per a pal·liar els efec
tes del terratrèmol de 1992 o el desenvolupament del siste
ma educatiu.8 Mentrestant la corrupció matava centenars de
per

so
nes al país. Però la pobresa no semblava preocupar
Mubarak. «No ens hem d’avergonyir perquè hi hagi gent
pobra. El que hem de fer és treballar per donar al nostre país
8 Las xifres anteriors son referències de notícies publicades a Ahram
online, The Guardian, Egyptindependent i el diari Shorouk, respec
tivament
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una aparença a dequadament civilitzada per atraure el turis
me», afirmava el p
 resident.9

El clan Gamal i el perill hereditari
La principal cara visible d’aquell procés de liberalització eco
nòmica era la de Gamal Mubarak, el flamant fill del president
egipci. El fill del rais, format a Londres i de vocació clarament
pro-occidental, anava guanyant pes polític al país i es comença
va a postular amb força com a futur presidenciable, en un estil
de república hereditària similar a la del cas sirià. L’any 2002, en
el vuitè congrés anual de l’oficialista Partit Democràtic Nacio
nal, es crearia la figura del secretariat polític al capdavant del
qual es trobaria el fill del dictador. La seva carta de presentació
era la pretesa modernització del país a través de l’obertura dels
mercats i la seva obsessió, assolir un acord de lliure comerç amb
els Estats Units. Era pràcticament el mateix full de ruta mar
cat per l’ECES, que de fet comptaria amb diversos alts càrrecs
de l’organització entre els membres del nou secretariat. A part
del mateix Gamal, s’hi trobarien Tamer Helmi, Ahmed Ezz,
Mahmud Mohieldin, Ahmed al-Maghrabi o Hussam Badrawi.
L’entrada de Gamal en joc es faria notar ràpidament. Dos
anys després, l’estiu del 2004, Ahmed Nazif era nomenat nou
primer ministre en substitució d’Atef Ebeid. Nazif, que havia
iniciat com a ministre de l’anterior executiu el procés de libera
lització del mercat de telecomunicacions egipci, organitzava un
nou govern amb canvis bàsicament estètics, amb la reactivació
econòmica com a principal objectiu. El més rellevant, però, és
que es tractava de la formació d’un executiu tecnòcrata amb
la presència de diversos noms considerats propers a Gamal
Mubarak i al cercle de l’ECES. Prop de la meitat de les carteres
9 Sonallah Ibrahim: Zaat, The American University in Cairo Press, el
Caire, 2004.
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a naven a parar a gent considerada propera al fill del rais. Era
l’anomenada societat del futur. Entre aquests destacarien els
autèntics cervells de l’aperturisme econòmic més agressiu.
El Trio de Gamal: el ministre de Comerç i Indústria Rachid
Mohamed Rachid; el de Finances, Youssef Boutros Ghali, i el
d’Inversions, Mahmud Mohieldin. Era la versió egípcia dels
Chicago Boys de Friedman, els cavallers del liberalisme econò
mic a la vall del Nil. Tant Rachid com Mohieldin eren mem
bres de l’executiu de l’ECES. Mentre Ghali compaginaria el
càrrec com a màxim responsable de les finances egípcies amb
el de president del Comitè Monetari i Financer Internacional
de l’FMI, Mohieldin compaginaria la cartera ministerial amb
la seva posició com a representant del Banc Mundial al Caire.
No hi havia problemes en la dualitat de càrrecs. El tecnò
crata Youssef Boutros Ghali, nou ministre de Finances, havia
estat membre destacat de l’FMI en els 80, per després negociar
en nom d’Egipte el deute extern del país i l’aplicació de les po
lítiques de privatització. Tot per, al cap de poc, a l’octubre de
2008, tornar a l’FMI i presidir el comitè financer de l’entitat.
Un càrrec que compaginaria amb la cartera ministerial a Egip
te. Ghali negociava a tots dos costats de la taula. Una situació
similar a la de Mahmud Mohieldin, ministre d’Inversions del
govern de Nazif i responsable de l’oficina cairota del BM. Actiu
assessor de l’ECES, mentre signava la venda d’empreses esta
tals per sota dels preus del mercat, era lloat pel Banc Mundial
en els informes de 2008 i 2009. Quatre mesos abans de l’alça
ment de gener de 2011, l’exministre egipci seria premiat amb
una de les tres direccions generals del Banc Mundial a Was
hington DC. Robert Zoellick, president del Banc Mundial, el
qualificaria com un «inesgotable reformador» que havia per
mès a Egipte «capejar la crisi financera internacional».10 Curio
sament, Mohieldin va ser nomenat president del programa per

la reducció de la pobresa del Banc Mundial. El ministre d’In
versions d’un país que s’enfonsava en l’abisme de la fractura
social presidia el programa de reducció de la pobresa del Banc
Mundial. Un càrrec que havia assolit després de multiplicar per
deu els deutes contrets entre Egipte i el BM en projectes prepa
rats per la seva parella, treballadora de l’oficina cairota de la
institució internacional.
El canvi de govern de 2004 va sorprendre diversos analistes,
sobretot per no respondre a les necessitats ni reclamacions po
lítiques del moment. A un any de les eleccions presidencials el
moviment era vist per molts com una manera d’aplanar el camí
de Gamal, que llavors tenia 41 anys, cap a la presidència. Aquell
estiu d’olimpíades, el règim penjava imatges gegants del fill del
rais rodejat dels cinc medallistes d’Atenes. Tan sols el crit al cel
llançat per l’oposició va forçar el règim a fer-se enrere i retirar
els anuncis. Però els temors augmentaven quan la guàrdia pro
pera al fill del dictador sortia reforçada del congrés anual de
l’oficialista Partit Democràtic Nacional. El lema de Gamal, se
cretari del comitè polític del partit, era el de la liberalització de
l’economia i l’obertura dels mercats.
El nou executiu va accelerar la reforma. Si l’any abans de
l’entrada de Nazif, el govern havia privatitzat nou empreses, en
els dos primers anys del nou govern se’n van privatitzar cin
quanta-nou. Aquest també retallaria els aranzels duaners, es
tabliria un tribunal mercantil, una llei antitrust i l’agilització
dels tràmits per a la creació d’empreses. Però les reformes be
neficiarien sols uns pocs. Les pràctiques corruptes es menjaven
el pastís. Alguns informes parlaven de pèrdues anuals de 4.500
milions d’euros a causa de la corrupció.11 Les privatitzacions
anaven sempre a parar a mans properes al règim i en diverses
ocasions fins i tot a gent pròxima al mateix ECES, el think tank
creat per la USAID. És el cas de gent com Ahmed Ezz, figura

10 Nota de premsa 2011/081/EXC del Banc Mundial amb data de 0809-2010.

11 «Egypt lost $57.2 Billon From 2000-2008» Financial Transparency
Coalition, 26-01-2011 [online].
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destacada tant del centre d’estudis econòmics com del PDN
i president del comitè pressupostari del parlament, i que en poc
temps passaria de controlar el 35% del sector nacional d’acer
a tenir-ne el 60%, amb un 70% d’encariment del producte, tot
gràcies a la falsificació deliberada de pressupostos d’empreses
estatals per tal de comprar-les per sota del valor de mercat.
Una altra destacada figura d’ECES era Ahmed Maghrabi. Que
Maghrabi, ministre d’Habitatge, fos alhora inversor immobili
ari no semblava cap problema, com tampoc ho era que signés
diverses vendes de terreny públic a entitats que li eren prope
res. Segons destaparia la premsa local, el mateix Gamal Mu
barak va especular durant anys amb la compravenda del deu
te públic egipci. Primer a través de la seva posició com a
treballador a l’oficina cairota del Banc d’Amèrica, posterior
ment amb una empresa creada al paradís fiscal de les Baha
mes i finalment amb la companyia Medinvest, creada a Lon
dres juntament amb el seu germà Alaa amb aquesta finalitat.
Gamal es convertia en el nou rais i feia i desfeia a plaer.

Els carrers parlen
La por a una successió hereditària del poder neguitejava l’arena
política. El mes de maig del 2003 diverses formacions polítiques
(com ara el Wafd, el Karama o el Taggammo) formaven el Front
Nacional i reclamaven reformes urgents, entre les quals la fi de la
llei d’emergència vigent al país des de feia tres dècades i l’elecció
directa del nou president. La iniciativa, que moriria tan ràpid
com havia nascut, seguia l’estela del Comitè en Defensa de la
Democràcia creat pocs mesos abans. Més rellevant era, però,
l’aparició d’una altra formació sorgida de les sinergies del movi
ment contra la guerra d’Iraq. Era el Moviment 20 de Març pel
Canvi, que recordava la històrica ocupació de Tahrir arran de
la invasió militar d’Iraq. Era el primer cop que es cridaven con
signes directes contra la successió hereditària del poder. Quan
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el setembre de 2004 Gamal Mubarak e mergia com la principal
figura del Partit Democràtic Nacional, una quinzena de forma
cions polítiques, inclosos els Germans Musulmans i el Moviment
20 de Març, llançaven el Moviment Popular pel Canvi contra la
successió hereditària del poder. L’oposició es mobilitzava, però
amb el temps es demostraria que l’aparició de Gamal Mubarak
neguitejava també importants faccions del règim.
Aquells moviments polítics d’oposició devien en bona
part la seva aparició a les mobilitzacions sorgides al país
contra les intervencions d’Estats Units a la zona. Les crítiques
a la Casa Blanca, vista com la principal aliada de Mubarak,
es convertien en la millor vàlvula d’escapament per criticar el
règim egipci. Aquestes protestes contra els Estats Units van
ser, de fet, el bressol dels moviments d’oposició i van néixer
mitja dècada abans de l’aparició de Gamal Mubarak en escena.
El desembre de 1998 els Estats Units i el Regne Unit enge
gaven l’anomenada Operació Guineu del Desert contra Iraq.
Una campanya de quatre dies de bombardejos enmig de la cri
si pel desarmament del règim de Saddam Hussein. Rere l’atac,
però, molts hi van veure una cortina de fum de la Casa Blanca
per distraure l’opinió pública de l’impeachment contra el lla
vors president Bill Clinton, esquitxat per la polèmica del cas
Lewinski.
La campanya militar contra Iraq va provocar manifestaci
ons de milers d’egipcis a les portes de la Universitat America
na, situada a la cèntrica plaça Tahrir. Diverses persones tenien
la intenció de fer nit a la plaça fins que la policia va dispersar la
concentració i va detenir alguns participants. Era la primera
vegada en dècades que una protesta política arribava al cor de
la capital egípcia i desafiava els disset anys de llei d’emergència
vigent al país. Se superava la dinàmica dels darrers anys. La de
les protestes obreres, camperoles i estudiantils aïllades i radi
calment silenciades pels mitjans de comunicació.
L’escena es repetiria durant la segona Intifada a Palestina,
el setembre de 2000. La provocadora visita del president israe
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lià Ariel Sharon a l’esplanada de les mesquites de Jerusalem
generava una escalada en la confrontació entre els palestins i
l’entitat sionista. El punt culminant arribava amb la difusió, a
través dels canals per satèl·lit, de la mort a mans d’un franctira
dor israelià del nen palestí Mohamed al-Durra, de tan sols nou
anys. La imatge, que generaria polèmica en cercles prosionistes
que en posaven en dubte la veracitat, va provocar una forta
reacció. Les impactants imatges van commocionar l’opinió pú
blica propalestina i, entre d’altres, llançaven al carrer milers
d’egipcis. Es van organitzar manifestacions, vagues de fam i
acampades mentre es formava el Comitè Popular Egipci en So
lidaritat amb la Intifada, que agrupava una vintena d’organit
zacions no governamentals i teixia una xarxa associativa arreu
del país. La proliferació del Comitè permetria, posteriorment,
convocar una protesta a la plaça Tahrir per condemnar el su
port americà i egipci a l’estat d’Israel i teixia una xarxa associa
tiva clau per als moviments d’oposició al règim. El Comitè Po
pular també seria una de les bases per organitzar, el desembre
de 2002, la Primera Conferència contra la Guerra, organitzada
per la Campanya Popular Egípcia per a Confrontar les Agressi
ons Americanes.
La guerra seria, precisament, el que tornaria a portar la
gent a la plaça. El 20 de març de 2003 desenes de milers d’ac
tivistes van ocupar la plaça Tahrir en rebuig a la nova invasió
americana d’Iraq. Aquella mateixa nit començava l’operació
Nova Alba, de la qual el règim Mubarak era considerat còmpli
ce. El president egipci, segons revelaria WikiLeaks posterior
ment, hauria alertat la Casa Blanca dels riscos estratègics d’una
invasió a Iraq, però el seu paper va ser clau per donar llum ver
da a l’atac americà. Bush afirmaria posteriorment a les seves
memòries que va ser el dictador egipci qui el va convèncer de
l’existència d’armes biològiques a Iraq.
Algunes de les declaracions que es van considerar clau per
tirar endavant la invasió havien estat obtingudes sota tortura a
les presons egípcies dins els episodis dels avions fantasma de la
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CIA i l’anomenada guerra contra el terror. Egipte era un aero
port habitual d’aquells avions no registrats i les seves presons,
l’escenari de brutals tortures per arrencar qualsevol tipus de
declaració. Les arrencades sota tortura a Ibn al-Xeic al-Libi a
Egipte l’any 2002, que parlaven d’un fals aprovisionament ira
quià d’armament químic relacionat amb una estranya vincula
ció de Saddam Hussein i Al-Qaeda, s’haurien considerat clau
per a l’inici de la guerra d’Iraq.12 Els detalls d’aquesta confessió
haurien estat utilitzats per Collin Powell en la seva defensa de
la invasió davant les Nacions Unides el febrer de 2003.
El cas dels avions i les detencions secretes es destapava el
gener de 2010 amb un informe de les Nacions Unides. Un do
cument elaborat per quatre investigadors acusava Egipte i al
tres països de l’anomenat tercer món del segrest i detenció en
presons secretes de presumptes terroristes durant els anteriors
nou anys, als quals s’havien violat els drets més fonamentals.
Tot es feia seguint un encàrrec de la intel·ligència america
na, la CIA. O
 mar Suleiman, cap dels serveis secrets egipcis,
era a l darrere de l’organització d’aquests avions de la mort
en el marc de l’esquizofrènica guerra al terror de George Bush
i la Casa Blanca. L’informe, dirigit per Manfred Nowak, rela
tor especial sobre la tortura per a l’ONU, i Martin Scheinin,
relator especial dels afers de terrorisme i Drets Humans, asse
nyalava que l’objectiu de les detencions secretes era facilitar
la tortura i els tractes inhumans i degradants per aconseguir
informacions o silenciar la gent. Etiòpia, Djibouti, Jordàn ia,
Marroc, Pakistan, Síria, Tailàndia, Polònia o Romania eren
països que també es trobaven a la llista de destins de presos.
El màx im responsable egipci d’aquestes sessions, Omar Sulei
man, qualificat per Foreign Police com un dels més influents
caps d’espionatge del món, seria conegut amb el sobrenom de
Torturador en Cap d’Egipte. L’home tenia fama de despietat.
12 Globalizing torture. CIA secret detention and extraordinary ren
dition, Open Society Justice initiative, 2013.
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Segons explica el periodista Ron Suskind, quan la CIA va re
clamar a Suleiman l’enviament d’una prova d’ADN d’un fami
liar del cap d’Al-Qaeda, Aiman al-Zawahiri, l’egipci va decidir
enviar-los un braç sencer.13
Els vincles entre el Caire i Washington eren forts. Egipte
era de fet el segon receptor mundial d’ajuda americana, sols
superat per l’entitat sionista d’Israel. Des que els acords de
pau entre el Caire i Tel Aviv s’havien segellat a Camp David,
el 1979, l’aliança entre Egipte i els Estats Units es segellava a
través d’Israel. Aquells acords de pau van provocar la mort
del president Sadat, assassinat el 1981 per militants jihadis
tes durant una desfilada militar, però Mubarak va fer tot el
possible per construir la seva estabilitat sobre aquell docu
ment altament impopular. Segons el Congressional Research
Report, entre aquell llunyà 1979 i 2009 Egipte havia rebut
64 000 milions de dòlars d’ajuda nord-americana. La presèn
cia dels Estats Units a Egipte s’exemplificava simbòlicament
amb la monumental ambaixada al centre del Caire, el cos di
plomàtic estatunidenc més gran del món a l’època, i en una
essencial ajuda econòmica, la pràctica totalitat del qual anava
a les opaques arques de l’omnipotent exèrcit egipci. Dels 1.500
milions de dòlars anuals d’ajuda nord-americana, 1.300 anaven
cada any a les Forces Armades. A la pràctica, un xec en blanc
a canvi de la costosa estabilitat a la zona. A costa de llibertats
polítiques i socials. Per als estatunidencs, la inversió valia la
pena. El New York Times ja ho descrivia els anys 80 clarament:
«Els líders egipcis s’ho pensaran dues vegades abans d’adoptar
cap posició que pugui portar a la fi de l’ajuda».14
L’ajuda egípcia només era superada pels 3.000 milions de
dòlars anuals que Israel rebia i rep de la Casa Blanca, cosa
13 Mathew Cole i Sarah O. Wali: «New egyptian VP ran security team,
oversaw torture» ABCNews, 01-02-2011, [online].
14 Sonallah Ibrahim: Zaat, The American University in Cairo Press,
el Caire, 2004.
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que demostra l’interès de Washington en la regió. El Caire, a
més, servia d’aliat estratègic de la Casa Blanca en les negocia
cions amb Palestina. El cap de l’espionatge egipci, Suleiman,
tornaria a ser clau en cuinar el cop d’estat contra Hamas de
2006.
El carrer n’era conscient. A la plaça Tahrir, aquell 20 de
marçde 2003 i arran de la invasió militar de la Casa Blanca a
Iraq, es van cremar banderes d’Israel i Estats Units, però també
per primer cop es destrossaven cartells amb la cara del dictador.
L’ocupació de la plaça es va mantenir durant prop de 24 hores.
Unes 20 000 persones participaven en la històrica protesta, 800
de les quals serien detingudes durant el desallotjament. Mentre
allò succeïa, hipòcritament els Germans Musulmans s’unien al
Partit Democràtic Nacional de Mubarak en una protesta pa
trocinada oficialment a l’estadi del Caire contra la invasió a
Iraq. El règim, que mirava de rentar-se la cara internament,
s’aliava a l’oposició islamista per patrocinar una protesta contra
una invasió militar que havia ajudat a cuinar.
Aquells mateixos dies Mubarak provocava la indignació
pública amb un discurs en què acusava Saddam Hussein de ser
el responsable de la guerra. Vint-i-nou intel·lectuals, entre els
quals es trobaven destacats jutges i escriptors, responien al
dictador amb una carta en què feien públic el seu desacord amb
les paraules del rais. Era la primera vegada que es feia pública,
amb noms i cognoms, una crítica tan evident al president. A
aquesta li seguiria una segona versió del comunicat, aquest cop
firmada també pel president del club de jutges Zakaria Ahmed
Abd al-Aziz.
Aquestes protestes sobre política exterior es van anar
convertint espontàniament en mostres de descontentament

intern. El que semblaven simples mostres aïllades de solidaritat
internacional eren, de fet, una primera pedra en el moviment
d’insurrecció al règim que estava per venir. De les mobilitzaci
ons contra la guerra a Iraq en sorgirien moviments polítics re
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llevants, encapçalats per moviments seculars d’esquerra, que es
convertirien en un múscul d’oposició important al règim.

Neix Kifaia
Aquell mateix estiu es precipitava la circulació d’una petició
que reclamava reformes constitucionals i econòmiques profun
des, així com eleccions directes amb pluralitat de candidats.
Tres-centes personalitats firmarien aquella circular, que seria
el pas previ al manifest del jutge Tariq al-Bishri, considerat
el comunicat fundacional del Moviment Egipci per al Canvi,
popularment conegut com a Kifaia (ja n’hi ha prou, en àrab).
El comunicat feia una crida a la desobediència civil de tots els
egipcis.
El 12 de desembre de 2004 el moviment Kifaia feia la pri
mera aparició pública. Convocava una manifestació a les por
tes de la Cort Suprema, al Caire, la primera manifestació de
la història específicament convocada contra el règim de Mu
barak. Diversos centenars d’activistes es van concentrar ma
joritàriament en silenci, tapant-se la boca amb adhesius de l’or
ganització. «No a la renovació; no a la successió hereditària»
era el principal lema de la convocatòria.
El règim, davant les càmeres de la premsa, estava clarament
nerviós per no poder aplacar amb la brutalitat que voldria un
moviment urbà format per gent de classe mitjana i alta. Per
això recorreria a tàctiques pròpies de gàngsters. Un mes des
prés del text d’al-Bishri, la policia va detenir, apallissar i aban
donar despullat enmig de la carretera del desert el periodista
Abd al-Halim Qandil, portaveu del moviment. Kifaia trencava
un tabú històric. Creada a l’aixopluc de l’esquerra egípcia i
també de sectors del nasserisme i com a resultat dels movi
ments contra la guerra i sobretot del moviment popular del 20
de març, la seva particularitat va ser la capacitat de reunir for
macions completament oposades de l’espectre polític per plan
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tejar una oposició conjunta al règim Mubarak. Des dels histò
rics islamistes Germans Musulmans als nasseristes del
Karama, l’il·legalitzat Partit Comunista o el centre de drets
humans Hisham Mubarak. Una transversalitat completament
nova a Egipte i que reforçaria la figura del moviment opositor.
Malgrat la seva incapacitat per trencar les barreres socials del
país i oferir solucions plausibles, la creació marcava un clar
punt d’inflexió en l’activisme polític al país. Kifaia organitzaria
noves protestes a la següent Fira del Llibre del Caire i a les
portes de la Universitat del Caire en una escalada històrica de
confrontació.
Kifaia posava nerviós el règim, que acusava les Campa
nyes pel Canvi d’haver rebut 70 milions de dòlars de mans
e strangeres Els moviments polítics començaven a captar
lleugerament l’atenció internacional, per a la qual Egipte es tro
bava, políticament, «congestionada». Una oposició incapacita
da per provocar canvis, un govern incapacitat per reprimir
lliurement les manifestacions. Així ho declaraven a la BBC
responsables oficials egipcis. El que és clar és que l’aparició de
Kifaia va provocar un canvi en l’activisme polític a Egipte. El
2005 va estar carregat de protestes i mobilitzacions a universi
tats i carrers. Algunes duien el segell dels Germans Musul
mans, principal força d’oposició, mentre moltes van succeir als
recintes universitaris. Al bressol de Kifaia es van crear as
sociacions com Joves pel Canvi, Escriptors pel Canvi, Treba
lladors pel Canvi, Doctors pel Canvi o Periodistes pel Canvi.
També es formarien l’Associació de Mares d’Egipte, la Cam
panya Nacional del Perdó o les marxes d’«El carrer és nostre».
La mobilització era contestada. El règim arrestava Aiman
Nur, un polític opositor liberal a qui acusaven de falsificar fir
mes per a la formació del seu partit, el Ghad. L’empresonament
del polític va provocar una petita crisi amb Condolezza Rice,
que es va negar a visitar el país, i va forçar la visita d’una dele
gació de la Unió Europea que precediria l’alliberament del po
lític alexandrí mentre esperava sentència. La detenció de Nour
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semblava sols una peça més en el trencaclosques egipci. La de
tenció era just anterior a l’anunci de reforma constitucional
proposada pel règim. Una reforma de l’article 76, forçada per
la tènue pressió internacional, de cara a celebrar les primeres
eleccions multipresidencialistes de la història d’Egipte. El sis
tema substituïa l’antic referèndum en què la població avalava el
candidat proposat pel parlament. La proposta de reforma era
qualificada de «teatral» i d’intent de «reformular la dictadura»
pels membres de Kifaia, ja que es presentava oferint poc temps
de reacció, a les portes del tancament d’inscripcions per a vo
tants, i oferia molts dubtes sobre el canvi que implicava. Un
candidat, segons la nova redacció, havia de rebre el suport de
250 parlamentaris o membres electes dels òrgans oficials, com
pletament controlats pel PDN de Mubarak. Els partits polítics
podien presentar candidats, però necessitaven tenir un mínim
del 5% dels seients parlamentaris i cinc anys de vida legal auto
ritzada pel règim. A la pràctica tot conduïa a una acceptació
tàcita del règim. «EL PDN no sols vol escollir el seu candidat,
sinó que també vol escollir el de l’oposició», afirmava Hussein
Abderrazek, del Tagamo.

El període electoral de 2005
L’anunci de reforma constitucional obria un triple període elec
toral al país en menys de sis mesos. Referèndum al maig, presi
dencials al setembre i legislatives a final d’any. Formaven part
de l’agenda aperturista promesa per la nova direcció del partit,
pressionada per l’Administració Bush. Des de 2003 l’estratègia
política de la Casa Blanca era, almenys en aparença, reforçar
el programa de democratització del Pròxim Orient. Els tècnics
estatunidencs consideraven que hi havia un vincle entre la frus
tració provocada per l’autoritarisme i l’auge del terrorisme a la
zona, per això els Estats Units van reforçar programes de de
mocratització a la zona a través de MEPI o USAID, que pres
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sionaven els seus aliats polítics en aquest sentit. I Egipte era un
dels socis privilegiats. L’agenda reformista, però, patiria un fort
viratge aquell 2005 d’eleccions.
Al carrer l’activisme escalava per confrontar les intenci
ons del règim, que denunciava per ser poc genuïnes, però es
mostrava encara massa tendre per donar resultats immediats.
A l’abril, 1.200 membres del Club de Jutges d’Alexandria van
amenaçar de no supervisar les eleccions si no es garantia la in
dependència del seu treball. 2.000 professors universitaris fe
ien públic el seu boicot al procés. A les portes de les votacions,
900 membres dels Germans Musulmans, entre els quals al
gunes figures dirigents, eren detingudes després de convocar
manifestacions reclamant reformes. En els enfrontaments amb
la policia va morir un membre de la formació anomenat Tareq
Mahdi. Tot i la tensió, el referèndum tenia lloc el 25 de maig.
Aquell mateix dia una protesta convocada per Kifaia a les por
tes del Col·legi de Periodistes era atacada per sicaris contrac
tats pel règim i policies de paisà. Diverses dones van denunciar
agressions. Es va fer popular el cas de Nawal Ali, que va de
nunciar que, a les portes del Col·legi de Periodistes, els policies
l’havien despullat i agredit públicament. Les votacions, a part
d’aquest incident, transcorrien amb relativa tranquil·litat. Mal
grat que les xifres oficials parlaven d’un 52% de participació,
alguns observadors afirmaven que aquesta no era superior al
5%. Com era d’esperar, amb un total suport oficial a la pro
posta del règim.
Això obriria les portes a la celebració de les primeres elec
cions multipresidencials del país, previstes per al 7 de setembre.
Unes eleccions que serien lluny de ser lliures, però que sí que
mostrarien una lluita de poder creixent al país. Dos mil par
tidaris de Kifaia van ser atacats per sicaris i policies de paisà
el 30 de juliol en una manifestació al Caire contra les inten
cions de Mubarak de presentar-se a una nova legislatura. L’atac
es va repetir el 7 de setembre, quan els manifestants demana
ven el boicot al procés electoral al centre del Caire.
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Aiman Nur, el polític liberal empresonat a primers d’aquell
mateix any, participaria en aquelles eleccions en què els partits
d’esquerra van optar pel boicot. Era l’únic candidat amb una
mínima independència del règim d’una llista de deu candidats,
entre els quals també destacava Numan Gumaa, membre del
nacionalista Wafd. Un 88,6% dels vots donarien suport a Hosni
Mubarak. Una baixíssima participació revelava que tan sols
uns sis milions d’egipcis, d’un total de 32 milions amb dret a vot
i setanta milions de ciutadans, havien aparentment donat su
port al president. La Comissió Electoral sols atorgaria un 7%
de suport a Aiman Nur, que pagaria cara la gosadia d’intentar
plantar cara al rais. Just després de les eleccions els tribunals
tornaven a enviar Nour a la presó. Cinc anys de condemna per
falsificació de firmes. Malgrat la seva diabetis, el polític oposi
tor va mantenir una vaga de fam de dues setmanes per denun
ciar la situació. No va tenir gaire èxit, ja que no el van alliberar
fins al cap de quatre anys, com a mostra de bona voluntat del
clan Mubarak al nomenament de Barack Obama com a nou
president dels Estats Units. Nour s’havia convertit en una carta
política que el règim jugava amb Washington.
El procés electoral, però, era aplaudit enèrgicament pel
règim i tant la monarquia saudita com el Departament d’Estat
dels Estats Units lloaven les eleccions, que consideraven un
«històric punt de partida».15 Però el procés tenia molts punts
foscos. Es va denunciar el transport de votants, la coacció en el
vot o el tancament de col·legis electorals teòricament no pro
clius al règim. En alguns col·legis es va denunciar el vot repetit
i continuat d’alguns votants, la falsificació premeditada de
paperetes, així com l’extensió de la compra de vots. El règim
també va negar la visita d’observadors internacionals, acusats
d’interferir en els afers interns de la nació.
Els resultats, però, van ser lògicament utilitzats pel règim
com una mostra de salut i fortalesa. Malgrat que els mitjans
15 «Mubarak wins Egypt vote» CBSNews, 11-02-2009 [online].
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oficialistes van preveure la mort del moviment Kifaia, unes
5.000 persones es reunirien el dia de la nova investidura del
president als carrers del Caire per cridar contra Mubarak: «sis
milions diuen que sí, però setanta diuen que no», era el crit dels
manifestants.
Dos mesos després el règim es tornava a posar a prova. En
tre el 7 de novembre i el 5 de desembre se celebraven les elecci
ons legislatives. Trenta-dos milions d’egipcis van ser cridats a
les urnes a més de 222 demarcacions electorals per a escollir els
444 representants parlamentaris, d’entre més de 7.000 candida
tures. La pressió reformista internacional, sobretot des de la
Casa Blanca, havia provocat alguns canvis dins la llei electoral
i s’havien aprovat mesures aperturistes per facilitar una major
participació política. Els canvis, evidentment, serien publicitats
per un règim que hi veia l’oportunitat de refermar la seva le
gitimitat i, de retruc, el control sobre el país. Les eleccions es
publicitarien com les primeres netes de la història del país.
Aparentment els informes dels serveis secrets haurien plan
tejat a Mubarak que unes eleccions mínimament netes no po
sarien en perill el seu poder. Li van garantir que, tot i que el
descontent era generalitzat, els Germans Musulmans, principal
grup d’oposició, no assoliria més de trenta seients. Però els re
sultats van sorprendre tothom. A la primera volta els Germans
Musulmans traurien vora un 70% més de vots dels que el règim
esperava. Els resultats, de fet, també sorprenien la pròpia Ger
mandat, que no semblava preparada per a aquests resultats se
gons es desprenia dels comentaris que feien durant la jornada
els seus sorpresos líders. La situació feia neguitejar el règim,
que contraatacaria a la segona volta.
Mubarak feia marxa enrere en l’agenda aperturista i treia
de nou la carta repressiva. Es van detenir activistes de la Ger
mandat, es va estendre el frau electoral mentre les forces poli
cials van assetjar, impedint el vot, els col·legis electorals, so
bretot aquells més favorables als grups islamistes d’oposició.
El règim va estendre l’ús d’avalotadors a sou, els popularment
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coneguts com a baltagueya, per sembrar el caos vora les urnes.
La policia va decidir no intervenir «per mostrar-se neutral», i
quan ho feia detenia membres de la Germandat. El resultat va
ser de dotze morts en enfrontaments a les portes dels col·
legis, més de 700 ferits i 2.000 detinguts, més d’un miler dels
quals eren membres dels Germans Musulmans.16 Hi va haver
més de 158 denúncies d’irregularitats oficialment presentades.
La participació oficial se xifrava en un 25%, però diversos ob
servadors la van considerar clarament inferior.
Els Germans acabarien assolint vuitanta-vuit seients, però
es creu que en realitat els en pertocaven 128. Res comparable
als 311 diputats de l’oficialista PDN, el 68,5% de la cambra.
L’oficialista PDN perdia 93 seients, però mantenia, per nou di
putats, la majoria de dos terços que li garantia de nou el control
de la reforma constitucional. Tot i el frau, la formació islamista
quintuplicava la seva força al parlament i posava de manifest
un nou equilibri de poders al país. En comptar com a candidats
individuals pel fet de ser una formació il·legal, cap grup d’opo
sició sumava el 5% de la cambra. La primera era l’històric par
tit nacionalista del Wafd, amb un 1,3%.
Els resultats electorals van suposar un autèntic terratrèmol
polític. Alguns els atribuïen a una maniobra del Ministeri d’In
terior associat amb els serveis secrets, enrabiats amb l’auge del
clan Gamal i l’aperturisme nord-americà. El nucli dur del règim
veia amb neguit i desconfiança aquell procés i aquesta hauria
estat la seva hàbil manera de contraatacar. El règim estava ne
guitós i ajornava dos anys les eleccions municipals previstes per
al següent abril. Tot i que els islamistes no tenien pes polític
real, sí que havien fet palesa la seva presència. El canvi d’estra
tègia del règim Mubarak, tallant l’agenda aperturista, neguite
java alguns sectors, però la Casa Blanca no gosaria alterar l'statu quo. L’amenaça de la victòria islamista semblava pesar.
16 Sharon Otterman: «Muslim Brotherhood and Egypt’s Parliamentary
Elections», Council on Foreign Relations, 1-12-2005 [online].
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Sobretot quan després de les eleccions d’Egipte es va produir
la victòria de Hamas als territoris palestins ocupats. El triomf
electoral del grup islamista, que no seria reconeguda per Fatah
i duria a l’enfrontament entre totes dues faccions i a l’aïllament
de Hamas a Gaza, havia posat en alerta Washington. Després
del que havia succeït a Egipte amb els Germans Musulmans,
els Estats Units van creure que una democràcia al Pròxim Ori
ent podia fer pujar al poder l’islamisme polític. Una situació que
l’executiu Bush en aquells moments no volia veure ni en pintu
ra. Es renovaria la permissivitat amb els abusos del règim con
tra el procés de democratització i es lliuraria un nou xec en
blanc al clan Mubarak. L’agenda autoritària tornava a estar
sobre la taula.
El règim es tornava a sentir fort. Fins i tot de cara a l’exteri
or. Però la contestació no trigaria a tornar als carrers. Pocs me
sos després, a la primavera de 2006, gairebé 9.000 jutges, repre
sentats pel Col·legi de Jutges, plantaven cara al règim reclamant
la independència judicial. Ho feien en resposta a les voluntats
de Mubarak de jutjar dos destacats col·legiats que havien de
nunciat la manipulació del vot en les eleccions d’octubre de
2005. Els jutges Mahmud Mekki i Hisham al-Bastawisy, a qui
s'havia negat la possibilitat de fer el control de transparència de
les votacions, abanderarien durant un temps la lluita per la se
paració de poders, i exigien la nul·litat del procés electoral. Els
dos advocats havien denunciat el frau comès per alguns dels
seus companys, que haurien deixat passar, tot i les evidènci
es, algunes de les falsificacions de vot comesos pel règim. La
mobilització dels jutges provocava mostres de solidaritat de
tots els moviments pro drets humans i pro democràcia, un fort
debat públic als mitjans i la detenció de diversos activistes que
havien donat suport a la causa dels jutges egipcis, sobretot a la
xarxa. Entre aquests es trobava Alaa Abd al-Fatah, fill de l’ad
vocat activista Ahmed Seif, creador del centre Hisham Muba
rak. La pressió donava resultats quan el règim es veia forçat a
absoldre els encausats.
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Però el règim, legitimat després del joc de les eleccions,
continuava la seva deriva repressora com si res. El dictador
pretenia plantar cara al desafiament dels jutges rebels. El
desembre de 2006 Mubarak proposava l’esmena de 34 articles
constitucionals, entre els quals es trobava la supressió, a l’arti
cle 88, de la supervisió judicial de les eleccions, que quedava
limitada tan sols a les seus centrals. També s’incloïa la modifi
cació de l’article 179 que donava rang constitucional als judicis
militars a població civil i a la intervenció policial de domicilis
sense autorització judicial, cosa que de fet ja era pràctica habi
tual gràcies a la llei d’emergència vigent al país des de l’arriba
da del mateix Mubarak. El règim ho presentaria com una re
forma necessària per complir la promesa electoral de derogar
la llei d’excepció. La reforma seria aprovada en referèndum,
sense supervisió judicial, el març de 2007. Menys de dos anys
després de l’anterior consulta. Tot i una participació oficial que
no superava el 27%, el dictador va afirmar que el gran triom
fador havia estat «tot el poble d’Egipte».

Mubarak i els Germans Musulmans
El 22 de març de 1928, Hassan al-Banna es va reunir a la ciu
tat d’Ismailia amb sis companys de treball de la companyia
del canal de Suez. Tot i que poc s’ho imaginaven, es trobaven
per crear la que seria una de les més influents associacions dels
temps moderns. Naixien així els Germans Musulmans, una his
tòrica formació que vuit dècades després comptaria amb una
presència destacada a prop d’una quinzena de països, a la ma
joria dels quals hi figurava com el principal grup d’oposició. Els
Germans Musulmans representaven un autèntic imperi inter
nacional en xarxa, polític però també social i econòmic amb
connexions arreu del planeta.
El grup naixia influenciat pel moviment de revifament isla
mista de Mohamed Abduh, defensor d’un panislamisme que
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combatés el colonialisme europeu. Això el va convertir en un
moviment popular a la zona del canal de Suez, on la presència
britànica era més destacada, i d’allà es va anar expandint de
mica en mica. La Germandat va participar activament en l’ai
xecament dels oficials lliures que va posar fi a la monarquia i al
domini britànic del país l’any 1952. Però les lluites de poder,
les desavinences polítiques i l’enfrontament entre Gamal Ab
del Nasser i líders islamistes com Sayed al-Qotb van trencar
l’idil·li.
El 26 d’octubre de 1954 Nasser patia un intent d’assassinat
a Alexandria. El règim va acusar la Germandat d’estar dar
rere e l complot i el president il·legalitzava la formació i n’ar
restava 30 000 membres. La creuada d’Abdel Nasser contra el
grup islamista va seguir fins al cop que el 1964 portaria a l’em
presonament dels seus principals líders i 18 000 dels seus mili
tants. Alguns dels seus líders, com Sayed al-Qotb —que amb
l’empresonament evolucionaria ideològicament d’un socialis
me islàmic a una ferotge critica d’Occident i una defensa de la
resistència armada— serien executats.
La situació va canviar amb l’arribada de Sadat al poder.
Proper a la formació, el nou president posava fi a la repres
sió dels moviments islamistes, a qui utilitzaria per combatre la
presència de la majoritària oposició d’esquerres, fortament

bel·ligerant amb el programa d’aperturisme econòmic (Infitah)
plantejat pel règim als anys setanta. En ple ascens del petrodò
lar i amb la influència de l’emigració egípcia a l’Aràbia Saudita,
tenia lloc una inèdita explosió de l’islamisme. Però l’oposició al
procés de pau amb Israel va produir una nova onada repressiva
del règim. Sadat va haver de fer callar les forces polítiques in
ternes, que eren un clam en contra de l’acord. Entre d’altres, va
detenir la direcció dels Germans Musulmans, que es tornava a
trobar entre reixes. El poder de l’islamisme ja no era el mateix
i la seva branca armada decidiria actuar contra el president.
Serien quatre membres d’un grup escindit de la Germandat du
rant els anys 70, Jihad Islàmica, els qui el 6 d’octubre de 1981
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ficarien 56 bales al cos de Sadat durant una desfilada militar i
posarien fi a la vida del president.
Va ser llavors quan un sorprès Hosni Mubarak es va trobar
en el poder. Feble políticament, va decidir alliberar l’oposició,
encapçalada pels Germans Musulmans, i mirar d’establir-hi
pactes tàctics que serien ben rebuts per una direcció de la Ger
mandat que va arribar a fer crides a tots els musulmans perquè
«s’uneixin al president en aquests moments crítics».17 La Ger
mandat, tot i seguir sent una formació il·legal, va presentar
candidats com a individuals o en coalicions polítiques amb
a ltres formacions a totes les eleccions legislatives del man
dat Mubarak, i va assolir seients a totes les legislatures en què
va decidir presentar-se.
Ningú no amagava la vinculació d’aquells candidats amb la
Germandat, i així ho analitzaven els mitjans. El lema «l’Islam
és la solució» es va expandir per tot Egipte juntament amb els
programes socials d’una formació sense poder polític real però
amb una creixent popularitat. El lleuger aperturisme del règim
feia que la Germandat optés per intentar dominar els col·legis
professionals, que en poc temps passarien a estar majoritària
ment sota control dels Germans Musulmans. Amb una presèn
cia parlamentària més simbòlica que real, els islamistes es van
fer especialment forts en els col·legis de metges, advocats, engi
nyers i farmacèutics, que es convertirien en els bastions reals de
poder de la Germandat.
La dècada dels noranta va viure un canvi de paradigma en
la relació entre el règim i la Germandat. L’augment de poder i
influència islamista va començar a neguitejar un Mubarak que,
d’altra banda, es veia reforçat per les aliances segellades el
1991 amb les institucions financeres internacionals i la mateixa
Casa Blanca. L’any 1992 es produïa el cas Salsabeel, en què el
règim atacava el sistema de finances de la Germandat. Salsa
17 Bruce K. Ruthenford: Egypt after Mubarak: liberalism, Islam, and
democracy in the Arab World, Princeton University Press, EUA, 2008.
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beel era una empresa d’ordinadors i xarxes d’informació pro
pietat de Khairat Shater, un dels grans magnats de la Ger
mandat i figura destacada de la formació. Tot i que l’empresa
havia tancat fins i tot acords comercials per subministrar soft
ware a l’exèrcit, el règim acusaria Salsabeel de construir una
perillosa xarxa d’informació paral·lela a la dels serveis secrets
de l’estat. La policia acusava la Germandat, sobre la base d’un
document de tretze pàgines intervingut a la casa de Shater, de
tenir un pla per al control del país. L’estat va tancar l’empresa
i va empresonar-ne els directius i 43 treballadors. Els princi
pals acusats van ser el mateix Shater juntament amb el tam
bé magnat islamista Hussein Malek i Taher Abd al-Meneim.
Tant Shater com Malek eren considerats el cor econòmic de la
formació i els principals finançadors de les campanyes electo
rals de la Germandat.
Molts analistes van coincidir a marcar l’afer Salsabeel com
un punt d’inflexió dins de les relacions entre la Germandat i el
règim. Les detencions es van convertir en el primer cop massiu
d’aquella envergadura des dels temps de Nasser. Un nou cop
policial assetjaria la Germandat a les portes de les eleccions
parlamentàries de 1995. Centenars de militants, entre ells diver
sos candidats, serien detinguts i portats davant dels tribunals.
Com a resultat, tan sols un membre de la Germandat aconsegui
ria un escó al parlament de 1995. El règim el detindria un any
després amb l’acusació de practicar «accions subversives».
La Germandat preocupava perquè havia assolit victòries
clau en els col·legis professionals i havia estès la seva influèn
cia popular a través de les xarxes d’assistència social, que su
plien el desballestat estat del benestar. Des de xarxes de pro
veïment de menjar als més desafavorits fins a escoles, hospitals
i programes d’allotjament per a estudiants universitaris. L’oc
tubre de 1972, la Germandat faria una nova demostració de
força desplegant el seu eficaç assistencialisme com a resposta
al terratrèmol més fort que havia experimentat el país des de
1847. Cinc-centes quaranta-cinc persones van perdre la vida i
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més de 50 000 es van quedar sense casa a conseqüència d’un
terratrèmol de 5,8 graus a l’escala de Ritcher. El desplegament
islamista, especialment intens en barriades populars com la
cairota Imbaba, tornava a deixar en evidència un lent i inefi
caç estat. El règim necessitava tallar les ales a la German
dat. Dues setmanes després del terratrèmol, ordenava que
tota ajuda humanitària havia de passar pel filtre de les agènci
es estatals.
L’any 93 el règim mirava de posar setge al control isla
mista dels col·legis professionals. D’aquesta manera promul
gava la
 Llei Unificada de Sindicats Professionals, que limitava
la independència d’aquests òrgans amb la introducció de la
possibilitat de la intervenció judicial. A la pràctica s’intenta
va tornar a posar aquestes institucions en l’òrbita del règim.
El Col·legi d’Enginyers va estar més de quinze anys sense ce
lebrar eleccions, mentre que els metges van estar disset anys
sense escollir representants. Per la seva banda, el Col·legi de
Farmacèutics restaria congelat des de 1993.
Però mentre el rais continuava reprimint la formació, la
presència d’una «amenaça islamista» li servia per justificar da
vant la comunitat internacional la falta de llibertats. Les ona
des repressives contra els Germans, de fet, solien estar vincu
lades a processos polítics i electorals. Mubarak va jugar durant
anys al bastó i la pastanaga amb la Germandat. El règim, en
un hipòcrita doble joc, no deixava de ser dur amb els islamistes
mentre els permetia una mínima i simbòlica participació polí
tica. Era capaç d’un dia d’empresonar els líders islamistes i
l’endemà organitzar-hi protestes conjuntes, com la ja citada
d’oposició a la invasió d’Iraq de 2003. Com si es tractessin de
micos de fira, els Germans Musulmans servien al règim
d’exemple per mostrar als aliats occidentals tant, d’una banda,
els esforços aperturistes com, de l’altra, l’amenaça islamista.
En definitiva, com descrivia un comunicat del Centre d’Estu
dis Socialistes, «el Sistema ha tingut èxit en l’ús de la German
dat Musulmana com un “espantaocells” per preocupar Occi
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dent amb la possibilitat de l’arribada dels islamistes al poder, i
per tant per imposar-se com l’única alternativa per mantenir
l’aliança estratègica egiptoamericana».18
L’exemple clar arribava amb les eleccions de 2005. Després
de permetre a la formació islamista assolir els millors resultats
electorals de la seva història, emprenia una nova onada re
pressiva contra seu. El desembre de 2006 es detenien 140
membres de la Germandat Musulmana en l’anomenat cas de
«les milícies d’al-Azhar». Entre els detinguts es tornaven a tro
bar els noms de Khairat Shater, Hussein Malek o Mohamed
Ali Basher. El règim aprofitava l’incident per atacar de ple la
cúpula de la formació i colpejar, de pas, el cor financer dels
Germans Musulmans. El motiu va ser la representació, dins la
universitat religiosa d’al-Azhar, d’una espècie d’escenificació
militar. Els islamistes defensaven que era una espècie de re
presentació de la resistència palestina i fins i tot parlaven d’es
deveniment esportiu, però el règim va decidir empresonar des
tacades figures de la Germandat que poc o res tenien a veure
amb l’acte, i donar un nou cop important al grup opositor no
legalitzat. No era pas la primera vegada que la formació feia
exercicis d’aquest tipus, però era la primera vegada que ho feia
des del canvi d’escenari provocat per les eleccions parlamentà
ries de 2005. I el règim no pensava deixar escapar l’oportuni
tat. Utilitzaria tota la seva força mediàtica per demonitzar la
formació i vincular-la a moviments violents. Els mitjans oficia
listes arribarien a qualificar Shater d’usurer i a vincular-lo a
kafkians negocis amb empresaris sionistes.
L’incident de les milícies marcava l’inici d’una nova onada
repressora del règim contra la Germandat. L’atac a la formació
aniria en escalada constant. Si el 2008 es detenien 3.674 mem
bres, el 2009 es realitzarien 5.022 detencions i el 2010 marcaria
el rècord històric de 6.001 membres atacats per les forces po
18 «El-nizam yuzaded tawaheshan. Bedaam America w sharaka moa
arda mozyfa», Markez el-darasat el-eshterakeya, 20-10-2010 [online].
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licials.19 Mubarak, a més, tancava el cercle polític contra la
Germandat establint el 2007 la prohibició de crear formacions
polítiques de caràcter religiós o que fessin servir eslògans reli
giosos. Segons la pròpia Germandat, durant el regnat de Muba
rak vora 32 000 militants de la formació van ser empresonats
sota l’aplicació de la llei d’emergència i més de 1.400 empreses
vinculades a la formació van ser intervingudes.
Un tribunal militar va jutjar durant un any i sota la llei
d’emergència l’aparell econòmic de la formació. L’objectiu sem
blava escapçar la Germandat. Una quarantena de líders de la
formació s’asseurien a la banqueta acusats de blanqueig de ca
pitals i finançament de grups terroristes. La justícia militar con
gelaria tots els seus béns. L’abril de 2008, abans de les eleccions
locals, es dictava sentència. Per por a la ira dels islamistes, 200
activistes de la Germandat serien detinguts poc abans de l’anun
ci de la sentència. Vint-i-cinc dels quaranta acusats van rebre
sentències que anaven dels tres als deu anys. Shater i Malek
rebien una sentència de set anys de presó mentre que quinze
dirigents eren absolts. Cinc encausats serien jutjats in absentia,
entre els quals destacava Youssef Nada, el considerat ministre
estranger de la Germandat i fundador del controvertit banc
Taqwa. Hi va haver denúncies de manca de garanties del judici,
i l’analista polític Diaa Rashwan no va dubtar a qualificar-lo
com «el pitjor veredicte contra els Germans Musulmans des
dels anys seixanta».
No seria l’única ofensiva d’aquella època. Abans de les elec
cions al Consell de la Xura (el senat egipci), vora 1.500 mem
bres de la Germandat serien detinguts, incloent-hi el portaveu
Essam al-Erian. Les eleccions locals de 2008 van ser precedi
des per la detenció de 850 militants de la formació islamista,
inclosos 187 candidats electorals. Segons afirmaria la mateixa
Germandat, de les 10 000 candidatures presentades a les elec
19 «2010 records highest number of MB arrest totalling over 6000»
Ikhwan web, 09-01-2011 [online].
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cions, només 5.745 van superar el llistó del règim, i tan sols a
498 se’ls permetria acabar-hi participant.
Aquesta onada repressiva forçaria la Germandat a tancar-
se en si mateixa, marginar els grups reformistes i refugiar-se
en els més conservadors. El reforçament del paper de Khairat
Shater o el nomenament de Mohamed Badie com a guia su
prem i l’aïllament dels sectors més reformistes, com el repre
sentat per Abd al-Meneim Abu al-Fotuh o Mohamed Habib,
marcaria la culminació d’aquest procés a principis del 2010.
Aquell febrer el règim tornaria a atacar la direcció de la Ger
mandat i n’empresonaria quinze líders. Entre ells es trobaven
Mahmud Ezzat i Essam el Erian. Els acusaria de constituir un
cos polític seguint els pensaments de Sayed al-Qotb, el líder
islamista que es va enfrontar a Nasser als anys seixanta i que
havia compartit cel·la amb el nou guia suprem de la germanat,
Mohamed Badie. A més, se’ls processaria per formar part
d’una organització il·legal, per intentar pertorbar la pau social
i per tenir cèl·lules d’entrenament al Sinaí per a grups armats
amb la voluntat de derrocar el règim. Amnistia Internacional
va reclamar l’alliberament d’aquells presos, ja que va qualificar
les detencions d’«arbitràries» i contra «opositors pacífics». 20

La lluita obrera
A setanta quilòmetres del Caire, en ple delta del riu Nil, es
troba la població de Mahala al-Kubra, famosa per les explota
cions de cotó i les durant dècades populars indústries de tèx
til. Allà es troba una de les fàbriques de filats més grans del
món. L’estatal Misr de filats i teixits reunia als anys noranta
més de 40 000 treballadors, tot i que les mesures de liberalit
zació econòmica aplicades pel règim feien que la xifra s’hagu
20 «Egypt: end stranglehold on Muslim Brotherhood», Amnesty Inter
national, 08-02-2010 [online].
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és reduït a 27 000 l’any 2006. Famosa per ser un històric punt
neuràlgic d’insurrecció obrera, l’any 1986 els treballadors ja
havien desafiat el règim quan, durant una protesta laboral,
van sortir al carrer amb un fèretre que duia un retrat del pre
sident Mubarak.
A finals del 2006 la ciutat esclatava contra les mesures refor
mistes del règim. Allà va tenir lloc una protesta obrera que
marcaria un important punt d’inflexió. El govern de Nazif havia
promès la pujada de la prima anual dels treballadors del sector
públic. A l’hora de cobrar-la, els obrers es van adonar que la
promesa no s’havia acomplert i, per això, el 7 de desembre de
2006 acordaven una parada de la producció com a protesta. Tot
i l’acord, alguns semblaven no tenir-ho clar. Les dones, unes
3.000, en veure que els seus companys no s’acabaven de decidir
a tirar endavant la vaga acordada, van parar les màquines i van
sortir a voltar la fàbrica al crit d’«aquí estem les dones, on són
els homes?». En posar en evidència els seus companys, aquests
es van afegir a la protesta, i tots plegats van ocupar la gegantina
fàbrica, que va romandre amb les màquines parades durant tres
dies. Els treballadors, a més de la prima anual, van exigir assis
tència sanitària, guarderies per als fills, sistemes de transport i
la fi de l’administració corrupta, dependent del govern central.
Al quart dia de vaga a Mahala, el govern va acceptar la
majoria de demandes i els treballadors van tornar a la feina.
La guspira ja havia pres. Un mes després dels fets de Mahala el
ministre d’Inversions, Mahmud Mohieldin, anunciava la priva
tització d’un centenar d’empreses estatals i provocava una insur
recció obrera que portaria vora 150 000 treballadors a la vaga a
les poblacions del Delta. Segons el centre Terra d’estudis soci
als, l’any 2005 Egipte va experimentar 202 accions obreres col·
lectives. El 2006 en van ser 220, tot i que alguns les eleven a 315.
El 2007 ja en serien 614, és a dir, més del triple.21 Segons repor
tava el diari al-Masry al-Youm, en els primers cinc mesos de
21 Sameh Naguib: ob. cit.
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2007 es registrava una vaga diferent cada dia. Les xifres es man
tindrien el 2008, amb 609 protestes. Era l’onada de protestes
laborals més important al país des de la Segona Guerra Mundi
al. L’exemple de Mahala, semblava evident, havia fet forat.
Mahala va tornar a la vaga el setembre de 2007. Gairebé
u n any després les promeses del govern per aturar la protesta
no s’havien portat a terme. Aquesta va ser, segons els partici
pants, una vaga encara més militant. Ara reclamaven l’aug
ment, també, dels salaris mínims al crit de «fora el govern» i
contra el colonialisme de l’FMI i el Banc Mundial. Cinc treba
lladors van ser detinguts durant els sis dies que es va aturar la
producció, cosa que va forçar la dimissió d’un alt càrrec i l’exe
cució immediata de la paga promesa. Líders obrers de Mahala
van mirar de coordinar-se amb altres treballadors per iniciar
una campanya nacional per reclamar l’augment del salari mí
nim, estancat en les 34 lliures (4 €) des de 1984.
La lluita dels treballadors continuava. A finals de 2007 els
recaptadors d’impostos de béns immobles van anar també a la
vaga. 55 000 treballadors van aturar la feina durant 3 mesos,
cosa que va reduir la recaptació d’impostos en un 90%. 22 Com
a cop de gràcia, al desembre vora 3.000 treballadors van acam
par durant onze dies davant de la seu del Ministeri d’Econo
mia. Van ser les lluites laborals les que van introduir el concep
te de l’acampada com a forma de protesta. Moltes van iniciar
amb tancades a les fàbriques, com les que havien fet els obrers
de Mahala, però l’extensió de les acampades al carrer, com va
ser el cas dels recaptadors d’impostos i després tantes i tantes
altres, van configurar un imaginari de lluita que acabaria con
fluint anys després a la mediàtica plaça Tahrir. Homes i dones
convivien als carrers, feien pancartes, corejaven les consignes i
repicaven tambors per fer-se escoltar. Les dones se sobreposa
ven als atacs moralistes de la població amb la fermesa de saber
que lluitaven pel que era just.
22 Ibíd.
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Els recaptadors d’impostos, gràcies a la seva lluita, van
aconseguir un augment de sou del 325% i, el que potser és en
cara més important, van assolir la consecució del primer sindi
cat lliure des de 1954. El desembre de 2008 es constituïa el pri
mer sindicat lliure a Egipte des de la instauració del règim
militar. Curiosament era el que aglutinava els recaptadors
d’impostos de béns immobles, liderats per Kamal Abu Eita. La
victòria sindical marcava clarament una nova fita dins la lluita
obrera i un nou punt d’inflexió en la cursa per enderrocar el
règim Mubarak. La cursa no seria senzilla i Abu Eita seria de
nunciat judicialment per Hussein Megawer, cap de l’estatal Fe
deració General de Sindicats. Però la metxa ja estava encesa.

La intifada del 6 d’abril
El primer terç del 2008 va ser una temporada dura a Egipte. La
desprotecció provocada per les mesures econòmiques del go
vern tecnòcrata estava afectant les classes més desafavorides,
mentre la crisi alimentària mundial s’encarregava d’acabar de
sacsejar l’escenari. En poc temps els preus es van multiplicar.
El del pollastre havia pujat un 146% des de 2005 i el de la carn,
un autèntic bé de luxe al país, ho havia fet un 33%. El preu de
l’arròs també s’havia duplicat en tan sols un any. En els pri
mers tres mesos de l’any el cost dels productes làctics augmen
tava un 20% mentre que els de l’oli ho feien un 40%. Al març
la situació es tornava dramàtica amb la mort de desenes de
persones a les cues dels forns estatals. Mentre el Banc Mundial
recompensava el govern amb el títol de millor reformista de
l’any, els egipcis es morien, literalment, per una ració de pa.
Segons el diari Al-Quds, en dos mesos havien mort més de cin
quanta persones en les desesperades baralles per aconseguir
pa. Era l’anomenada intifada del pa. Una revolta que no seria
exclusiva d’Egipte i que sacsejaria també altres països a causa
de l’especulació alimentària.
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Enmig d’aquest clima tens, les protestes esclataven arreu.
Els treballadors del tèxtil de Mahala van donar el pas endavant
convocant una parada de la producció per al 6 d’abril. Denun
ciaven les noves privatitzacions i reclamaven, entre d’altres, el
retorn dels subsidis als béns bàsics i l’augment del salari mínim,
estancat en els quatre euros mensuals des de 1984. Com a es
tendards de la revolta obrera, la crida va ser acollida per part
dels activistes cairotes. L’oposició va veure l’oportunitat per
fecta per cridar a vagues generals «contra la fam i la misèria».
Els activistes van fer servir internet, van imprimir octavetes i
van sortir al carrer reclamant el suport a la mobilització de Ma
hala. Com a mostra de suport, la jove Israa Abd al-Fattah crea
va una pàgina a Facebook amb el nom «Moviment del 6
d’Abril». En poques hores la pàgina passaria a rebre el suport
de més de 70 000 usuaris de les xarxes socials. Els Germans
Musulmans es van negar a recolzar oficialment la mobilització
de bon principi.
La por del règim era evident. Un dia abans de la convoca
tòria, Mubarak oferia un augment del 60% dels sous als treba
lladors de Mahala. Alguns rumors apuntaven que la vaga es
desconvocaria, però la decisió ja estava presa. La parada esta
va prevista en el canvi de torns de les 7.30 h del matí. En
aquells moments les principals entrades a les fàbriques ja feia
estona que estaven preses per les forces de seguretat, que con
trolaven el flux d’entrada i sortida. A l’interior, policies de pai
sà intimidaven els treballadors i miraven de dissoldre tot intent
d’assemblea. Tampoc no era gaire rellevant, la població de
Mahala estava preparada per a la revolta. Els treballadors del
tèxtil van decidir prendre els carrers, on milers de camperols
recol·lectors del cotó, desocupats i simples ciutadans estaven
esperant el tret de sortida. En pocs minuts els carrers van re
clamar a crits la caiguda del règim. La massa va despenjar
retrats del dictador en una imatge icònica que donaria la vol
ta a la xarxa i, davant els atacs amb foc real i gas lacrimogen
de les forces centrals de seguretat, la massa respondria amb
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el 
llançament de pedres. Els irats manifestants van cremar
neu

màtics, van tallar la via del tren i van atacar els carros
policials.
Eren unes imatges que feia vora trenta anys que no es veien
al país. Almenys tres persones van perdre la vida a causa de
l’acció policial, incloent-hi un menor de nou anys que observa
va els incidents des del balcó de casa. Les altres dues tenien
quinze i vint anys. Centenars van ser detingudes. Arreu del
país es van produir concentracions de suport, especialment a
les universitats del Caire i Helwan. A la cimentera de Tora, un
60% dels treballadors no van acudir als seus llocs de treball,
mentre que els molins de Sayeda Zeynab van registrar un ab
sentisme del 50%. Però la vaga general només havia triomfat a
la ciutat del tèxtil. Vora 150 persones van ser detingudes a l’es
tat en tota la jornada i més de 600 tan sols a Mahala. Entre
aquestes es trobaven algunes de les figures de la lluita obrera a
la població: Karim al-Beheiri, Kamal al-Faioumi i Tarek
Amin. Pocs dies després també serien detingudes dues figures
destacades del moviment Kifaia, George Ishak i Fathi alHefnawy. Amb el temps es descobriria que algunes empreses
de telefonia mòbil haurien col·laborat amb el règim egipci en
l’estampida contra els obrers de Mahala. Annie Collins, treba
lladora de Vodafone, destaparia la implicació de l’empresa en
el subministrament d’informació detallada dels activistes
obrers. Una pràctica que, afirmava, era força habitual. Posteri
orment se sabria que altres companyies de telèfons també ha
vien estat implicades en aquestes i altres accions d’espionatge
contra opositors.
L’endemà es repetirien manifestacions a la mateixa Mahala
i d’altres indrets del país, com el Caire, al crit de «demà comen
ça la revolució». Un toc de queda no oficial va ser imposat per
les autoritats, que van tallar els subministraments elèctrics du
rant dues nits per tal de posar fi a les protestes. El dia 8 el pre
sident del govern, Ahmed Nazif, es va desplaçar per sorpresa a
Mahala i, en un míting davant part dels treballadors, va prome
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tre el pagament d’un bo de trenta dies i la revisió dels salaris i
l’assistència sanitària. Però la resposta real del règim va ser
menys condescendent.
Els detinguts van ser traslladats a la presó de Burg al-Arab,
a Alexandria, on van denunciar haver patit abusos per part de
les autoritats. Davant del procurador van assegurar que havien
estat colpejats, que havien patit descàrregues elèctriques i que
se’ls amenaçava amb cometre abusos sexuals contra les seves
mares, germanes i dones. Algun dels detinguts denunciaria ha
ver estat objecte d’assetjament sexual. Malgrat que la fiscalia en
va reclamar l’alliberament, la majoria dels detinguts van conti
nuar entre reixes. La direcció de l’empresa estatal els va acomi
adar per absentisme laboral malgrat conèixer perfectament la
seva condició de detinguts i haver rebut els papers que ho cer
tificaven. Karim, Kamal i Tarek van iniciar una vaga de fam per
protestar pel tracte que rebien, i les seves cares van concentrar
les campanyes de solidaritat, que en reclamaven l’alliberament.
La vaga de fam va afectar l’estat de Karim, que va arribar a
demanar un trasllat a un centre mèdic, però li van denegar. No
seria fins al juny que vint dels detinguts sortirien de la presó,
malgrat que a nou els tornarien a arrestar sota legislació d’emer
gència i la resta seguirien a presidi.
El cas despertava la preocupació de les organitzacions de
drets humans, que catalogaven el judici de farsa. El 15 de de
sembre de 2008 van ser jutjats per un tribunal militar 49 líders
obrers de la ciutat de Mahala. Considerats «bocs expiatoris»
per Amnistia Internacional, 22 detinguts van rebre penes que
anaven dels tres als cinc anys de presó per saquejar, atacar les
forces de seguretat i posseir material perillós. La majoria eren
artesans de vint anys d’edat. A la resta els van absoldre. Eren
les primeres sentències des que el règim havia decidit renovar
per enèsima vegada el govern de la llei d’emergència al país.
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La repressió encén la metxa
El febrer de 2010 Egipte compareixia davant el Consell de
Drets Humans de les Nacions Unides per sotmetre’s a la Revi
sió Periòdica Universal. Un examen periòdic, amb minsa vin
culació política, però que posava a debat la voluntat del règim
de discutir la situació dels drets humans al país. Egipte com
pareixia una setmana després d’haver estat criticat per associ
acions com Amnistia Internacional per la detenció, qualificada
per aquests grups d’arbitrària, de quinze líders dels Germans
Musulmans poc menys d’un mes després que les mateixes Na
cions Unides haguessin denunciat la participació egípcia en el
segrest i tortura de detinguts en el cas dels avions secrets de la
CIA.
Davant del Consell, Egipte es comprometia a complir 119
de les 165 recomanacions que se li feien. Entre aquestes asse
gurava que redefiniria legalment el concepte de tortura al Co
di Penal i prometia aixecar l’estat d’emergència vigent al país
des de 1981. També es comprometia a treballar per la llibertat
de culte i d’informació. El règim, però, refusava 21 recomana
cions, set de les quals argüint que es basaven en «informació
no correcta» o que anaven «en contra dels valors i la moral de
la societat egípcia». Egipte també va ajornar pronunciar-se so
bre 25 recomanacions més fins la propera sessió del Consell, el
mes de juny. Entre les recomanacions que va rebutjar hi havia
també la de derogar la llei que castigava amb presó la difusió
d’informació fraudulenta o insultar el president de la Repú
blica, així com es negava a cancel·lar la pena de mort. El go
vern va rebutjar, també, la visita d’observadors internacionals
per a les eleccions del desembre, eliminar les referències religi
oses dels documents oficials i posar fi als processos per qüesti
ons d’orientació sexual.
Però davant una sessió no vinculant, Egipte es feia el sord i
trencava les promeses fetes a les Nacions Unides. Tres mesos
després d’haver promès derogar la llei d’emergència, el parla
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ment egipci la renovava per a dos anys més. Ho feia amb un
suport de 308 dels diputats, el 68% de la cambra, tot i les
protestes davant del parlament. El text incloïa alguns petits re
tocs considerats del tot insuficients pels activistes pro drets hu
mans. El primer ministre Ahmed Nazif afirmava que aquesta
s’estendria només per dos anys més i només s’aplicaria a de
lictes de drogues o terrorisme, repetint velles promeses que
la població no veia que es complissin mai. El règim, carregat
de cinisme, mirava de convèncer els enviats estrangers que la
renovació de la llei no era més que una innovació política
per garantir els drets de manifestació i protesta als opositors i
blocaires.
La llei d’emergència era considerada el pal de paller del
sistema repressiu. Jurídicament forma part de les cinc cate
gories en què es pot dividir l’estat d’excepció, en què per una
situació teòricament inestable l’estat es reserva el dret de
restringir els drets dels ciutadans. A Egipte això implicava li
mitar els d rets d’associació i reunió, de manifestació, de va
ga o de finançament d’associacions, entre d’altres, i donava
el dret a les forces policials d’assaltar sense ordre judicial ni
requeriments de cap tipus domicilis, oficines o vianants. Per a
les organitzacions de drets humans aquesta era «la principal
font de les violacions de drets humans a Egipte», segons pa
raules de l’Organització Egípcia de Drets Humans. Per al rè
gim era una lluita contra el terrorisme i el tràfic de drogues,
malgrat que la definició d’aquests, i l’estesa manca de garan
ties, donaven ales als excessos policials del règim. Grups de
drets humans calculaven que a finals de 2010 almenys 5.000
persones restaven en detencions de llarga durada sense càr
recs en aplicació de la llei d’emergència. Alguns d’aquests de
tinguts portaven més de quinze anys empresonats sense càr
recs ni acusacions formals. 23 El resultat de la renovació de la
23 Work on Him Until He Confesses. Impunity for Torture in Egypt,
Human Rights Watch, Nova York, 2011.
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llei d’emergència, efectuada el maig de 2010, es faria evident
un mes després en un incident que marcava un punt i a part en
els moviments socials del país.
La matinada del diumenge 6 de juny un grup de policies de
paisà van entrar a un cibercafè del barri de Cleòpatra d’Ale
xandria. Segons els testimonis, després d’una discussió amb un
dels clients, els policies van bufetejar el jove, li van clavar diver
ses puntades de peu i li van estampar el cap contra la taula de
marbre del local abans d’acabar de rematar-lo amb un cop a
terra entre els crits de pànic dels presents. La pallissa, que es va
perllongar durant més de vint minuts, va continuar a les portes
del local abans que els oficials el fessin pujar al carro policial i
se l’enduguessin a la comissaria de Sidi Gaber, on se li certifica
ria la mort.
Aquell jove es deia Khaled Saïd i la seva mort va commoci
onar el país. La policia va acusar Saïd d’haver mort ofegat en
ingerir una bossa de marihuana que mirava d’ocultar de l’es
corcoll policial. Davant les esgarrifoses imatges difoses del seu
cadàver desfigurat, la policia va afirmar que eren ferides produ
ïdes quan el jove hauria caigut del carro policial mirant de fu
gir de la detenció. Autolesions, en deien. Els certificats mèdics
de la defunció van ser alterats, segons van demostrar judicial
ment diversos activistes.
Khaled Saïd, de 28 anys, havia nascut un any després que
s’instaurés la llei d’emergència i va morir un mes després que
aquesta es renovés per enèsima vegada. Per això va ser anome
nat el màrtir de la llei d’emergència. Malgrat que durant un
temps es va plantejar que a Saïd l’havien mort perquè tenia un
vídeo que assenyalava la participació policial en el tràfic de
drogues, la veritat és que el perfil apolític del jove fa creure que
es tractava d’un atac policial més rutinari que premeditat. La
mort de Saïd, tot i que gens extraordinària, va commocionar
part de la societat egípcia en una època convulsa. L’abús polici
al, habitual en els barris populars, impactava amb força en un
barri de classe mitjana. L’assassinat policial posava la bruta
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litat del règim a la cara d’una classe social que havia volgut
viure-hi d’esquena. I això va canviar-ho tot.
Un grup d’activistes va crear un grup de suport a Facebook
anomenat «El meu nom és Khaled Saïd», que al cap de poc es
reanomenaria «Tots som Khaled Saïd». El grup va atraure unes
grans mostres de suport. Abdelrahman Mansur, un bloguer
col·laborador d’Al-Jazeera que es troba entre els creadors de la
WikiLeaks àrab, i el directiu de Google Aràbia Wael Ghoneim
n’eren els responsables. En poc menys d’un mes la pàgina ja
tenia més de 200 000 suports. Les mobilitzacions organitzades
contra l’assassinat policial gaudien d’una transversalitat mai
vista abans en atraure ciutadans poc o gens polititzats. A més
de les concentracions a les portes de la comissaria de Sidi Ga
ber, diverses manifestacions van tenir lloc pel centre d’Ale
xandria i altres indrets del país, sovint trobant-se amb nova re
pressió per part de les forces de seguretat. Els divendres milers
d’activistes es concentraven arreu del país, però especialment a
l’Alexandria natal de Saïd, en el que denominaven una revolu
ció silenciosa. Files interminables d’activistes, vestits de negre,
feien honor al mort i demanaven la fi de la llei d’emergència i la
brutalitat policial. Les impactants cues silencioses, en forma de
cadena humana, es perllongaven durant quilòmetres divendres
rere divendres.
Tot i les protestes, la mateixa comissaria de Sidi Gaber tor
naria a ser notícia pocs mesos després. Concretament al no
vembre. Familiars d’Ahmed Shabaan, de dinou anys, feia tres
dies que buscaven el jove desaparegut camí d’un casament. Tot
i que els familiars van rebre trucades informant-los de la deten
ció del jove, els policies de Sidi Gaber van negar repetidament
tenir-lo sota custòdia. El cos, mort, el van trobar en una riera
propera a la seu policial després que una trucada anònima en
revelés l’emplaçament. La reconstrucció dels fets tornaria a do
nar indicis de la participació policial. El nom del comissari
Ahmed Othman, implicat en la mort de Khaled Saïd, tornava a
sortir a la llum. La policia no va permetre fer fotos de la víctima
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per no repetir l’esclat d’indignació popular que va suposar l’as
sassinat de Saïd feia uns mesos, però la família assegurava que
la identificació només s’havia pogut efectuar per una marca de
naixement que el jove tenia. El fiscal general d’Alexandria va
decidir arxivar el cas perquè, assegurava, no es podia detectar
crim. El fiscal afirmava que Shabaan era un lladre en moto que
hauria intentat robar una bossa a una dona i hauria caigut acci
dentalment al canal. Aquells mateixos dies l’enterrament d’un
jove conductor de dinou anys mort en una emboscada polici
al al Caire es convertia en una marxa contra la brutalitat del
sistema.

Un estat policial
Muhammad Ibn Idriss al-Shafie va ser un destacat jurista nas
cut el segle VIII on avui hi ha la franja de Gaza. Com una es
pècie de Maquiavel islàmic, una de les seves més cruentes re
ferències seria parafrasejada els anys vuitanta per un ministre
d’Interior egipci. «És permissible acabar amb una tercera part
de la població d’un estat per tal que les altres dues terceres
parts puguin viure en pau». 24
La retirada de la llei d’emergència, en vigor des de feia 29
anys, ja formava part de les promeses electorals de Mubarak a
les presidencials de 2005. Llavors va prometre que la canviaria
per una nova legislació antiterrorista, però aquesta mai no va
arribar. Els egipcis havien viscut sota la llei d’emergència inin
terrompudament des de 1981, però de fet, si s’anava més enrere,
des de 1967 tan sols havien viscut 18 mesos sense la citada legis
lació. Egipte feia temps que caminava com un estat policial.
L’obsessió va augmentar arran de l’intent d’assassinat del presi
dent Mubarak a Addis Abeba l’any 1995. El juny d’aquell any
el president va sortir il·lès d’un atac jihadista just quan arribava
24 Sonallah Ibrahim, ob. cit.
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a la capital etíop per assistir a una cimera de la Unió Africana.
Els vidres blindats del cotxe presidencial li salvarien la vida en
el que seria el més espectacular dels fins a sis intents d’assassi
nat que les forces de seguretat egípcia denunciarien contra el
dictador. Aquell intent, però, marcaria l’inici del creixement de
l’estat policial. Entre llavors i l’any 2005 el pressupost del Mi
nisteri d’Interior es va multiplicar per quatre i es va arribar a
apropar en xifres a l’omnipotent i opac pressupost de Defensa,
sense incloure-hi l’ajuda anual americana. 25 Habib el-Adly, mi
nistre d’Interior des de 1997, es convertiria en la cara visible
d’aquell exèrcit policial encarregat d’aplacar la dissidència polí
tica i social.
L’edifici del Ministeri d’Interior al Caire és una autèntica
fortalesa militar que demostra la importància cabdal d’aquesta
unitat al país. Com molts altres edificis governamentals egip
cis, és un monstre arquitectònic en forma de búnquer militar a
pocs carrers de la cèntrica plaça Tahrir. La seva sola presència
genera respecte i atemoreix el passejant. Una clara al·legoria
del que significava la policia en temps de Mubarak.
Les forces de seguretat tenien un paper central en la confi
guració del règim. Mubarak havia mutat en la dècada dels no
ranta el règim militar creat pels oficials lliures en la dècada dels
cinquanta per convertir l’estat en una àguila bicèfala amb un
cap militar i un altre de policial. Des del control del frau elec
toral a la repressió ciutadana, passant per la construcció dels
fantasmes socials necessaris per reforçar el poder del president.
La policia era un pal de paller clau del règim. Tant era així que
Mubarak va arribar a convertir el dia nacional de la policia,
que originalment commemorava el paper patriòtic de les forces
de seguretat contra la colonització britànica, en una festivitat
nacional que retia tribut al paper essencial repressor que el cos
policial exercia per a la pervivència mateixa del règim. Aquella
25 Segons dades aportades per Carnegie Endowment for International
Peace citant fonts ministerials egípcies.
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era la data del 25 de gener, dia de la policia i que els activistes
rescatarien amb una altra finalitat.
Si els aparells d’intel·ligència eren els ulls i el cervell del
país, la policia n’era la mà bruta. El Ministeri d’Interior comp
tava amb tres cossos policials separats. El primer de tots era la
Policia General, encarregada d’investigar, detectar i prevenir
els crims. Un cos que, com la resta, tenia un llarg historial de
denúncies de tortura i altres violacions de drets bàsics, tot i que
en general poc vinculats a qüestions polítiques. Era el cos que
habitualment tractava amb la ciutadania i que sovint es barre
java i s’enllaçava amb les funcions de monitoratge dels barris i
espionatge de baixa intensitat.
A finals de la dècada dels seixanta Egipte creava la unitat de
policia antiavalots, les Forces Centrals de Seguretat, amb el
clar objectiu de posar setge a tota dissensió política i a la mo
bilització social incòmoda per al poder. Nasser necessitava
llavors un cos militaritzat però separat de l’exèrcit que apla
qués el creixent descontentament intern provocat per la derro
ta militar de 1967 contra Israel. El règim no es podia permetre
desprestigiar més les Forces Armades, i així naixien les unitats
d’Amn Markezi, «la força bruta» del règim. En un principi no
eren gaire més de 100 000 membres, però l’obsessió repressiva
de Mubarak va portar a que a principis de 1990 ja sobrepasses
sin els 300 000. L’any 2010 aquest grup paramilitar comptava
amb 325 000 integrants.
Les seves bases provenen dels joves en servei militar obligato
ri, però amb estudis insuficients per accedir a l’exèrcit regular.
Camperols i masses urbanes marginades; la policia antiavalots
egípcia estava formada per les capes més desafavorides de la so
cietat egípcia. Amb sous que rondaven les 230 lliures mensuals,
25 euros, molts no sabien ni llegir ni escriure i eren sovint vícti
ma dels abusos dels superiors. Uns abusos considerats «peça es
sencial» de l’entrenament militar, segons informaven els interns.
L’altre cos essencial del Ministeri era l’aparell de la Segure
tat Estatal (SS en les sigles en anglès, Amn al-Dawla en la ver
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sió egípcia). Pràcticament sense monitoratge judicial i encarre
gada de la seguretat interna del país, se la coneixia com la
Gestapo egípcia. Era la contrapart policial dels serveis d’intel·
ligència egipcis encapçalats pel temut Omar Suleiman. La
intel·ligència egípcia es trobava dirigida per oficials amb sous
astronòmics que garantien la fidelitat d’un dels cossos essenci
als de l’aparell repressiu del regim. Reforçada per les prerroga
tives atorgades durant dècades per la llei d’emergència, la SS
egípcia comptava amb 100 000 homes encarregats de pentinar
de dalt a baix el país. Mahmud Wagdi, cap dels serveis peniten
ciaris, ho deixaria clar en declaracions a la justícia. «Qualsevol
activista polític té una fitxa al Ministeri». 26 L’empresa britànica
Finfisher va proveir al Ministeri d’entrenament i de software
per a l’espionatge dels comptes de correu i els ordinadors per
sonals dels objectius desitjats pel cos policial.
Tot era controlable i perseguible. L’any 2008 es registraven
7.555 detencions polítiques i 1.500 denúncies contra agents po
licials per abusos. 1.500 denúncies i la mort de divuit persones.
Unes pràctiques incòmodes fins i tot per l’estament policial,
que experimentava algunes desercions. Un informe de l’Orga
nització Àrab pels Drets Humans (AOHR), exiliada a Lon
dres, remarcava el 2009 que «l’ús de la tortura i la violència
policial ha assolit uns nivells insuportables al país», i afirmava
que afectava tots els nivells i grups de la societat. «La tortura
s’ha convertit en una conducta política sistemàtica que necessi
ta de l’aprovació i l’encoratjament de les més altes autoritats». 27
Segons l’informe, en el període 2000-2009 s’havien pro
duït 285 casos de tortura en dependències policials que havien
provocat 118 morts. L’informe apuntava una lleugera escalada
d’abusos en els darrers anys (2007: 40 casos de tortura i tres
26 «Mahmoud Wagdy: Ay nashet siasi leho malaf fe Amn el-Dawla»,
Al-Masry al-Youm, 13-02-2013.
27 «Systematic torture ocurring in Egypt», Egypt Independent, 24-102009.
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morts; 2008: 46 casos, disset morts; mentre en els primers sis
mesos del 2009 es produïen quinze casos de tortura i una mort).
L’informe tipificava 76 tipus diferents de tortura, els més popu
lars dels quals eren l’ofegament sota l’aigua, el trencament de
costelles, les pallisses, l’esquinçament de la roba, el «fantasma
de la pluja», la privació de son, l’obligació d’estar dret durant
llargues hores i les descàrregues elèctriques, entre d’altres.
L’inici del 2009 va ser especialment sagnant pel que fa a
abusos. El 25 de gener un jove moria sota custòdia policial a
Alexandria i es denunciava la mort, cinc dies abans, d’un jove
en detenció a al-Arish. La mateixa setmana, un detingut es va
llançar «a si mateix», segons testimoni policial, des del quart
pis del Directori de Seguretat del Mar Roig. El dia 28 una jove
de 24 anys, Mona Saïd, denunciava haver estat torturada pel
responsable d’investigacions criminals de la comissaria de Xu
bra al-Kheima després que aquest l’afaités, li cremés les galtes
amb burilles de cigar i l’amenacés amb violar-la quan aquesta li
va recriminar haver detingut il·legalment el seu marit en repe
tides ocasions. Un jove va morir apallissat a principis de febrer
del 2009 a la presó principal d’Alexandria mentre encara espe
rava judici. Al maig la Seguretat de l’Estat llançaria un mem
bre dels Germans Musulmans des d’una quarta planta durant
un registre a la seva casa de Damanhur, en el marc d’una batu
da nacional contra la Germandat.
La impunitat estava a l’ordre del dia. Tot i l’extensió de la
tortura i el nombre de morts sota custòdia policial, segons infor
mes oficials, entre 2006 i 2009 sols sis policies havien estat con
demnats pels tribunals egipcis.28 El novembre de 2007 els ofici
als de policia Islam Nabih i Reda Fathi eren condemnats a tres
anys de presó en haver-se provat que estaven implicats en les
tortures al conductor Amer Kabeer a Boulaq Dakrour. La im
punitat i la prepotència els va portar a gravar i penjar ells ma
teixos a la xarxa els vídeos de la sodomització del pres, aportant
28 Work on Him Until He Confesses, ob. cit.
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ells mateixos la prova més clara del cruel acte. Una sentència
que tot i ser de mínims seria revocada al cap de menys de dos
anys. La intercessió del Ministeri d’Interior va afavorir l’alli
berament dels policies i el seu immediat reintegrament al cos
dins el departament d’Assiut. Com si res no hagués passat. Una
situació similar seria la viscuda a finals de gener de 2009 per un
policia, condemnat a tres anys de presó després de provar-se
que va matar d’un tret a boca de canó un conductor que es va
negar a pagar-li un suborn de l’equivalent a set euros. Poc des
prés de la condemna, seria amnistiat i tornaria a integrar-se al
cos. Un altre cop, com si res no hagués passat.

Armes blanques a les urnes
«Les armes blanques i les pedres entren en la batalla electoral».
Amb aquest titular encapçalava, el 30 de novembre de 2010, el
rotatiu egipci al-Masry al-Youm les notícies sobre els enfronta
ments entre forces policials i els partidaris dels Germans Mu
sulmans a Alexandria i Mansura. La policia va emprar bombes
lacrimògenes i pilotes de goma abans de detenir més de cent
manifestants i ferir vint activistes. L’origen de les batalles: la
detenció de 137 membres dels Germans Musulmans a disset
províncies del país acusats de fer campanya electoral amb le
mes islàmics. La tensió augmentava, com era costum, a mesura
que les votacions per designar un nou parlament s’apropaven.
Sis-cents candidats islamistes corrien el risc de ser il·legalitzats
en qualsevol moment l’any en què les detencions contra mem
bres de la Germandat assolirien el sostre històric de 6.001.
Les eleccions eren decisives en ser prèvies a les presidenci
als de 2011. El nou parlament, segons la llei, seria decisiu per
poder presentar-hi candidatures. Segons aquesta, o bé dues ter
ceres parts del parlament recolzaven la candidatura o bé una
formació política del parlament amb més del 5% dels escons la
presentava com a pròpia. L’oposició, encapçalada pels Ger
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mans Musulmans, s’havia unit al voltant de la figura del diplo
màtic i premi Nobel de la pau Mohamed al-Baradei, que havia
tornat a Egipte recollit per les forces polítiques com el fill prò
dig que podia plantar cara a Mubarak. Aquelles eren, a més, les
primeres eleccions que es realitzaven amb un sol dia de votació
arreu del país i les primeres sense control judicial, cosa que
havia aixecat les suspicàcies dels analistes. Els observadors in
ternacionals, definits pel secretari general de l’oficialista PDN
com a «paràsits polítics», tampoc tindrien permís per moni
toritzar el procés. 29 En un intent de controlar el flux d’infor
mació, a l’octubre l’Autoritat Nacional per a la Regulació de les
Telecomunicacions cancel·lava els permisos per a totes les
emissores de televisió amb contingut informatiu, i les instava a
sol·licitar nous permisos i passar pel sedàs de les instal·lacions
públiques de cara a cobrir les eleccions legislatives. L’entitat
també establiria noves regulacions per al control dels serveis
de missatgeria instantània massiva i sms que s’havien mostrat
clau en el control electoral de les legislatives de 2005.
Aquell novembre també es detindria el periodista alexan
drí Youssef Shabaan sota l’acusació de tràfic de drogues en una
maniobra que centenars d’activistes van denunciar com a mun
tatge polític en manifestacions al Caire i Alexandria. Shabaan,
membre del diari d’oposició al-Badil, va ser detingut per quart
cop en un any després de cobrir professionalment una mani
festació a un barri de classe baixa d’Alexandria. Tot i que els
tribunals en van demanar l’alliberament, aquest es va postergar
fins després de la contesa electoral.
Partidaris de Khaled Saïd van demanar als ciutadans
d’emetre un vot nul a les eleccions utilitzant una targeta amb el
nom del màrtir. A les portes de les eleccions, el 26 de novem
bre, una crida cibernètica dels grups en solidaritat amb el màr
tir K haled Saïd convidava a participar en el «Dia de ràbia», tot
29 «Al-eslaha el-bedaa w al-hejara tezhor fi maarek el-intikhabat», alMasry al-Youm, 30-11-2010.

72

Antecedents i contextualització
i que la convocatòria només era per a mitja hora. Protestes es
van p
 roduir arreu del país. Probablement la més concorregu
da va ser la celebrada al barri d’Imbaba del Caire, on es van
detenir quatre activistes, inclòs un periodista. Alexandria,
G iza, Zagazig, Beni Sueif, Suez, Port Saïd, Gharbeia, Qalu
biya, Mounfia o Mansura també van viure protestes on van
aixecar retrats de Khaled Saïd i on es va reclamar posar fi a la
brutalitat policial. Les protestes, tot i la curta durada, van do
nar valor a molts joves manifestants en un clar preludi del que
s’acostava.
La tensió es palpava en les hores prèvies a les votacions. El
Tribunal Administratiu aturava les votacions a 24 demarcaci
ons 48 hores abans del seu inici, però la decisió no seria escol
tada pel règim. El diari opositor al-Badeel, segons el testimoni
directe d’un detingut, afirmava que la policia preveia recórrer a
sicaris durant la jornada, mentre que el departament de sanitat
declarava la situació d’emergència.
Les votacions, tot i les reclamacions judicials, van tirar en
davant. A primera vista destacava una baixa participació, tot i
que dels vuitanta milions d’egipcis i dels més de quaranta mili
ons majors d’edat censats, tan sols vint-i-cinc tenien dret de
vot. El règim parlava d’una assistència electoral del 25%
mentre observadors la quantificaven per sota del 10%. Safwat
al-Sherif, secretari general del PDN, va qualificar les elecci
ons parlamentàries de «festa», i va assegurar que «la nostra
democràcia es fa més forta dia rere dia». Res més lluny de la
realitat; el frau, la coacció i la violència eren els vertaders ti
tulars de la jornada. Els enfrontaments s’havien estès per tot
el país. La Coalició Egípcia pel Seguiment de les Eleccions va
denunciar que «la violència és una de les característiques més
evidents del procés electoral». Alguns d’aquests observadors
també van denunciar haver patit intimidacions i fins i tot de
tencions i tortura. Fins i tot l’oficialista al-Ahram feia ús
d’una fina ironia quan titulava «els egipcis trien enmig d’una
forta competència».
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El grup solidari Tadamon reportava fins a vuit morts en en
frontaments a les portes dels col·legis electorals, mentre els
Germans Musulmans parlaven de més de 150 detencions i
d’una altra mort no reportada per Tadamon. El diari al-Badil
parlava fins i tot de disset víctimes mortals. Entre aquestes es
trobaria el fill d’un candidat d’Ain Shams i Mattariya, que va
morir després de diverses punyalades davant mateix dels col·
legis electorals. Cinc persones van morir després que un cotxe
les atropellés davant del mateix col·legi electoral i a Port Saïd
un comboi electoral del Partit Democràtic va atropellar una
nena de cinc anys.
Les imatges del frau, com en comicis anteriors, van omplir
les xarxes socials. Votants que no es trobaven a les llistes del
cens, comissionats electorals que omplien les butlletes de per
sones no presents, candidats oficialistes que amenaçaven amb
espases els votants, persones que confessaven amb orgull haver
votat més de quatre vegades, urnes plenes de vots abans que
s’obrissin els col·legis i un gran nombre de baralles als carrers a
diverses ciutats del país. A nombrosos candidats, segons de
nunciaven les organitzacions de seguiment, se’ls havia impedit
l’accés als col·legis electorals. Dels fraus electorals fins i tot
se’n va fer un tema musical, amb videoclip inclòs, que recollia
totes aquestes imatges.
El 5 de desembre se celebrava una poc transcendent segona
volta boicotejada pels dos principals grups de l’oposició: els li
berals del Wafd i els islamistes Germans Musulmans. La poca
rellevància de la jornada va fer disminuir els incidents. Tot i
així es van denunciar alguns enfrontaments, com a Qena, amb
pistola inclosa, o la continuada compra de vots: un vot s’arriba
va a pagar a més de quaranta euros.
Les irregularitats, va dir la comissió electoral, no havien
alterat el resultat final. La comunitat internacional, amb la
Unió Europea i els Estats Units al capdavant, mostraven pre
ocupació pels excessos, però refermaven la seva voluntat de
«seg uir treballant amb el govern egipci i amb la vibrant socie
74

Antecedents i contextualització
tat civil d’Egipte per ajudar a aconseguir les seves aspiracions
polítiques, socials i econòmiques», com afirmava el comuni
cat de la Casa Blanca llavors. 30 Uns resultats que portarien el
prestigiós periodista britànic Robert Fisk a afirmar clarament
que «ara ja ho sabem; als Estats Units realment no els impor
ta la injustícia al Pròxim Orient». 31
Els resultats no farien altra cosa que refermar les voluntats
inamovibles del règim i deixaven un regust excessivament
amarg a les boques de l’oposició. L’oficialista PDN consolidava
el seu pes superant en 143 diputats els resultats de 2005. 473
cadires. El 91,2% de la cambra en mans del règim. El control de
la cambra era gairebé absolut. La segona formació en pes era el
Wafd, amb sis seients. Un pes polític de l’1,1% de la cambra. Els
Germans Musulmans, tot i el seu boicot, assolien un seient, el
d’un membre que es va desvincular de la decisió de la formació
i es va fer seu l’escó. Essam al-Erian, portaveu dels Germans
Musulmans, afirmaria que el parlament no representava la vo
luntat popular. «Tan sols representa els corruptes i sicaris que
han segrestat la determinació del poble», assenyalaria. 32
El dia que es constituïa la nova cambra, el 12 de desembre
de 2010, centenars de manifestants reclamaven a les portes
del Tribunal Suprem la dissolució del parlament. Alguns fins i
tot parlaven de conformar un parlament simbòlic alternatiu.
Mentrestant, a la sessió d’obertura, el president Hosni Muba
rak es mostrava sarcàsticament desafiant. «Deixeu que s’en
tretinguin», afirmaria davant la claca parlamentària sobre les
queixes de l’oposició. Reconeixia «algunes irregularitats»,
però no dubtava a assenyalar d’altres responsables. Mubarak
30 «Egypt’s parliamentary elections. Press statement», Prn 2010/1723,
U.S. Department of State, Washington, 29-11-2010.
31 Robert Fisk: «Now we know. America really doesn’t care about
injustice in the Middle East», The Independent, 30-11-2010 [online].
32 «Mubarak’s Ruling Party Wins Egyptian Parliamentary Elections
by Landslide», Bloomberg, 06-12-2010.
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a firmava sorneguerament que «com a president del partit del
Govern estic feliç dels bons resultats que hem aconseguit, com
a president dels egipcis hauria estat millor si els resultats de
l’oposició haguessin estat bons». Deixava clar que els candi
dats d’oposició i alguns dels seus partidaris eren els responsa
bles «de comportaments negatius inacceptables» i demanava a
l’oposició que tragués les conclusions pertinents dels resultats.
Aquell mateix dia el diplomàtic Mohamed al-Baradei cri
dava a la unió de l’oposició i feia una afirmació premonitòria
dient que el sistema no duraria gaire i que la seva caiguda era
imminent. Baradei no devia ser conscient de fins a quin punt
eren profètiques les seves paraules.

S’apropa la insurrecció
El 14 de gener el dictador Ben Ali, després de 27 anys al go
vern, fugia amb la cua entre les cames de Tunísia a causa de la
pressió popular. Al Caire es van fer marxes solidàries amb el
poble tunisenc, on alguns activistes farien crides a seguir l’este
la popular i aprofitar l’impuls. Però la majoria semblava escèp
tica. La xarxa d’internet aprofitava, però, l’impuls tunisenc per
reforçar les convocatòries ja previstes per al dia de la policia i
es farien crides a un nou dia de la ràbia per al 25 de gener. La
consigna era repetir les curtes marxes fetes abans de les parla
mentàries de novembre.
Arreu del món àrab els diversos règims movien fitxa per
frenar l’impacte popular en cadena. Algèria comprava parti
des no previstes de blat per evitar la falta de subministraments.
A Síria, després d’anys de política de reducció del subsidi als
combustibles, tornaven a donar ajudes als recursos energè
tics per a la calefacció. Al Sudan, Bashir decidia empresonar
a l-Turabi, líder de l’oposició, després que aquest fes una cri
da a una « revolta popular» i exigís la dimissió del ministre
d’Hisenda. A Kuwait, l’emir decidia donar 1.000 dinars (2.664
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euros) a cada ciutadà, així com proveir-los d’aliments gra
tuïts durant 14 mesos. Quelcom similar succeiria posterior
ment a Aràbia Saudita, on també s’exercien pressions a cibe
ractivistes d’acord amb una nova llei instaurada el primer de
gener d’aquell any contra el denominat «terrorisme cibernètic».
A Egipte, per si de cas, el règim treia les armes. L’endemà
de la marxa de Ben Ali, el diari oficialista Akhbar al-Youm ti
tulava amb un «Estem creixent» i lloava una pretesa crescuda
de l’economia egípcia mentre que alguns portaveus afirmaven
que, contradient totes les expectatives, ni preus ni impostos
creixerien en els propers temps. Malgrat tot, les evidències re
trataven el govern i el mercat de valors es desplomava. En els
darrers anys el país s’havia caldejat arran de les conseqüències
de la liberalització dels mercats, consolidada sobre les bases del
despotisme polític i el control policial de l’oposició i la societat
en general. Les barreres del règim s’havien desbordat, assotant
gairebé tots els estrats d’una societat cada cop més esgotada.
L’exemple tunisenc obria la porta de la insurrecció a Egipte, tot
i l’escepticisme dels activistes i els comentaris d’un règim que
no es cansava de repetir «Egipte no és Tunísia», mentre mirava
d’aportar proves sobre les diferències entre un país i l’altre.
El 17 de gener, seguint l’exemple del tunisenc Sidi Bouzid,
un home de 49 anys s’immolava davant del parlament egipci.
L’acte d’Abd al-Menam Hamda, que seria tractat de boig pel
règim, va ser imitat en menys de 24 hores per un mínim de tres
persones, que arribarien a la desena en els següents dies. Una
dona es va calar foc a Alexandria, presumptament per motius
familiars. Mohamed Faruk, un advocat de cinquanta anys, va
intentar emular l’acció de Menam Hamda calant-se foc davant
del Parlament l’endemà mateix. Va rebre atenció ràpidament,
així que va patir poques cremades, cosa que va facilitar que en
poques hores tingués l’alta. Per la seva banda, Ahmed Hesham
al-Siyad, de 25 anys, moria a Alexandria després de patir cre
mades de tercer grau en el 95% del cos. Algunes fonts parlarien
de més casos davant del Parlament, mentre un règim visible
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ment nerviós mirava d’acusar-los de bojos reincidents amb ins
tints suïcides i provava de minimitzar l’augment de les immola
cions. El Ministeri d’Interior passava circulars a les benzineres
alertant que es prohibia la venda de benzina en envasos a par
ticulars. L’ambient es caldejava a les xarxes socials, malgrat
que l’escepticisme era la nota predominant entre els activistes
de tota la vida.

Divuit dies

25 de gener
«Que potser existeixen revolucions convocades i amb un hora
ri previst?». Amb frases com aquestes els activistes mostraven
el seu escepticisme respecte les marxes previstes per a finals
de gener, ja que no creien que haguessin de tenir cap mena
de repercussió fora de l’habitual. «Els de sempre cridant com
sempre i fugint de les porres de la policia, com sempre», deien.
Diversos grups polítics feia temps que preparaven una convo
catòria per al dia 25 de gener, dia nacional de la policia. L’efe
mèride commemora la matança de cinquanta oficials de policia
a Ismailia l’any 1952 a mans de les forces colonials britàniques.
Mubarak havia elevat la rellevància de la festivitat, però sei
xanta anys després la imatge de la policia era ja molt diferent.
Convertida en el símbol de la repressió del règim, era un dels
emblemes més odiats i temuts per tothom. El terrabastall per
la caiguda de Ben Ali a Tunísia va donar ales a la convocatò
ria, malgrat que la majoria d’activistes es mostraven clarament
78

79

Egipte rere la barricada ·· Marc Almodóvar
escèptics sobre les possibilitats d’èxit d’aquesta. En els cercles
militants era gairebé motiu de broma. Les xarxes socials, ple
nes de convocatòries generalment centralitzades pels grups
en suport del màrtir policial Khaled Saïd, van ajudar a fer
bullir l’olla en les hores prèvies. Però ningú esperava el que
havia de venir.
Activistes de Kifaia, del grup del 6 d’abril, del nacionalista
Wafd, dels trotskistes Socialistes Revolucionaris, Joves per la
Justícia i el Canvi o l’Associació Nacional pel Canvi, entre d’al
tres, es van estar reunint les setmanes prèvies per mirar de tro
bar el difícil consens en els lemes i l’organització de les marxes.
Van coincidir que aquestes havien de ser tan descentralitzades
com es pogués per dificultar la repressió policial. Pel que fa a
les reclamacions, se centrarien en cinc, que resumien la lluita
política dels darrers anys: posar fi a la llei d’emergència i allibe
rar tots els presos polítics sense delictes de terrorisme; acabar
amb la pobresa reduint el dèficit, augmentant el salari mínim a
1.200 lliures mensuals i vinculant-lo al cost de la vida, i aug
mentant també la prestació d’atur a un mínim de 500 lliures.
Així mateix, exigien la detenció i judici dels símbols de la cor
rupció, amb expropiació i redistribució dels béns robats i la dis
solució del parlament sorgit del frau electoral de novembre. El
darrer punt demanava el judici als responsables de la mort dels
alexandrins Khaled Saïd i Sayed Bilal. Un dels lemes que es va
consensuar va ser el de «pa, llibertat i dignitat humana». Però
aquest lema seria ràpidament revocat per un carrer més am
biciós políticament, sense voluntat de tuteles, que llançaria el
popular «pa, llibertat i justícia social», que es convertiria en
u n dels principals leitmotivs de l’alçament.
Una de les absències destacades d’aquella convocatòria era,
però, la dels Germans Musulmans. En una decisió no exempta
de polèmica interna, els islamistes es desvinculaven parcial
ment de les marxes i esperaven a mirar-s’ho des de la barrera.
Essam al-Erian, portaveu del grup, anunciava dos dies abans
de les marxes que alguns dels membres del grup participa
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rien simbòlicament en les protestes davant dels tribunals del
Caire. Ho farien només a títol individual com a membres de
l’Associació Nacional pel Canvi, la coalició creada al voltant
de Baradei. Tampoc no impedirien la participació als joves
del grup islamista que ho desitgessin, sempre i quan respectes
sin les propietats estatals i no ataquessin el cos policial, que era
qualificat d’«institució i símbol nacional» pels líders de la Ger
mandat. Però els Germans Musulmans rebutjaven fer crides
pròpies a la participació. Fins i tot durant la mateixa jornada
del 25, al-Erian sortiria a desmentir els informes policials que
apuntaven a la participació de la Germandat en les marxes con
tra el règim. Els Germans Musulmans no van participar en
aquella primera jornada com a grup, però sí que diversos mem
bres ho farien a títol individual, especialment entre la joven
tut. Partits d’esquerra com el Tagamo, considerats per alguns
com l’«oposició del règim», també van rebutjar participar-hi.
Els grups islamistes més radicals, com els populars salafistes,
s’oposarien frontalment a qualsevol manifestació i instarien els
seus feligresos a no participar en activitats que, al seu entendre,
ajudaven a desestabilitzar el país.
Però els grups polítics acabarien sent el menys significatiu en
aquella jornada. Al cap de poc de començar les primeres mar
xes, els grups polítics es dissolien en una massa que menystenia
les sigles. Tal i com estava acordat, diverses marxes van sortir
no sols a la capital, el Caire, sinó també a les principals ciutats
del país. Al Caire hi va haver manifestacions a Dar el Salam,
Imbaba, Boulaq Dakrour, a la plaça Mostafa Mahmud, a la cornixe del Nil enfront de Maspero, o davant del Col·legi d’Advo
cats i la Cort Suprema, entre d’altres. A Alexandria es van or
ganitzar diverses marxes per la ciutat als barris d’Assafra,
Manxeia o Bacús. A Assiut es va convocar una marxa en què la
policia va detenir divuit participants, però no va poder impedir
que una manifestació acabés prenent els carrers de la ciutat.
Centenars de persones es van trobar a Ismailia i a la ciutat de
Suez mentre 5.000 persones sortien als carrers de l’obrera Ma
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hala al-Kubra i Mansura. Nombres similars es van registrar als
carrers de l’agrícola Kafr al-Xeikh o a Port Saïd, i uns pocs cen
tenars van sortir a Banha. Una manifestació contra la pobresa i
la repressió es convertia, en poques hores, en un clam contra el
règim Mubarak. La policia, que havia estat alertada pels orga
nismes internacionals i que se sabia observada amb lupa des
prés dels fets de Tunísia, no sabia ben bé com contenir unes
protestes en creixement exponencial sense l’ús de la força bruta.
No ho sabien fer d’altra manera. I la gent estava perdent la por.
Les marxes al Caire es van anar dispersant pels carrers i a
mesura que eren atacades pels sicaris policials, els manifestants
es reunien a la cèntrica plaça Tahrir. Allí, a mitja tarda, s’hi
concentraven uns pocs milers, que sobretot centraven els seus
crits contra el ministre d’Interior, Habib al-Adli, i el fill hereu
dels Mubarak, Gamal. Un grup de manifestants va intentar ac
cedir al Parlament, molt proper a la plaça i completament en
voltat per les forces antiavalots del cos de policia. Aquestes van
respondre, primer a pedregades, després amb salves dissuasi
ves i, veient que els manifestants no volien cedir, van disparar
les primeres bombes lacrimògenes i els canons d’aigua. Llavors
les forces policials van guanyar uns metres per fer un cordó a
l’entrada de Tahrir mentre els manifestants expressaven la seva
voluntat de quedar-se a la plaça. Alguns feien crides a mante
nir-se ferms, a convidar els familiars i amics a unir-s’hi, mentre
informaven de com havien anat les convocatòries a d’altres ciu
tats. A moltes els retrats de Mubarak o els anuncis propagan
dístics del règim eren arrencats per les masses irades. A Tahrir
s’arrencava un gran anunci de la joventut del règim mentre
molts manifestants escrivien a mà consignes i reclamacions en
cartells improvisats amb els quals la gent es passejaven per la
plaça. La paraula revolució es va començar a estendre com una
reguera de pólvora. «Si a Tunísia hi han estat un mes, hem d’es
tar preparats per a una llarga lluita», afirmaven. Encara que
amb prou feines sobrepassaven les 20 000 persones, la força
simbòlica d’aquella protesta era enorme.
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Cada cop més gent s’afegia a la concentració i les xarxes de
telefonia començaven a fallar. Les companyies tenien ordres del
règim de tallar el senyal a la plaça i a altres punts clau per aïllar
les protestes i evitar l’efecte crida. Hatem Dweidar, director exe
cutiu de Vodafone al país, així ho admetria a la premsa. A mit
janit, però, quan diversos milers de persones encara es trobaven
concentrats, les forces centrals de seguretat van iniciar una gran
ofensiva, sobretot amb gas lacrimogen, per desallotjar Tahrir.
En poc menys de mitja hora la plaça s’havia pràcticament buidat,
i les corredisses es van estendre als carrers contigus. La plaça es
desallotjava, però la guspira de la revolució ja havia pres.

El divendres de ràbia
Els dies 26 i 27 de gener les manifestacions van continuar arreu
del país. Diverses ciutats que no havien acollit marxes el dia de
la policia es van afegir a la crida revolucionària. Les manifes
tacions havien estat, aquest cop sí, prohibides pel règim, que
alertava que no permetria més marxes a les principals ciutats,
ja que «comprometen la seguretat pública». El règim alertava
que emprendria accions legals contra els qui volguessin mani
festar-se. El controvertit ministre Habib el-Adly afirmava en
declaracions a la premsa local que les manifestacions no els ha
vien sorprès i, en un gest cap a Occident, afirmava cínicament
que el règim les havia permès. Mentre els carrers esclataven
en contra del règim, la televisió pública passava documentals
d’animals i imatges fixes sobre el riu Nil.
Allunyada dels focus, des de la ciutat de Suez arribaven les
primeres morts: tres persones hi van perdre la vida en enfron
taments amb les forces policials. Mustafa Reda era la primera
víctima mortal en mans de la policia d’aquella revolució, seguit
de Soliman Saber i Gharib Abd al-Aziz. Tots ells el dia 26 a la
ciutat de Suez, que es convertiria en un dels epicentres de la
revolució, especialment el cèntric barri d’Arbaeen. Com es de
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mostraria posteriorment, la policia havia rebut l’aprovació del
Ministeri per disparar munició real contra les masses des dels
terrats de les comissaries, retirar armament de les comissaries
sense complir els procediments habituals i infiltrar membres
armats entre els manifestants. Suez feia honor a la seva llegen
da, forjada en la resistència i la lluita contra l’ocupació britàni
ca per la sobirania del canal de Suez i contra la invasió israelia
na. Ara la ciutat patia els efectes de la corrupció del règim i la
contractació massiva de mà d’obra asiàtica que només feia que
empitjorar l’atur dels habitants i que el gener de 2011 els porta
va a sortir enrabiats al carrer. El vell Hafez Salama, xeic religi
ós i líder de la resistència popular a Suez en la guerra d’octubre
del 73, es convertiria en un nou símbol de l’alçament de la ciu
tat, ara contra Mubarak i el seu règim policial.
Les morts a Suez van deixar clar a molts que allò anava de
debò. La policia, cada cop més nerviosa, es dedicava a segrestar
manifestants. El dia 26 es parlava de prop de 500 detinguts tan
sols al Caire, 700 arreu del país. Alguns d’ells, il·lustres, com el
periodista Mohamed Abd al-Qados, president del comitè de lli
bertats del Col·legi de Periodistes i proper als Germans Musul
mans, o Wael Ghoneim, directiu de Google-Aràbia i fins llavors
un dels administradors secrets de l’espai de Facebook Tots som
Khaled Saïd, punt de trobada de convocatòries a la xarxa. El
dia 27 s’anunciava la detenció de tres desenes de destacades fi
gures dels Germans Musulmans, entre les quals es trobaven Es
sam al-Erian i Mohamed Mursi, que era detingut poques hores
després de defensar a la BBC àrab les protestes. Els Germans
Musulmans, en veure l’èxit de les convocatòries, ara ja no dub
taven a sumar-s’hi i exigir reformes al president. Unes reformes
que els islamistes centraven en la dissolució del parlament esco
llit al novembre i la celebració de noves eleccions netes, així com
la derogació de la llei d’emergència. Mentrestant, les webs pre
sidencial i del Ministeri d’Interior eren piratejades per activistes
mentre la seu del Ministeri d’Afers Exteriors era apedregada
per un grup de manifestants. Els activistes convocaven noves
84

Divuit dies
concentracions contra el règim i feien crides a marxes massives
el proper divendres, 28 de gener, després de les oracions.
El règim es neguitejava pel desenvolupament dels esdeveni
ments i decidia tallar les comunicacions. A la tarda del dia 27 van
començar a produir-se els primers talls. Primer va entorpir els
servidors de Twitter i després els de Facebook, com a pas previ a
la tallada total de les línies d’internet, primer, i de telefonia mò
bil, després. Malgrat que les línies no semblaven afectades tècni
cament, els serveis de tots els proveïdors es veien aturats. Vora
les set de la tarda Reuters confirmava els talls de la xarxa. Poc
després ho feia Associated Press. Tan sols funcionaven les línies
de telefonia terrestre que molts egipcis van rescatar de l’oblit du
rant aquells dies. El règim volia aturar la comunicació i la difusió
viral de gravacions que mostraven els abusos policials, des de les
ordres a un conductor de metro de passar per sobre dels manifes
tants a la resistència d’un jove als canons d’aigua policials. Però
ja era tard. Les crides a sortir al carrer ja havien circulat.
Aquell 28 de gener desenes i desenes de milers de persones
van decidir sortir als carrers de tot Egipte per reclamar ja la
caiguda del president Mubarak i exigir justícia social. Al Caire,
les autoritats havien ordenat tancar les estacions de metro que
conduïen a la plaça Tahrir, que es convertia en l’objectiu simbò
lic de la lluita entre manifestants i règim a la capital. Les for
ces policials van blindar tots els accessos a la plaça i van rebut
jar les marxes que intentaven accedir-hi per fer escoltar la seva
veu. Això engegava els enfrontaments. Pluja policial de gasos
lacrimògens, que en poques hores passaria a ser de cartutxos
de caça i fins i tot de munició real, contra les pedres dels ciuta
dans. La majoria de la munició utilitzada era de fabricació es
tatunidenca i informes governamentals posteriors revelarien
que el Ministeri hauria usat gasos lacrimògens caducats tot i
tenir coneixement del seu mal estat.1 Lluites acarnissades es
1 «Lagnet teqady el-haqai’q: El-dakhleya atlaqet qanabel montaheya
el-salahya helal thawra», Shorouk News, 02-01-2013.
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reproduïen als accessos de la plaça, que deixaven espectaculars
imatges dels enfrontaments entre manifestants i forces de segu
retat sobre els ponts del riu Nil. Les imatges es reproduïen a les
principals ciutats del país. Egipte estava en guerra directa con
tra el seu temut i odiat cos policial.
Els enfrontaments s’allargarien durant hores a les princi
pals ciutats del país. Davant la impossibilitat policial de contro
lar la ira popular, a les 15 30 h el règim anunciava a través de la
televisió pública la imposició d’un toc de queda a les principals
ciutats alçades. De 6 de la tarda a 7 del matí quedava prohibit
caminar pels carrers de Suez, Alexandria i les dues províncies
del Gran Caire. Un Mubarak acorralat llançava les tropes mili
tars als carrers per aplicar la resolució i les forces policials es
batien en retirada amb la cua entre cames. Malgrat que també
es registrarien alguns incidents i fins i tot es cremaria un tanc
aquella mateixa nit a la plaça Tahrir, l’aparició de l’exèrcit era
rebuda amb l’entusiasme de bona part dels ciutadans, enlluer
nats per les imatges patriòtiques de les victòries militars del
passat. «El poble i l’exèrcit, units en una sola mà», cridaven les
masses. Però aquesta popularitat no acabaria de calmar les
masses, que s’acarnissarien contra vora un centenar de comis
saries i milers de furgonetes policials arreu del país que serien
preses per les flames aquella nit. Centenars de persones havien
perdut la vida en els enfrontaments d’aquell divendres. Els re
gistres oficials, silenciats durant setmanes, acabarien parlant de
840 morts, la majoria provinents de barriades populars i orí
gens humils. Altres informes apuntaven a xifres molt superiors.
El toc de queda semblava de broma. Els manifestants inten
tarien assaltar, sense èxit, la seu del Ministeri d’Interior, el
d’Afers Exteriors i la televisió pública, defensades ja per les for
ces militars. El que sí que es cremaria seria la mastodòntica
seu del Partit Democràtic Nacional, al Nil cairota. Una hora
després que s’anunciés el toc de queda, la televisió pública
anunciava que un foc s’havia encès a l’edifici. L’incendi duraria
dies, abandonat a la seva sort per uns bombers que es negaven
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a apagar aquell símbol. La imatge es repetiria a les principals
ciutats del país. Desenes de centres penitenciaris viurien aixe
caments o serien assaltats per familiars i veïns amb la intenció
d’alliberar els presos. Entre aquella nit i els següents dies, vora
23 000 dels 80 000 presos engarjolats pel règim aconseguirien
escapar de les presons. Entre aquests hi havia trenta-quatre lí
ders dels Germans Musulmans detinguts per raons polítiques
a la presó de Wadi Natroum dos dies abans, incloses figures de
la Germandat com Mohamed Mursi o Essam al-Erian. Alguns
denunciarien, però, que la fuga de presoners responia a una
planificació del règim per sembrar el caos al país i difondrien
vídeos mostrant la passivitat policial davant les fugides. El rè
gim afirmaria que tot era una planificació de Hamas i Hezbo
llah per tombar el govern.
Entorn de mitjanit Mubarak s’adreçava a la nació. El presi
dent afirmava haver entès el missatge legítim d’algunes protes
tes però alertava que «la línia que separa la llibertat i el caos és
molt fina» i que al darrere hi havia algú que movia els fils, en
al·lusió als Germans Musulmans. Mubarak no tenia intenció de
dimitir però plantejava un canvi governamental i anunciava la
intenció de designar un vicepresident. Però deixava clar que el
canvi seria mínim en afirmar davant la cambra que «continua
rem les nostres reformes polítiques, econòmiques i socials per
a una societat egípcia lliure». És a dir, seguirien amb el mateix
full de ruta.
L’endemà mateix, Mubarak nomenava el cap dels serveis se
crets, el controvertit Omar Suleiman, com a nou vicepresident
i encarregava al fins llavors ministre d’Aviació Ahmed Shafiq la
formació d’un nou govern. Amb la policia a l’ull de l’huracà,
aquest nou govern no inclouria el polèmic Habib al-Adli a la
cartera d’Interior. Era el missatge de Mubarak al poble. Per
primer cop en els seus trenta anys de mandat nomenava un vi
cepresident i, col·locant a Suleiman, donava el missatge que la
successió del poder no seria en favor del seu fill Gamal. El cap
de la intel·ligència, el torturador en cap, no deixava de ser
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l’aposta preferida per part de l’exèrcit i els Estats Units. Els
gestos de Mubarak eren defensats públicament fins i tot per Hi
llary Clinton, que afirmava que Suleiman era l’home que havia
de liderar la transició. Però no serien prou per a un poble que
exigia la marxa del president.

La república de Tahrir
Els manifestants no semblava que volguessin tornar a casa. Tot
i el toc de queda imposat a tot el país, milers de joves van ferne cas omís i feien nit a la plaça Tahrir. A la resta de ciutats
les protestes també continuaven. Les, al principi espontànies,
estructures creades es van anar consolidant de mica en mica en
mans d’uns revolucionaris que tenien clara la força simbòlica
de la plaça. I és que Tahrir (en àrab, la plaça de l’alliberament)
representava, estratègicament, tots els poders que hi havia al
país.
A pocs metres de la plaça es troba el poder polític, represen
tat pel Parlament i la seu del Consell de Ministres. També s’hi
troba el poder regional, amb la seu de la Lliga Àrab, el símbol
del poder colonial que representen les ambaixades estatuniden
ca i britànica, així com la seu històrica de la Universitat Ameri
cana del Caire. Representa la seu del poder administratiu, a
través del impactant edifici d’estil soviètic de la Mogaama, i és
el cor econòmic, tan a prop de la seu del Banc Central i de les
principals seus bancàries del país. També s’hi troba el poder
històric, amb l’emblemàtic Museu Egipci. També és el cor del
poder turístic, amb els més destacats hotels de la ciutat que la
rodegen, i representa una glorieta el col·lapse de la qual provo
ca encara més problemes al sempre caòtic trànsit del Caire. En
una ciutat de 25 milions de persones, els pocs quilòmetres qua
drats que rodegen Tahrir representen el cor del país sencer.
La plaça respirava un esperit cooperatiu impensable uns
dies enrere. Allà, i ni que fos temporalment, es trencaven bar
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reres socials, econòmiques o religioses amb la intenció de cons
truir un nou Egipte. La cooperació per a l’abastiment d’ali
ments o aigua va fer sorgir la necessitat d’organitzar-se, malgrat
que els comitès de seguretat són els que es van mostrar més
necessaris atesa l’alta presència de policia infiltrada. En aquest
àmbit hi va tenir un rol clarament destacat l’alta organització
d’un grup com els Germans Musulmans, però també les dona
cions de petits mecenes. Al barris de les principals ciutats, els
veïns també es van veure obligats a organitzar comitès popu
lars principalment per suplir l’absència policial. Però tot i que
l’aparició d’un suposat caos era una de les amenaces emprades
pel règim, els casos de robatoris o excessos van ser molt limitats
i no es van generalitzar. Alguns d’aquests duien, a més, el segell
de la policia. Manifestants van retenir agents que saquejaven
l’emblemàtic Museu Egipci o que miraven de sembrar el caos
pels carrers de les principals ciutats. El país estava per a altres
coses. En els següents dies marees de manifestants van ocupar
la plaça desafiant les amenaces militars: el dia 29 sobrevolaven
la plaça caces F16 trencant la barrera del so i atemorint els ciu
tadans. Els mitjans oficials, després de dies mirant de mitigar
els esdeveniments amb les imatges idíl·liques del riu Nil, ara
assegurarien que els manifestants eren mercenaris que cobra
ven cent dòlars i menjaven menús de Kentucky Fried Chicken a
canvi de quedar-se a la plaça. Alguns afirmaven que eren mili
tants de Hamas i Hezbollah, d’altres que eren drogoaddictes
que practicaven orgies i, d’altres, que no hi havia un sol egipci
entre els acampats. Els manifestants, però, ho tenien clar. No
abandonarien la plaça fins que el règim no caigués.
Les protestes continuaven mentre el nou vicepresident con
vocava les forces polítiques a dialogar i urgia a posar fi a les
protestes. Per ara les forces d’oposició rebutjaven el diàleg. La
situació s’anava fent cada cop més insostenible i semblava voler
allargar-se en entrar la primera setmana de protestes. L’exèr
cit, que semblava voler contenir l’envestida i deixar que aquesta
desgastés només el president, alertava que no pensava disparar
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sobre els manifestants, però no deixava clar quin era el seu po
sicionament. Mentrestant, a Tel Aviv mostraven preocupació
pels esdeveniments. «Creiem que Egipte se’n sortirà», afirmava
un ministre israelià a Time abans d’afegir que «no crec que si
gui el moment adequat per democratitzar el món àrab». 2 Els
Estats Units, per la seva banda, caminaven entre discursos am
bigus en què recolzaven els manifestants però refermaven el
seu vincle amb el president. La situació semblava haver-los aga
fat desprevinguts mentre preparaven un pla de sortida.
El vespre del primer de febrer, Mubarak s’adreçava de nou a
la nació. En un discurs paternalista forçava els egipcis a esco
llir entre «l’estabilitat o el caos» en «aquests dies dolorosos pels
quals travessem». Mubarak prometia que no pretenia mantenirse en el càrrec, però que abans s’encarregaria de dirigir la tran
sició. També prometia la reclamada reforma dels articles 76 i 77
de la constitució pel que fa a les limitacions per presentar can
didatura a les presidencials, però ja semblava tard i fora de lloc.
Abans d’acomiadar-se, però, subratllava: «Aquesta és la meva
nació i en aquesta terra moriré [...] serà la història la que ens
jutjarà». El missatge, retransmès en projector a la plaça Tahrir,
era rebut amb ira pels manifestants que exigien la marxa imme
diata del president. Malgrat tot, una petita part d’aquests també
semblava voler donar un vot de confiança al rais i esperar que
convoqués eleccions. En poques hores canviarien radicalment
de punt de vista en veure que el règim no semblava tenir solu
ció. Pocs minuts després del discurs, els primers enfrontaments
entre partidaris i detractors del president tenien lloc a Alexan
dria. Els manifestants afirmaven que els atacants no semblaven
partidaris de cap facció política. Arribava la batalla del camell.

2 «Israel has faith Mubarak will prevail», Time, 28-01-2011.
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La batalla dels camells
L’endemà del discurs de Mubarak, la plaça Tahrir es despertava
a mig gas. Molts manifestants havien abandonat la plaça men
tre arribaven informacions que indicaven que marxes de suport
al president estaven arribant al centre de la ciutat. Però quan
el migdia arribava al Caire, els revolucionaris no podien creure
el que veien. Grups de pretesos guies turístics vinguts d’unes
piràmides de Gizeh buides de turistes atacaven amb camells
i cavalls els manifestants. Els cavallers serien desarmats, però
allò seria només l’inici d’una batalla campal que va enfrontar
grups de civils al cor del Caire i que es perllongaria durant més
de 24 hores i deixaria centenars de ferits i almenys tres morts.
Els suposats partidaris del rais arribaven a la plaça armats amb
bastons, ganivets i rocs que servien d’armament per a la batalla.
Molts acabarien declarant que els havien tret de les presons i
que estaven a sou del règim. Els sicaris assetjarien desenes de
periodistes internacionals, davant la indiferència de les forces
militars. Mentre els enfrontaments tenien lloc, l’exèrcit egipci
rebutjava intervenir i abandonava les seves posicions deixant
que els dos grups solucionessin la disputa. Mentre els baltagueya, els sicaris del règim, atacaven els manifestants, Ismail Et
man, portaveu militar, invitaria els joves a abandonar les pro
testes per «mirar pel futur i pel nostre país». 3
Posteriorment, vint-i-quatre homes de negocis propers al
Partit Democràtic Nacional serien encausats per haver planifi
cat l’atac amb la contractació de centenars de mercenaris encar
regats de posar fi a l’acampada de Tahrir. Entre aquests es troba
ven Fathi Sorour, portaveu del Parlament, Safwat al-Sherif,
president del Senat i secretari general del Partit Democràtic Na
cional, el propietari de ceràmiques Cleopatra, Abu al-Einen i e l
xòuman televisiu Mortada Mansur, que havia incitat els pro
Mubarak a fer fora els manifestants de Tahrir. Però la jugada no
3 «Egypt army wants protests ended», Al-Jazeera, 02-02-2011.
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els va sortir del tot bé. Les imatges de l’assalt a la plaça van tor
nar a donar combustible a les protestes, que es van repetir de
manera massiva en els següents dies. A més, apareixien noves
formes de sabotatge al règim. Els polèmics conductes que trans
portaven gas natural a Israel per sota dels preus de mercat eren
sabotejats per primera vegada el 5 de febrer. El sabotatge d’un
dels acords més polèmics del règim Mubarak amb l’entitat sio
nista es repetiria una quinzena de vegades en els propers mesos.
Segons aquest, Egipte venia el gas a un preu fix, per sota dels
preus internacionals, gràcies a un contracte segons el qual supli
ria Tel Aviv anualment amb 1.700 milions de metres cúbics de
gas natural, el 40% de les reserves energètiques de l’entitat sio
nista. Aquest acord sense precedents, que beneficiava un reduït
grup d’homes de negocis molt ben situats en tots dos governs,
provocava la pèrdua anual de 714 milions de dòlars a l’economia
egípcia.
El règim seguia fent concessions menors i canviava tota la
cúpula directiva del Partit Democràtic Nacional, inclòs Gamal
Mubarak, i concedia un augment del 15% dels sous i les pensi
ons als funcionaris estatals. També anunciava l’alliberament de
37 presos polítics, entre els quals hi havia figures dels Germans
Musulmans i el directiu de Google Wael Ghoneim. Centenars
de personers continuaven, però, entre reixes. Mentrestant, se
seguia assetjant periodistes i activistes pro drets humans. Els
Estats Units, per la seva banda, seguien amb la seva visió errà
tica de la situació. Mentre des de Washington miraven d’aproxi
mar-se a la narrativa del canvi democràtic, l’enviat especial de
la Casa Blanca per afrontar la crisi, el veterà diplomàtic Frank
Wisner, recolzava el 5 de febrer la continuïtat de Mubarak a la
presidència durant el període de transició. La Casa Blanca hau
ria de sortir del pas afirmant que Wisner parlava a títol indivi
dual, provocant una estranya i confusa situació.

Divuit dies

La caiguda d’un faraó
Mentre el vicepresident Omar Suleiman expressava a la tele
visió que els egipcis no estaven preparats per a la democràcia,4
el 6 de febrer els Germans Musulmans abandonaven el boicot
i anunciaven la seva participació en la roda de diàlegs amb el
mateix vicepresident i cap dels serveis secrets. El diàleg polític
arribava amb una situació enquistada, quan la lliura queia 1,3
punts i l’estat es veia obligat a vendre d’emergència 843 milions
de dòlars en bons del tresor per rescatar l’economia. Els repre
sentants que la Germandat enviaria a la trobada eren Moha
med Mursi i M. Saad al-Katatni. La decisió contradeia l’acord
de l’oposició, refermat pel mateix grup islàmic, de supeditar el
diàleg a la marxa del president. Com a principal grup de l’opo
sició, la participació dels Germans Musulmans en el diàleg era
destacada. A la sortida els islamistes mostrarien una «grata
sorpresa» per l’actitud de l’excap dels serveis secrets, aplanant
el camí de l’entesa. Fonts oficials parlarien fins i tot de l’asso
liment d’acords pel que fa a la reforma constitucional o la llei
d’emergència. D’aquesta manera la Germandat, que no volia
treure el peu del carrer per poder seguir pressionant, es distan
ciaria de nou de les protestes i encetaria el camí del pacte.
Però, allunyades dels despatxos, les protestes al carrer segui
en amb força. Les marxes continuaven aplegant gran nombre de
gent tot i entrar ja en la tercera setmana. Els intents del règim i
la patronal de tornar gradualment a la normalitat topaven amb
l’oposició d’un poble enervat. En reobrir oficines i fàbriques,
els obrers abandonaven el carrer per traslladar les protestes als
llocs de treball. El 9 de febrer la bola de neu de les mobilitzacions
obreres arrasava amb tot. Milers de treballadors aturaven la pro
ducció a Helwan, incloent-hi quatre fàbriques militars; treballa
dors del Transport Públic del Caire anaven a la vaga mentre
constituïen el primer sindicat lliure des de l’alçament de la revo
4 Entrevista a Omar Suleiman al canal ABC el 6 de febrer de 2011.
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lució; 3.000 mecànics dels ferrocarrils tallaven el pas dels trens
per reclamar millors condicions de seguretat; dones de la neteja
es revoltaven al barri benestant de Mohandesseen reclamant
millores de sou, mentre els obrers anaven a la vaga a llocs com
Kafr al-Dawwar i Kafr al-Zeit. 1.500 obrers del cotó a Mahala
aturaven la producció mentre 6.000 treballadors de l’autoritat
del canal de Suez es manifestaven a Port Saïd, Suez i Ismailia.
Cinc-cents centres d’atenció primària de la Mitja Lluna Roja es
declaraven en vaga contra la direcció corrupta mentre 250 pe
riodistes es reunien per exigir noves eleccions al sindicat profes
sional després que l’any anterior aquestes haguessin estat mani
pulades. Els advocats encerclaven els jutjats reclamant la fi del
règim. Això era només la punta de l’iceberg. Els casos es multi
plicaven. La situació era ingovernable.
L’endemà, 10 de febrer, els rumors sobre la caiguda del rais
eren creixents. La cúpula militar es reunia estranyament sense
la presència de Mubarak, mentre que es filtrava que la CIA
afirmava que el president deixaria el càrrec aquella mateixa nit
i que fins i tot la seva dona, Suzanne, ja havia abandonat el Cai
re. El comunicat del Consell Superior de les Forces Armades
no seria gaire revelador i instava tothom a preservar el país. El
rais, però, tan sols faria un nou comunicat televisiu en què, amb
un discurs paternalista, mantenia el compromís verbal d’aban
donar el poder al cap de pocs mesos i de delegar alguns poders
en Omar Suleiman. La resposta de la plaça Tahrir va ser la ma
teixa. Soles de sabata contra el president per mostrar el rebuig
a un discurs del tot insuficient. Seria el darrer.
L’endemà a mitja tarda, i amb els carrers una vegada més
presos per les masses, el vicepresident Suleiman apareixia da
vant les càmeres per anunciar el que el poble egipci feia divuit
dies que esperava. «En aquestes difícils circumstàncies per les
quals travessa el país, el president Hosni Mubarak ha decidit
dimitir del càrrec de president de la República i encarregar al
Consell Superior de les Forces Armades l’administració dels
assumptes del país. Que Al·là ens ajudi».
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després de Mubarak

Els militars:

del «poble i exèrcit, una
sola mà» al kazeboon

La Junta Militar pren el poder
El mateix 11 de febrer la televisió pública egípcia emetia el ter
cer comunicat del Consell Superior de les Forces Armades des
de l’inici de la revolució. Mohsen al-Fangary, portaveu del Con
sell, era l’encarregat de llegir un discurs que acabava amb la
mediatitzada salutació militar en memòria dels màrtirs de l’al
çament popular. «El Consell Superior de les Forces Armades
adreça el seu condol a les ànimes dels màrtirs que han donat la
vida per la llibertat i la seguretat del seu país», afirmava amb
una frase que tan sols va interrompre per posar-se militarment
el palmell de la mà al front.
Aquella imatge va commocionar el país. L’exèrcit es rendia
als revolucionaris i els dedicava un sentit homenatge al més pur
estil castrense. La salutació de Fangary es mesclava en l’imagi
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nari de la gent, gràcies sobretot a la feina dels mitjans, amb les
de soldats agafant nadons a coll o altres membres de l’exèrcit que
havien deixat les armes per unir-se als manifestants, que els pas
sejaven a les espatlles com si es tractés de toreros sortits d’una
corrida. Es rememoraven èpicament episodis històrics i es de
fensava el caràcter nacional de les Forces Armades. Tot eren
flors i violes. Semblava que l’idil·li del poble i l’exèrcit, il·lustrat
pel crit de «El poble i l’exèrcit, una sola mà» era impossible de
trencar mentre les Forces Armades eren retratades localment i
internacional com l’autèntic salvador de la revolució.
Aquella imatge no amagava el paper confús fet per les Forces
Armades durant l’alçament popular. El mateix 28 de gener, quan
les tropes militars prenien els carrers en substitució de la policia,
aquestes havien reprimit d’igual o pitjor manera les protestes.
Arran d’això aquell vespre grups de manifestants havien cremat
un tanc militar al mateix cor de la plaça Tahrir. Les Forces Ar
mades també havien intentat de totes les maneres el desallotja
ment de la plaça i havien sigut excessivament condescendents i
passives davant l’atac dels sicaris en la batalla del camell. De fet,
mentre la plaça era atacada pels partidaris del règim, havien fet
crides a abandonar-la. La policia militar també havia perpetrat
l’assalt a oficines de grups de drets humans i a cases d’activistes
per fer una ullada als seus ordinadors, practicant detencions i
intimidacions que en alguns casos havien acabat en denúncies
per tortura. Investigacions posteriors d’un comitè governamen
tal, silenciades per les autoritats, revelarien un paper encara més
actiu de l’exèrcit en la detenció i tortura de manifestants i la
desaparició de gran nombre de ciutadans en controls de carre
tera, especialment al sud de la capital egípcia.1 Vora un miler de
ciutadans van ser denunciats com a desapareguts pels seus fami
liars durant l’alçament popular, i no van tornar a casa després
de la marxa de Mubarak. Segons l’informe, de 800 pàgines d’ex
1 Alguns detalls de l’informe serien publicats pel diari egipci Shorouk
News i el britànic The Guardian.
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tensió, diversos ciutadans havien mort a mans de les Forces
Armades durant les detencions, i els cossos s’havien enterrat en
fosses comunes en no haver pogut ser identificats. L’informe
apuntava també a la participació militar en la mort per tortura
d’almenys un manifestant detingut a la plaça Tahrir, i s’insinua
va la possible participació en la mort d’almenys 68 presos que
s’havien escapat de la presó de Fayoum. Les Forces Armades
haurien també donat ordres per a l’alliberament de presos al
menys a la ciutat de Suez. Però aquelles informacions s’amaga
rien durant mesos a una opinió pública que seguiria un temps
encegada pel discurs de la unió amb l’exèrcit i creient que els
militars havien salvat el poble de les urpes del mubarakisme.
Aquesta lectura també obviava un fet bàsic. I és que sobre
l’exèrcit se sustentava el pilar central d’un règim nascut seixanta
anys enrere amb la revolta dels oficials lliures i mutada fins ar
ribar als temps de Mubarak. Egipte era un règim militar des
que el juliol de 1952 un grup d’oficials havien tret els tancs al
carrer per derrocar el rei Faruk, a qui acusaven de ser mesell del
poder colonial britànic. Des de llavors el país s’havia sustentat
sobre el poder de l’exèrcit i els seus quatre presidents, Naguib,
Nasser, Sadat i Mubarak, provenien de les files militars.
La caiguda de Mubarak va tornar a posar a primer pla po
lític una cúpula militar fins llavors omnipresent però invisibilit
zada i, sobretot, intel·ligentment relegada a un segon pla pú
blic. Malgrat els orígens militars del mateix dictador, en les
aparicions públiques apareixia sempre vestit de civil, així que
les imatges a la premsa i a la televisió de les reunions dels capi
tostos militars ja implicaven un canvi enorme en un imaginari
col·lectiu, clarament afectat per l’endolciment cinematogràfic i
mediàtic de les velles proeses militars, algunes força discutibles.
El Consell Superior de les Forces Armades, la institució a la
qual Mubarak havia legat el poder, era un òrgan creat per Sadat
el 1973 arran dels preparatius de la quarta guerra araboisrae
liana, la coneguda com a guerra d’Octubre o del Yom Kippur.
Compost per una vintena d’alts oficials militars, normalment
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sempre havia estat presidit pel cap d’estat, situació que va can
viar durant la revolució. El 10 de febrer s’havia reunit sense la
presència de Mubarak, aixecant les sospites sobre un possible
cop militar al país.
La cúpula militar estava, a més, clarament tutelada per
Wash ington. Des dels acords de Camp David, rebia una in
jecció anual de més de 1.300 milions de dòlars d’ajuda di
recta, sense control polític, provinents dels Estats Units. No
més les ajudes americanes a l’estat sionista d’Israel superaven
les de l’exèrcit egipci en un clar indicador de la importància
que la Casa Blanca donava a l’estabilitat de la zona. Vora
40 000 milions de dòlars en ajuda militar havien viatjat de Was
hington al Caire des de 1979, any dels acords, cosa que indicava
el paternalisme americà sobre la cúpula militar egípcia.
La Junta estava formada per, essencialment, oficials de la
vella guàrdia, la major part dels quals ben entrats en la seixan
tena i a les portes de la jubilació. Al capdavant d’aquesta es
trobava el mariscal Hussein Tantawi, ministre de Defensa del
rais des de 1991. El mariscal va entrar en escena quan Mubarak
s’havia tret del mig l’incòmode Abd al-Halim Abu Ghazala,
que es rumorejava que li podia disputar el càrrec. Tantawi esta
va fet d’una altra peça. El mariscal tenia, a la caiguda del rais,
76 anys, vint dels quals havia servit colze a colze amb Muba
rak, cosa que el convertia en el ministre que més temps havia
durat al càrrec des de la creació de l’Egipte modern. Segons
informació revelada per WikiLeaks, oficials de l’exèrcit i auto
ritats americanes definien Tantawi com «el gos falder de Muba
rak» i una persona d’edat «reticent als canvis».2 Les impres
sions de l’ambaixador americà apuntaven que la seva única
obsessió era mantenir l’statu quo militar fins a la fi dels seus dies.
«Arcaic, inflexible i fixat en el seu punt de vista» van ser alguns
dels adjectius emprats en els documents per definir un general
amb «poca ambició política».
2 Cables 08CAIRO2091 i 08CAIRO524_a.
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El segon home de la cúpula militar, Sami Anan, era, tot i la
seva formació soviètica, l’home de Washington. Amb 64 anys
d’edat, era l’home del moment per als Germans Musulmans,
que el veien com una figura incorruptible i una aposta de futur
per a la transició egípcia. Quan el poble egipci va esclatar,
Anan es trobava curiosament als Estats Units. Anan solia viat
jar-hi per negociar la milionària ajuda econòmica de Washing
ton a l’exèrcit egipci i en caure el rais seguia mantenint contacte
gairebé diari amb els Estats Units. Per això molts el veien com
l’autèntic home fort del consell militar. Qualificat com un
«home dur», modest i assenyat, es va arribar a rumorejar que
podria fins i tot presentar-se a les presidencials, cosa que final
ment no faria. Anan era un home amb habilitat. El 10 de febrer,
ja tornat dels Estats Units, va fer una oportuna aparició a la
plaça Tahrir, on se li atribuirien unes declaracions segons les
quals afirmava que els militars s’havien negat a obeir les ordres
presidencials de disparar sobre els revolucionaris. Evidentment
això va fer-li guanyar-se la simpatia d’una bona part dels mani
festants, i es van arribar a publicar fulletons que destacaven la
seva honestedat durant la temporada en què l’idil·li entre exèr
cit i poble encara se sostenia.

La república dels generals
L’exèrcit disposava d’una força aproximada de 486 000 homes,
el més potent del món àrab, i es nodria de joves de tot el país
reclutats per al servei militar obligatori. Però l’autèntic poder
de les Forces Armades no es trobava en el seu capital humà
ni molt menys en el seu desfasat poder militar. Les urpes de
l’exèrcit recorrien els quatre racons de l’estat egipci en la deno
minada «República dels generals». 3
3 Yezid Sayigh: «Above the State: The Officers’ Republic in Egypt»,
Carnegie Middle East Center, 1-09-2012 [online]
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En el període 1954-1962 vora 1.500 oficials militars havien
estat nomenats per a alts càrrecs de la societat civil. Sadat va
mirar de civilitzar una mica l’Administració durant el seu reg
nat, però l’entrada de Mubarak va tornar a fer créixer el nombre
de carteres i llocs de responsabilitat civil en mans de soldats.
Defensa, Aviació Civil, Producció Militar i Desenvolupament
Local eren carteres ministerials sempre en mans militars, men
tre que altres com Transports, Comunicacions, Medi Ambient i
Solidaritat també solien tenir ministres castrenses. Les subse
cretaries o les direccions generals dels ministeris també solien
caure en mans de soldats retirats, així com la direcció d’empre
ses públiques. Des de 1990 i fins a la caiguda de Mubarak, entre
el 50% i el 80% dels governadors locals provenia del sector mi
litar, més un 20% addicional que provenia del cos policial o les
agències de seguretat. Sumant els càrrecs locals menors (alcal
dies, direccions de barris, vicepresidència de governorats, etc.)
es calcula que no menys de 2.000 oficials jubilats formaven part
de l’estructura administrativa local del país. La llista seguia. A
les universitats, a les agències de recerca científica, als consells
nacionals de joventut, als consells de ràdio i televisió... En defi
nitiva, milers d’oficials retirats configuraven el mapa de poder
de la societat egípcia. Pensions del voltant de 500 dòlars mensu
als es podien fàcilment inflar fins a deu vegades gràcies a aques
ta nova participació econòmica en la vida civil. S’asseguraven
jubilacions daurades, seguretat econòmica, un relatiu control
polític del país i una extensa xarxa d’ingressos econòmics per a
l’entramat de les Forces Armades. Eren arreu.
Les Forces Armades eren, a més, l’únic estament públic al
lunyat del control administratiu. Malgrat que un departament
especial del Ministeri de Finances s’encarregava dels pressu
postos de les Forces Armades, aquesta informació era del tot
confidencial i un secret d’estat. Cap cos civil tenia la potestat
de preguntar sobre les despeses militars. De fet, la continuï
tat d’aquest blindatge seria un dels punts calents de debat de la
transició política al país i una línia vermella a no creuar.
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La corrupció militar tampoc no era supervisada per ningú.
Tan sols el president tenia dret a supervisar les accions de les
Forces Armades. L’Agència pel Control Administratiu era l’en
titat encarregada de controlar la corrupció al país. En els temps
de Mubarak sempre havia estat sota control militar, sobre la
base del principi de fidelitat estès al país. En definitiva, gairebé
totes les peces del pastís estaven controlades directament o in
directa per membres d’un estament castrense clarament desi
deologitzat en comparació amb l’època nasserista. El règim, de
fet, havia comprat el seu silenci.
L’any 1989 Mubarak va deposar el ministre de Defensa,
Abd al-Halim Abu Ghazala, a causa d’una història de corrup
ció. Ghazala revenia a Iraq i a Afganistan part de l’armament
que Egipte rebia com a part dels acords de Camp David. Molts
analistes van coincidir a veure-ho com una destitució política.
Ghazala era un home d’una enorme popularitat, una popula
ritat que podia arribar a eclipsar el mateix rais, per la qual cosa
molts van veure que Mubarak havia destapat els documents se
crets de Ghazala per perjudicar-lo el llit. De fet, l’exministre va
sonar com a possible rival electoral de Mubarak en les presi
dencials de 2005, tres anys abans de perdre la vida a causa d’un
càncer. Fos com fos, tothom va coincidir que, a la seva desti
tució, l’aurèola de la cúpula militar va canviar radicalment.
Mubarak, amb l’obsessió de refermar el control sobre el país,
va iniciar una reforma del règim i més concretament de l’exèr
cit. Des de l’organització interna dels rangs fins a la influència
d’aquests en la societat.
A partir de llavors l’exèrcit va fer el paper de la ubiqüitat i la
república militar s’entremescla dins l’esfera civil. L’any 1991
representa el punt d’inflexió del país cap al clientelisme i els
privilegis. Un nou període que marcaria i transformaria, espe
cialment, la cúpula militar. Als militars se’ls prometien noves
quotes de poder i jubilacions daurades en institucions civils a
canvi d’abstenir-se de participar activament en política. Era
l’anomenat subsidi de lleialtat, que implicava especialment els
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alts rangs i que va instal·lar dins l’exèrcit una política de pro
moció basada en el clientelisme. Com ja hem vist, els càrrecs
polítics eren una part sucosa del pastís. Però no representaven
tot el tall.
L’entrada d’Egipte en el consens de Washington i els dictats
de l’FMI, amb la liberalització del mercat egipci i la privatitza
ció d’empreses estatals, va permetre que l’exèrcit controlés en
cara amb més força l’economia a través del nomenament d’ofi
cials per als consells d’administració d’aquestes empreses. Les
empreses públiques continuaven en mans militars i privatitza
ven els seus guanys. Una pràctica que va aportar enormes ri
queses als militars d’alta graduació.
El procés de privatització i liberalització econòmica iniciat
el 1991 va portar els oficials a asseure’s al capdavant dels con
sells d’administració dels hòldings de transport, electricitat, ai
gua, sanejament, gas natural o petroli i a tenir un ampli control
de sectors públics vinculats, entre d’altres, a la construcció, l’ha
bitatge, el desenvolupament agrícola i el turisme. L’exèrcit, de
fet, controlava vora el 85% del terreny estatal no explotat en vir
tut d’una llei que el convertia en el protector d’aquest. Tot sovint,
però, els terrenys acabaven sent explotats econòmicament per a
benefici castrense. Fins i tot s’arribaria a crear una agència es
pecífica amb aquesta finalitat. Des de 1991 a 2011 la indústria
constructora en mans militars va construir fins a 24 «ciutats» o
urbanitzacions que allotjaven a més de cinc milions de civils.
Explotacions turístiques o resorts a part. Tot era possible. Ma
dinat Nasr, la costa nord o Sidi Crir eren alguns dels casos més
clamorosos d’aquest procés d’enriquiment militar.
L’enorme riquesa dels militars es concentrava en unes po
ques mans. Concretament en un 15% dels d’alt rang, segons in
formava a Reuters un general retirat de l’exèrcit.4 Mentre un
oficial d’elit podia fer milions de dòlars i accedir a la xarxa de
4 «Special report: In Egypt’s military, a march for change», Reuters,
10-04-2012.

104

Els militars: del «poble i exèrcit, una sola mà» al kazeboon
negocis de l’exèrcit, un oficial de rang mitjà o baix amb prou
feines cobrava 2.500 lliures al mes, uns 300 euros, inclosos ex
tres i incentius. A més, el classisme estava fortament instal·lat.
L’exèrcit ja no era aquella organització que en temps de Nasser
garantia les oportunitats d’escalada social a les classes desafa
vorides. S’impedia l’accés a la Universitat Militar a aquells jo
ves els pares dels quals no tinguessin diploma universitari. El
sistema de complexos exàmens d’accés facilitava que aquest
pràcticament només fos accessible a joves amb capacitat per pa
gar escoles privades. A més, la promoció entre el personal de
tropa no podia mai excedir el 10% dels nous oficials i aquests
mai podien accedir a càrrecs superiors als de capità. Les xarxes
de lleialtat eren essencials per al nomenament d’uns o altres en
les posicions clau de poder. La llaminera administració del Ca
nal de Suez estava igualment sota control del personal de les
Forces Armades, així com també van fer-se amb el control del
llavors monopoli de les telecomunicacions i la telefonia fixa a
través de l’empresa Telecom. Molts van passar directament pas
sar a ser propietaris d’aquestes empreses privatitzades. Els mi
litars nomenats per als òrgans directius d’aquests hòldings po
dien fàcilment arribar a sous d’entre 16 i 83 mil dòlars mensuals.
Beneficis que es podien convertir en milions jugant bé les car
tes. La cúpula militar vivia, literalment, muntada en el dòlar.
Els militars també van dominar una extensa xarxa de fà
briques i empreses fins aleshores sota control estatal. Les
produccions militars eren arreu. De les estacions de benzina
Wataneya a l’aigua embotellada Safi, passant per les cigarre
tes Cleopatra. De televisors a pesticides, passant per vegetals,
pasta alimentària o hostaleria. Pràcticament qualsevol cosa
era susceptible de tenir participacions de la indústria militar,
malgrat que la vigilància d’aquesta era un tema tabú al país.
Les xifres globals són encara, a dia d’avui, una incògnita. La
majoria d’informes parlaven d’un sector que representaria en
tre el 25% i el 40% del Producte Interior Brut del país. Segons
informacions militars, tan sols un únic dels múltiples hòldings
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que controlen, el Projecte de Servei Nacional que agrupa
només quatre empreses, havia assolit beneficis de 1.300 mili
ons de dòlars entre 1990 i 2011. Altres informes parlaven de
beneficis propers als 200 milions de dòlars anuals per als nego
cis militars. 5
Un dels hòldings més rellevants era l’Organització Àrab per
a la Industrialització (AOI), que agrupava dotze fàbriques i
més de 16 000 treballadors.6 El 70% de la producció tenia un
destí civil, mentre el restant 30% provenia del manteniment de
material bèl·lic i la producció de petita maquinària de guerra.
Creada el 1975 com una de les principals productores armamen
tístiques del món àrab, a partir dels Acords de Pau de Camp
David i el compromís americà de suplir anualment amb 1.300
milions de dòlars l’exèrcit egipci, el hòlding es va reconvertir a
la indústria civil. Entre les produccions civils destacava la pro
ducció de televisors i receptors de satèl·lit, així com les llicènci
es per fabricar els cotxes coreans Kia o els francesos Peugeot,
tot i que el gran èxit havia estat la fabricació anual de 17 000
jeeps Cherokee. Tot i ser finançada públicament a través del Mi
nisteri de Defensa, la seva labor es trobava fora del control pú
blic i allunyada del control parlamentari. Amb unes vendes
anuals de 430 milions d’euros, el benefici anual de l’AOI es si
tuava al voltant dels seixanta milions d’euros.
Sempre per sobre de la llei, els negocis dels militars gau
dien d’importants exempcions fiscals i d’altres beneficis exclu
sius. Els treballadors, que no estaven subjectes als ja de per si
precaris drets laborals i sindicals del conjunt del país, cobraven
en moltes d’aquestes fàbriques entre 17 i 28 dòlars mensuals.
S’havien arribat a denunciar casos de treballadors que ni tan
sols rebien un sou perquè havien estat reclutats com a treballa
5 Sarah El-Deeb: «Egypt’s military generals defend their business»,
Associated Press, 28-03-2012.
6 «Profile: The Arab Organization for Industrialization», Egypt
Independent, 05-09-2012.
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dors a canvi del servei militar obligatori. Autèntics taurons del
mercat, algunes fàbriques contractaven treballadors del sud-est
asiàtic com a mà d’obra.

Victòria popular o cop d’estat silenciós?
L’entrada d’Egipte en el neoliberalisme agressiu va conduir
el país, en definitiva, a l’accentuació d’una oligarquia de clar
signe militar. De fet, la política de clientelisme i lleialtat d’un
exèrcit concentrat més en els negocis que en les pràctiques bèl·
liques va portar a fer-li perdre la capacitat operacional. Una
cúpula clarament envellida, encapçalada per un mariscal de 76
anys, i reticent als canvis i la modernització. Tot en virtut de
l’estabilitat institucional. Així ho haurien interpretat les autori
tats americanes en diversos documents revelats per WikiLeaks
que parlaven d’un exèrcit envellit, que «ja no està preparat per
combatre». Segons els documents filtrats, els diplomàtics esta
tunidencs valoraven que «l’exèrcit egipci no és la força profes
sional que molts consideren. Està inflada i, el seu nucli, lliurat
després del mecenatge de Mubarak. La seva formació és incon
nexa, el manteniment de l’equip profundament inadequat i és
dependent dels Estats Units en el finançament logístic».
Però, tot i els beneficis astronòmics, els generals estaven in
quiets. L’entrada al govern del «clan Gamal» posava en escac
l’equilibri de poders de l’exèrcit. El fet hereditari havia tocat el
voraviu a la cúpula militar. El seu procés de liberalització eco
nòmica assenyalava els negocis militars, i els excessos de Ga
mal Mubarak «i els seus amics» no eren ben vistos per la vella
guàrdia. Per molts, el fill del rais era un nen consentit sense
capacitats polítiques i suposaven que la seva hipotètica presi
dència posaria fi a les fins llavors presidències militars. Gamal
feia per molts el paper de l’hereu irresponsable, algú que tan
sols beneficiava els seus amics. I ho feia d’una manera tan des
carada que trencava les regles no escrites de la corrupció esta
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tal. La corrupció, sempre present en el règim, arribava a uns
nivells d’evidència pública que posaven en perill l’estructura
mateixa de l’estat militar.
L’agressivitat del procés de liberalització econòmica encap
çalat pel grup de Gamal sembla que també preocupava els mi
litars. Diversos documents desclassificats per WikiLeaks apun
taven en aquest sentit. L’ambaixadora americana al Caire
assenyalava el 2008 en un document filtrat que els militars ve
ien l’aprofundiment en les reformes «com una amenaça» a les
seves posicions econòmiques. El mateix mariscal Tantawi era
referenciat l’any 2008 en un altre document pràcticament en el
mateix sentit. Els intents d’aplicar el neoliberalisme al peu de la
lletra, com volien Gamal i companyia, es consideraven una
amenaça al repartiment del pastís en mans dels militars. Però el
seu poder era encara molt fort.
De fet, les primeres reaccions del rais a l’alçament popular
semblaven voler calmar els militars. Mubarak va mirar de con
vèncer les Forces Armades que descartava l’opció Gamal po
sant sobre la taula el nom del prestigiós i temut cap de la intel·
ligència, Omar Suleiman, en un clar gest cap a Washington i els
dinosaures del règim. El nomenament de l’excomandant de
l’aviació Ahmed Shafiq com a primer ministre també es podia
llegir com una concessió a un exèrcit neguitós. Des del primer
moment, doncs, tothom va veure clar que la clau de tot plegat
estaria en la reacció de la cúpula militar. A la caiguda del rais,
nombroses són les figures que es van plantejar si estàvem par
lant d’una victòria popular o d’un cop d’estat silenciós. Els mo
viments militars, que es van accelerar políticament arran de la
trobada de la Junta Militar el 10 de febrer sense el rais, donaven
lloc a aquest tipus de suspicàcies. L’exèrcit sacrificava Mubarak
per salvar el règim.
Sigui com sigui, el Consell Superior de les Forces Armades
prendria efectivament el poder del país aquell 11 de febrer des
prés de l’històric discurs d’Omar Suleiman. L’endemà, el gene
ral Fangary tornava a aparèixer a la televisió pública per eme
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tre el comunicat número 4 de la Junta Militar. Hi afirmava que
els militars es comprometien amb el procés de transició civil
democràtica. Però Fangary també feia una crida a respectar
la legalitat vigent, un clar pilar del règim, i, el més significatiu,
a respectar tots els acords internacionals. Un gest de complici
tat de cara a la veïna Israel i la Casa Blanca. Tantawy es reunia
aquell mateix dia amb el primer ministre Ahmed Shafiq «per a
fer tornar la vida a la normalitat tan ràpid com fos possible».
El primer que farien seria reclamar als revolucionaris que tor
nessin cap a casa. Com a mostra de bona voluntat i de capacitat
financera, l’exèrcit mateix lliuraria 2.000 milions de dòlars al
govern egipci i faria un préstec de 1.000 milions més al Minis
teri de Finances. D’entrada, el Consell Superior de les Forces
Armades va rebutjar cedir el poder de la transició a cap en
titat civil o mixta. Aquest havia estat el cas de Tunísia, però
l’exemple no volia ser imitat pels militars egipcis. Ells prenien
la situació al seu càrrec. En un principi prometien cedir el po
der en sis mesos. Però no seria així.
La consigna era clara. Estabilitat. Retorn a la normalitat.
Nosaltres ens n’encarreguem. No seria un camí fàcil.

El pacte de la transició
Per dirigir la transició i controlar el pols del carrer, els mi
litars van gaudir d’una aliança política de ferro amb els qui,
fins aquell dia, s’havien presentat com els seus principals adver
saris. L’ombra d’un acord sota la taula i tutelat per Washington
entre militars i islamistes, entre el Consell Superior de les For
ces Armades i els Germans Musulmans, va planar durant tot el
procés de transició. Entre una de les institucions més seculars
i una de les més religioses de tot el país. Una aliança aparent
ment antinatural. Però l’única possible per a dues potències po
lítiques temoroses de veure’s desgastades per la pressió popular
latent al carrer. Una no volia perdre pistonada en el nou règim
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que venia i l’altra es delia per assaborir el poder tantes dècades
negat.
La desconfiança mútua, però, caracteritzaria el període de
transició. El 10 de febrer, un dia abans de la marxa del dicta
dor, Essam al-Erian alertava de la seva por sobre un possible
cop d’estat. En el record dels islamistes hi havia la confronta
ció amb el nasserisme dels anys cinquanta juntament amb el
cop d’estat militar a Algèria del 1992. Un record que planaria
i condicionaria les complexes relacions entre militars i germans
musulmans. Malgrat tot, destacades figures de la German
dat s’esforçarien a recordar que l’escenari del 2011 no tenia
res a veure amb el de 1952 i rebutjarien la definició de cop d’es
tat plantejada per alguns mitjans. Els Germans Musulmans
farien esforços per garantir la continuïtat d’aquest matrimo
ni de conveniència. Un matrimoni que s’havia gestat abans de
la caiguda de Mubarak. Deu dies abans, l’1 de febrer, els Ger
mans Musulmans reconeixen negociacions amb l’exèrcit per
deposar el llavors encara president i mostraven públicament la
seva confiança que seria l’exèrcit qui faria caure Mubarak.7
Però el primer gran exemple públic d’aquest acord seria el re
ferèndum de reforma constitucional.
Els militars van anul·lar la constitució el 15 de febrer. Per
tal de refermar el control sobre el procés de transició i solu
cionar el conflicte legal produït pel buit de poder, la Junta Mi
litar va proposar ràpidament una reforma constitucional que
els donés els plens poders necessaris per tirar endavant i lide
rar el procés de transició. L’ideòleg de la reforma seria el gene
ral Mamduh Shahin, responsable dels afers legals del Consell
Superior de les Forces Armades.
Ni una setmana després de la caiguda del rais, trenta-una
organitzacions de drets humans ja criticaven que el comitè
creat per redactar la reforma de les disposicions constitucionals
7 «Opposition and army plan Mubarak’s demise», Sky News, 01-022011.
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encarregada per la Junta Militar no complia la funció de reflec
tir la diversitat de la societat egípcia. En el mateix comitè, for
mat per vuit persones, hi prenien part destacades figures de
l’antic règim, algunes de les quals membres dels comitès que ja
havien reformat la constitució el 2005 i 2007 sota mandat de
Mubarak. Entre els grups d’oposició només hi destacaven noms
dels Germans Musulmans.
En paral·lel a aquest procés, les forces revolucionàries se
guien pressionant al carrer pel canvi revolucionari i exigint la
dimissió del govern d’Ahmed Shafiq, nomenat pel dictador

deposat. Aquesta arribaria el 3 de març, després d’un històric
debat televisiu en què el periodista Hamdi Kandeel i l’escriptor
Alaa al-Aswani van posar contra les cordes el cap de govern. En
el seu lloc es col·locaria un tecnòcrata, Essam Sharaf, que no tri
garia a ser qualificat de titella dels militars per les forces revo
lucionàries. El carrer seguia esclatant contra el règim policial i la
mateixa nit de la dimissió de Shafiq desenes de seus policials
eren assaltades arreu del país pels joves revolucionaris, que
destapaven la sistemàtica destrucció de documentació policial.
Una mar de paperassa trinxada omplia les oficines policials. La
documentació salvada va poder posar de manifest el control
total que es tenia sobre qualsevol tipus d’activitat pública i fins i
tot privada, fos política o no. Llistats de noms seguits per des
cripcions vagues. Cedés plens d’informació aparentment banal.
L’exemple gràfic del seguiment total i esquizofrènic que la policia
feia de la població egípcia. Però mentre el carrer seguia palpitant,
als despatxos s’accelerava el maquillatge de la Carta Magna.
La reforma constitucional, segons denunciaven els revolu
cionaris, desenterrava la vella constitució de 1971 i avalava les
lleis de l’antic règim per al període transicional. Però el més
rellevant potser seria que atorgava poders gairebé absoluts a la
Junta Militar. En virtut de la reforma de l’article 56, la Junta no
sols es reservava el poder executiu sinó també el legislatiu, així
com el dret de nomenar càrrecs públics, al capdavant dels quals
el primer ministre i els membres del seu govern.
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La resta de canvis se centraven en vuit punts, la majoria
 els quals es demostrarien clau en el decurs del procés. En
d
tre els més destacats, la reforma de l’article 76, que facilitava
la participació a les eleccions presidencials de les candidatu
res independents (no adscrites a cap partit) mentre que el 75
afegia nous requisits a aquestes candidatures. S’afegia com a
requisit la pura egipcianitat del candidat: fill d’egipcis sense
dobles nacionalitats i casat amb una persona també de nacio
nalitat purament egípcia. En un altre article rellevant, la re
forma de l’article 88 reprenia el control judicial total del pro
cés electoral. L’article retornava, en definitiva, al seu redactat
original abans que Mubarak apartés de manera polèmica el
control judicial de les eleccions en la reforma de 2006 en la
seva lluita contra els jutges. La constitució també feia desa
parèixer misteriosament alguns articles del text de 1971 rela
cionats amb la justícia social. Els articles 13, 17, 23 i 44 sobre el
dret a treball, l’accés a salut i assegurança social, l’augment del
nivell de vida i l’establiment d’un salari mínim no apareixien
en el nou redactat. Tampoc ho feien alguns articles referents a
la solidaritat social, la igualtat d’oportunitats o la família com
a base de la societat.
A part d’aquests canvis, el cor de la vella constitució seguia
inalterat, cosa que va provocar la crítica del front revolucionari.
Aquestes forces polítiques van demanar el vot contrari a la re
forma i exigien una nova constitució redactada de zero. Fins i
tot l’exsecretari general de la Lliga Àrab i peça important de la
cara amable de l’antic règim, Amr Mussa, va demanar el vot
contrari a la reforma. Algunes figures de l’antic règim també
van expressar el seu rebuig a les esmenes, tot i que amb el clar
objectiu de posar pals a les rodes a tot procés de canvi.
A favor s’hi van posicionar tant els militars com les forces
islamistes encapçalades pels mateixos Germans Musulmans.
Grups islamistes com Gamaa Islamia demanaven el vot favo
rable a la reforma, mentre que altres grups salafistes repartien
pamflets pels carrers del Caire demanant el vot per a la refor
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ma per «plantar cara als enemics de l’Islam». Les formacions
islamistes, inclosa la Germandat, serien acusades també de
distribuir bosses de menjar i de comprar el vot en zones de cla
sses desafavorides en els dies previs a la votació. Els xeics uti
litzarien els seus aparadors als mínbars de les mesquites o als
canals de televisió per demanar el vot a favor de la reforma, i
l’amenaça de la por religiosa va ser present fins i tot a les cues
de les votacions. Kafkianament, l’exèrcit, una de les instituci
ons aparentment més seculars del país, s’aliava sense proble
mes amb les forces religioses per passar la prova de la reforma
constitucional.
El 19 de març 45 milions d’egipcis serien consultats a les
urnes sobre la seva posició respecte a la citada reforma. Amb
un clima d’optimisme mediàtic generalitzat, les imatges de les
llargues cues mitigaven les denúncies d’irregularitats, que van
ser clarament menors a anteriors i també futures cites. Al final
la participació es va situar en un 41,2%. Un 77,2% (14,2 mili
ons de persones) va expressar el seu suport a la reforma, men
tre que un 22,8% la va rebutjar.
Els resultats, força lògics pel poc temps de preparació i el
desconeixement generalitzat del text aprovat, facilitaven el
lideratge militar de la transició i suposaven el primer cop real
a bona part de les forces revolucionàries seculars, que veien
per primera vegada com el camí per davant seria llarg i tor
tuós. Aquesta seria probablement l’altra victòria de la Junta
Militar i les forces islamistes. Els resultats feien baixar les for
ces revolucionàries seculars del núvol en què la revolució els
havia col·locat i, a la vegada, els posava el principal obstacle
per superar en tot el procés de transició.
Aparentment la por que una reforma integral de la consti
tució portés a una rebaixa del paper de la xaria islàmica, espe
cialment en el conflictiu article 2, explicaria el posicionament
de les forces islamistes. Però una visió amb perspectiva apunta
que al darrere semblava construir-se un acord més estable per
a la transició. Especialment pel que fa als Germans Musul
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mans que, amb aquest, posaven sobre la taula la primera frac
tura entre les forces polítiques de Tahrir. Però aquest acord de
sota mà amb els militars, ferm en bona part de les polítiques,
trontollaria en alguns moments per la històrica desconfiança
mútua i els canvis de timó d’una i altra part.
Per les forces revolucionàries la derrota de la reforma cons
titucional i el fet de vincular la transició als militars serien al
guns dels més greus passos en fals de tota la revolució. Allò
posava sobre la taula el mapa del «procés de democratització»
dels militars, la transició política i l’entrada en escena de la
fracturació política provocada per l’arribada dels partits i els
seus interessos divergents. Si durant el mes de març les forces
revolucionàries havien estat capaces de seguir pressionant fins
a forçar la dimissió del govern d’Ahmed Shafiq, el darrer nome
nat per Mubarak, a partir de llavors el carrer perdria el pols
polític del moment. Sense una maquinària electoral construï
da, de què sols l’antic règim i els Germans Musulmans disposa
ven, la ressaca de la derrota al referèndum duraria temps entre
les forces revolucionàries, que es veurien abocades a accep
tar unes regles del joc i una dialèctica impròpies. Les forces
islamistes eren coneixedores que només el temps els jugava en
contra i que calia aprofitar l’embranzida del procés i, sobretot,
la imatge d’oposició victimitzada al règim. Una cosa que havia
de donar rèdit electoral a curt termini. Militars i islamistes tra
çaven el camí de la transició.

Khairat Shater, l’home de la transició
El 3 de març la presó de Tora acollia un altre moment històric
d’aquesta transició. Entre crits d’«Al·lahu akbar» i a favor de
l’exèrcit, eren alliberats Khairat Shater i Hussein Malek. «Ara
és el nostre torn per reformar el país», cridaria Shater a la sor
tida del centre penitenciari després de cinc anys entre reixes.
Com si es tractés d’una partida de golf. Era el seu torn.
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Shater i Malek no eren uns presos islamistes comuns. Em
presonats pel famós cas de les milícies d’al-Azhar, aquest
prolífics homes de negocis eren considerats els cervells econò
mics dels Germans Musulmans. Shater, que havia passat vora
dotze anys a les presons del règim Mubarak, era conegut com el
ministre de Finances de la formació i, juntament amb Malek,
les seves empreses eren considerades l’entramat econòmic dels
Germans Musulmans. Una prolífica carrera empresarial que
començaria l’any 1986 amb la creació de Salsabeel, l’empre
sa d’informàtica clausurada policialment per Mubarak l’any
1992 i que els acabaria portant per primer cop a les presons del
règim. Després vindria la diversificació del negoci, amb rami
ficacions a Turquia, Qatar o Aràbia Saudita. Mobles, roba, llet
i fins i tot la construcció d’autobusos en un imperi que, un cop
sortit de la presó, s’estendria també als supermercats Zad, ad
ministrats per un dels fills de Shater.
Els Germans Musulmans criticarien que l’alliberament de
les dues figures es donés per raons de salut i no fruit d’una am
nistia, però en responsabilitzaven directament el Ministeri
d’Interior i descarregaven explícitament de tota responsabilitat
els militars amb els quals tot just havien iniciat un idil·li. La
lluna de mel entre els Germans Musulmans i la Junta Militar
acabava tot just de començar. Malgrat que els islamistes criti
quessin l’alliberament per raons de salut, aquest no feia més
que descobrir-ne la raó política. Totes dues figures van mante
nir una frenètica activitat política i professional durant tot el
període transicional que poc concorda amb un pretès deterio
rament físic. A més, mentre que centenars de presos polítics
trigarien mesos a sortir en llibertat, els destacats líders de la
Germandat musulmana abandonaven la presó havent passat
tres setmanes escasses des de la caiguda de Mubarak. Vint dies
després també seria alliberat Osama Suleiman, un altre home
de negocis vinculat financerament a la Germandat, condemnat
pel règim per blanquejar capitals en favor dels islamistes, tot i
que ell negués pertànyer al grup.
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Tots el analistes coincidien. Malgrat ocupar només una vi
cepresidència de la formació, Shater era el poder a l’ombra de
la Germandat. L’home de ferro, com alguns diplomàtics l’ano
menaven. L’enginyer (al-mohandees), com a ell li agradava que
l’anomenessin. Pare de deu fills, reticent a les aparicions als
mitjans i, generalment, informalment vestit, tot i la seva devota
barba. Defugint corbates i americanes, Shater solia portar una
camisa descordada. «Un enginyer que va fer fortuna comerci
ant amb el tèxtil i els mobles, que va desenvolupar una habilitat
especial per treballar amb inversors estrangers». Així el defini
ria l’americana Foreign Policy, que el qualificaria com una de
les cent ments pensants del 2011.
Mubarak l’havia posat entre barrots, afirmaven els experts,
per evitar que pogués dirigir còmodament els passos dels Ger
mans Musulmans. Tothom apuntava que era ell, i no el guia
suprem Badie, el que dirigia la formació. Fins i tot dins la presó
havia estat el punt de contacte del règim. Un cop al carrer, Sha
ter faria neteja dins la Germandat.
El procés de reforma no feia res més que culminar l’evolu
ció a la qual els Germans Musulmans s’inclinaven en els dar
rers temps, especialment després de l’elecció de la nova Oficina
d’Orientació a principis de 2010. En aquells mesos posteriors
a la marxa de Mubarak tot s’acceleraria. Shater es deslliuraria
d’algunes de les figures reformistes, incòmodes per a l’home
de negocis. Gent com el doctor Abd al-Meneim Abu al-Fotuh,
l’advocat i escriptor Mokhtar Noah, el professor d’universitat
Mohamed Habib, l’exdirector de la web Ikhwan online Abd alGalil Xarnoubi o l’incòmode Tharuat Kherbawy, que publica
ria diversos llibres destapant els pretesos secrets de la forma
ció. La nova direcció portaria també a la renúncia al fins llavors
portaveu a Occident de la Germandat, Kamal Helbawy, que es
tornaria un ferotge crític de les decisions de la Germandat so
ta la direcció oculta de Shater, el qual al seu torn l’acusaria de
boig. Això generaria lògiques disputes internes que provoca
rien, entre d’altres, que grups de joves abandonessin la Ger
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mandat i formessin col·lectius polítics que arribarien a aline
ar-se electoralment amb formacions de l’esquerra secular.
La guerra oberta dels renegats de la Germandat contra Sha
ter i la formació era enorme. Alguns d’ells, com l’exmembre del
consell de la xura de la formació, Abd al-Sattar al-Meligi, aca
barien acusant el grup de fer pactes amb elements de l’antic
règim per prendre el poder. Al-Meligi, que havia sigut expulsat
de la Germandat el 2008, també acusaria Shater de fer negocis
amb diners de la formació. Mohamed Habib, que havia estat
apartat de la direcció en la reforma de 2010, acusaria els Ger
mans Musulmans de pactar amb Omar Suleiman abandonar la
plaça Tahrir a canvi de l’alliberament de Shater.
Però Shater seria, per molts, l’home de la transició. En con
tacte permanent amb Anne Paterson, ambaixadora ameri
cana al Caire, Shater estava darrere de cadascuna de les cons
tants delegacions diplomàtiques que la Germandat va enviar
als Estats Units per calmar la preocupació de la Casa Blanca i
els empresaris nord-americans. La feina de Shater es va esten
dre a la resta de delegacions diplomàtiques, com la britànica o
les europees, preocupades per l’augment d’influència de la for
mació islamista. No era res nou. Ja el 2005 Shater publicava
una carta al britànic The Guardian sota el títol «No cal que
tingueu por de nosaltres».8 Hi defensava que un canvi democrà
tic podia portar a una renaixença social i econòmica del país.
Les delegacions dels Germans Musulmans van arribar a
rebre pràcticament rang diplomàtic després de la caiguda de
Mubarak. El Departament d’Estat estatunidenc donava ordres
per tal que els enviats de la formació islamista no complissin els
protocols habituals de seguretat als aeroports. Fins i tot els mi
litars ajudaven la Germandat a convèncer els Estats Units. «Es
tan canviant dia a dia i s’estan tornant més moderats», deia el
general Mohamed al-Assar a l’Institut per la Pau de Washing
8 Khairat el-Shater: «No need to be afraid of us» The Guardian, 2311-2005 [online].
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ton.9 A la caiguda de Mubarak, Shater volia deixar clar que la
visió de l’islam defensada pels Germans Musulmans s’enllaça
va directament amb els valors del capitalisme de lliure mercat.
I que es respectarien tots els acords internacionals, sobretot
amb l’estat d’Israel. Que no hi havia res a témer. I a fe que ho
va aconseguir.
«Tenen més a veure amb el republicà Tea Party que amb AlQaeda», afirmava Avi Ascher en un reportatge a la revista Sa
lon.10 L’economia en mans dels Germans Musulmans es calcu
lava que podria suposar entre un 22% i un 28% del total del
país, segons un informe realitzat a principis de 2012 pel doctor
Salah Gouda. Khairat Shater, en una entrevista amb Reuters,
afirmava que calia concretar el concepte de justícia social. De
fensava que calia un temps, en què s’havia d’apostar per enfor
tir la inversió privada, per tal d’assolir, afirmava, «la legitimi
tat necessària» per tirar endavant els canvis. Shater, a més,
rebutjava taxativament augmentar els impostos, especialment
als mésrics, ja que afirmava que calia atraure inversors estran
gers. Marcava clarament el camí de les seves prioritats. Abans
els negocis que les escoles. Abans les carreteres i els conductes
de gas que els hospitals i els centres d’atenció. Al capdavall els
Germans Musulmans veien en la lluita contra la pobresa més
una expiació religiosa que no pas un resultat necessari de les
polítiques econòmiques.
El mateix Hassan Malek no tenia problemes per afirmar
que les polítiques econòmiques de Mubarak eren bones i que
l’únic problema era la «descarada corrupció» i «l’extensió polí
tica del favoritisme».11 Malek va arribar a lloar sense problemes
9 La conferència del general Assar es pot consultar a internet: http://
www.c-spanvideo.org/program/EgyptsP.
10 Avi Asher-Schapiro: «The GOP Brotherhood of Egypt», Salon,
26-01-2012 [online].
11 «Egypt Brotherhood businessman: manufacturing is key», Reuters,
28-10-2011.
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les polítiques liberalitzadores del ministre de Comerç i Indús
tria Rashid Mohamed Rashid, descrivint-les com a bones per
atraure les inversions. «Rashid va entendre molt bé com atrau
re inversió estrangera, i les seves decisions en aquest camp van
ser encertades», afirmaria Malek a Reuters. Parlava del mateix
Rashid que seria jutjat i condemnat a diverses penes que suma
rien més de vint anys de presó per malversació de fons públics.
Una condemna que no compliria en fugir del país i la justícia,
via Dubai, durant els divuit dies de l’alçament contra Mubarak.
Hassan Malek crearia posteriorment sota el paraigües de la
Germandat la Societat Egípcia per al Desenvolupament Em
presarial, que es convertiria a la pràctica en una espècie de pa
tronal a l’ombra. A l’ombra de la Germandat, evidentment, tot
i que el mateix Malek s’encarregaria de destacar que sols un
20% dels empresaris eren membres del grup islamista. Des de
la presidència d’aquesta societat, Malek seria un dels principals
defensors de posar fi a les discussions i a la inestabilitat política,
que «no fan més que erosionar la imatge de la societat egípcia».
Els Germans Musulmans segellarien en els acords eco
nòmics la base de la seva aliança amb els militars. Pels Estats
Units la Germandat, en ser l’única formació veritablement
organitzada sobre el terreny, era l’únic aliat polític raonable.
Raonable per superar l’embolic de la revolució i retornar el país
a l’estabilitat prèvia al 25 de gener. Tot en virtut de la recurrent
ment citada «roda de producció». L’immobilisme de les políti
ques, sobretot econòmiques, era un dels primers pilars de
l’acord entre les dues forces per frenar l’ímpetu veritablement
revolucionari. L’alliberament de Shater i Malek, i el subsegüent
control de la Germandat per part d’aquests, era el pacte estra
tègic necessari per garantir l’estabilitat del període de transi
ció. A canvi, la reforma econòmica que els homes de negocis
demanaven era la lògica llibertat comercial de què no havien
gaudit fins ara. Malek reclamava el dret de poder crear grans
hòldings i conglomerats empresarials que fins llavors no havia
pogut crear pel control del règim. No volien res més, en defi
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nitiva, que poder gaudir d’un tros més gran del pastís fins ara
prohibit. El polític, és clar, però sobretot l’econòmic.
Els acords satisfeien tothom. Agradaven de portes enfora i
donaven crèdit als militars de portes endins. Els Germans Mu
sulmans tan sols van haver d’afrontar alguna guerra interna per
reafirmar el control de Shater i poc més.
Que el poble demanés pa, llibertat i justícia social no era
rellevant.
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«Estic molt entusiasmat perquè Egipte està prenent el camí
correcte cap a la democràcia i el govern civil». Eren paraules
de Robert Gates, secretari de Defensa dels Estats Units, en la
seva primera visita a Egipte des de la caiguda de Mubarak.12
Era el 23 de març de 2011.
En el mateix moment en què Gates aterrava amb aquestes
paraules d’optimisme a l’aeroport del Caire, el govern egipci
anunciava el redactat del decret llei número 34. Segons aquest
es penalitzaven vagues, protestes, assemblees, manifestacions i
assegudes que interrompessin les empreses de propietat priva
da o estatal, i que afectessin l’economia i la productivitat. Les
penes podien arribar fins als tres anys de presó i al mig milió de
lliures egípcies de multa per als treballadors condemnats. Tam
bé hi havia penes de presó i fins a 50 000 lliures de multa per
aquells que fessin crides a la insubmissió.
El ministre de Justícia, Mohamed Abd al-Aziz al-Gindy,
afirmaria que la nova llei era una decisió necessària «per pro
tegir Egipte de la contrarevolució».13 Ho feia referint-se a les

protestes obreres, que definia com «un programa planejat de
sabotatge, destrucció i interrupció dels negocis». Al-Gindy,
mirant de defensar una proposta de llei clarament impopular,
sorprenia tothom afirmant que la llei no pretenia anar contra
el dret de vaga ni manifestació sinó que volia controlar que
aquestes «no afectin la producció».14
Les protestes obreres i, sobretot, la interrupció de l’anome
nada roda de producció preocupaven els militars. Tan sols tres
dies després de la caiguda de Mubarak i davant la massiva mo
bilització del funcionariat reclamant la fi de la bretxa salarial,
el Consell Superior de les Forces Armades emetia el comuni
cat número 5, en què denunciava l’impacte negatiu que les con
tinuades protestes tenien en l’economia. Els militars dema
naven explícitament als treballadors col·laboració per tornar
el país «a la normalitat». El coronel Mahmud Nasr, assistent en
assumptes financers del ministre de Defensa i membre de la
Junta Militar, era contundent en aquest sentit. «El poble és el
responsable del que està succeint. Per què els egipcis no treba
llen? Per què? S’han concentrat en demandes polítiques i s’han
oblidat que hem de menjar».15 Mentrestant la Junta Militar es
negava a aplicar les diverses resolucions judicials que exigien la
derogació del contractes de venda d’empreses estatals fets du
rant la dècada dels noranta. Els tribunals van decretar la nul·
litat legal de la privatització de nombroses empreses en aquest
període. Els primers en rebre una sentència revocatòria van ser
els centres comercials Omar Effendi, el mes de maig, i poste
riorment seguirien el mateix curs les fàbriques tèxtils de cotó
de Tanta i Shibin el-Kom. Altres que van rebre sentències si
milars eren la fàbrica Nasser de màquines de vapor, la Societat
Àrab per al Comerç Exterior i una desena més de companyies

12 «Gates in Egypt for talks on Libya conflict», Ahram online, 2303-2011.

14 «Anti-strike law does not ban protests and strikes, says justice
minister», Ahram Online, 27-03-2011.

13 «Wazir el-aadl: tajrim el-ehtegagat hadefho hemayet Misr men elthawra el-moddada», El-youm el-Sebaa, 26-03-2011.

15 «El-aaskary: mashrooetna aarq wazaret el-defaa...wlan nesmah
lel-dawla bel-tadakhel fiha», Shorouk News, 27-03-2012.
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per al desenvolupament agrícola, entre d’altres. Malgrat els
dictats judicials, la falta de voluntat política per aplicar-los va
frenar en sec la renacionalització d’aquestes companyies i va
deixar en paper mullat les decisions dels jutges.
«Lluitarem pel nostre projecte econòmic. Aquesta lluita no
l’abandonarem. Hem suat durant trenta anys per això i no per
metrem que ningú ho destrossi ara. No permetrem que ningú
s’apropi als projectes de les Forces Armades». El missatge era
clar. Eren paraules del general Mahmud Nasr, conseller del mi
nistre de Defensa en assumptes econòmics.16 Nasr es referia a
l’imperi construït per l’exèrcit egipci i que representava entre
el 20% i el 40% de l’economia del país. L’autèntica joia de la
corona. Una línia vermella que ningú podria creuar.
Els militars van acusar les protestes obreres d’inoport u
nes, egoistes, responsables de la recessió i, a més, de ser un
complot ordit en contra del país. Una setmana després de la
caiguda del dictador, el diari Al-Masry al-Youm responsabili
tzava, sense aclarir les fonts, tres destacades figures del règim
Mubarak de les mobilitzacions obreres al sector públic amb
l’objectiu aparent de sembrar el caos. La mateixa teoria la reco
llirien dies després els Germans Musulmans, que acusarien
destacades figures de l’antic règim d’estar darrere les recla
macions laborals. Essam al-Erian, destacat líder dels Germans
Musulmans, afirmaria que les protestes posaven en perill el
consens nacional mentre que reclamava comprensió per als
m ilitars. «Patriotisme i sabotatge no van plegats», afirmaria
la Germandat respecte a les crides a una vaga general, mentre
que es crearien campanyes com «contracta’m en el seu lloc»
per amenaçar els vaguistes de ser reemplaçats per aturats.
La «roda de producció» es va convertir en el gran mantra
del règim militar, que mirava de desposseir de contingut la ma
teixa revolució. El terme seria repetidament motiu de broma a
les xarxes socials. «Els egipcis es van rebel·lar per canviar una
16 Ibíd.
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vella roda de producció perquè era repressiva, generadora de
pobresa, ignorància i malalties», sintetitzaria perfectament en
un article al diari Shorouk el periodista Wael Gamal.17 «Els
egipcis s’han revoltat per construir una nova roda de producció
que defensi els seus interessos i els dels seus fills». Gamal era
contundent i clar en l’article: «El que va portar els revoluciona
ris a alçar-se originalment era precisament que l’antiga roda de
producció no els beneficiava ja que aportava fruits per a uns
pocs en detriment de la majoria [...] Una roda de producció que
funciona per a uns pocs a costa de la majoria està condemnada
al xoc, la desacceleració i el fracàs ja que no és democràtica,
equitativa ni eficient». Però això no semblava que importés als
militars. Ni tampoc als islamistes.
La llei contra les mobilitzacions obreres seria finalment
aprovada el 6 de juny. Aquell mateix dia, cinc treballadors de
la companyia Petrojet eren detinguts a les portes del Ministe
ri del Petroli i transferits als tribunals militars. Eren acusats
d’«aglomeració» i «obstrucció del trànsit» a causa de l’acam
pada que uns tres-cents obrers duien a terme a les portes del
Ministeri reclamant contractes fixos i la readmissió laboral de
companys acomiadats injustificadament. Els cinc treballadors
de Petrojet serien les primeres víctimes de la llei. L’1 de juliol
els condemnaven a una pena d’un any de presó, commutada
per la manca d’antecedents. Era només el principi. La repres
sió, però, no aturaria les mobilitzacions. Durant la primera
meitat de l’any 2011 Egipte viuria 956 mobilitzacions, de les
quals 338 eren acampades i 158 vagues. En sols sis mesos
gairebé es duplicaven les xifres de tot el 2010. Era un dels perí
odes més prolífics en reclamacions obreres de les darreres dè
cades. Els treballadors seguirien exigint la millora de les
condicions de vida.

17 Wael Gamal: «Elshaab yurid aajala entaj okhra», Shorouk News,
26-04-2011 [online].
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Doctrina del xoc
Les Forces Armades van dibuixar un panorama catastròfic a
la caiguda de Mubarak. Publicitaven que el deute estatal as
soliria els 24 000 milions de dòlars l’estiu de 2012 (un 8,7% de
la producció estatal esperada). A més, es parlava de pèrdues
mitjanes de 2.000 milions de dòlars mensuals de les reserves de
divises internacionals al Banc Central. Mentrestant el govern
es gastava més de 20 000 milions de dòlars en apuntalar la mo
neda. Les reserves estrangeres del Banc Central s’enfonsaven
2.000 milions de dòlars mensualment, mentre que les inversi
ons i el turisme fugien del país.18 Algunes informacions apunta
ven que la revolució havia provocat el tancament d’unes 2.000
fàbriques i Egipte es col·locava entre els països que més difícil
ment aconseguirien retornar els seus deutes. L’FMI descriuria
la situació com a «desesperada».
Davant d’aquesta situació el govern reclamava la necessitat
d’aconseguir 11 000 milions de dòlars per evitar una crisi en la
balança de pagaments. La solució proposada era demanar un
préstec de 3.200 milions al Fons Monetari Internacional i un
altre de 2.200 milions al Banc Mundial per tal que obrissin les
portes a noves inversions i a ajudes dels països del Golf, Euro
pa i els Estats Units. Amb un llenguatge neocolonial, Robert
Zoellick, president del BM, afirmaria que les ajudes buscaven
«modernitzar» l’economia egípcia.19 Mentrestant, es negociava
amb la Unió Europea la inclusió d’Egipte en la zona d’influèn
cia del Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament,
una organització creada els anys noranta per la UE per incen
tivar la inversió privada i construir economies de lliure mercat
a l’Europa de l’Est postcaiguda del mur de Berlín. Egipte es
18 Sharif Abd el-Qoddos: «Egypt’s Looming Economic Shock
Doctrine», The Nation, 02-04-2012 [online].
19 Binyiamin Appelbaum: «World bank offers Aid to Egypt and
Tunisia», The New York Times, 24-05-2011.
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plegava altre cop als braços dels qui havien dissenyat i dirigit
l’economia que tant catastròfics resultats socials havia produït.
Tot i que les institucions negaven que tinguessin cap agenda
reformista, els detalls de les condicions polítiques a canvi de
l’ajuda econòmica s’anirien desvelant clarament continuistes.
Els préstecs venien directament avalats pel G8 que, reunit a
finals de maig a la francesa localitat de Deauville, acordava un
paquet bianual d’ajudes de 20 000 milions de dòlars a Tunísia i
Egipte. La situació importava a Occident. Les grans potències
occidentals ho veien clar: calia refermar l’aliança amb aquests
països, al preu que fos. Occident ajudava Egipte per por. «Si
ens equivoquem, si fallem en recolzar aquests països, ens arris
quem a donar oxigen als extremistes que basen les seves aspira
cions en les frustracions de la gent», afirmava David Cameron.
Cameron no parlava perquè sí. Entre abril i maig els mitjans
occidentals havien publicat gran nombre de cròniques que des
tacaven l’ascens dels grups salafistes en l’Egipte post Mubarak.
En poques setmanes grups vinculats a aquest corrent islamista
van ser acusats d’arrencar una orella a un presumpte proxene
ta, assaltar botigues on es venia alcohol, manifestar-se contra
governadors per la seva condició de cristians o, fins i tot, pro
fanar santuaris sufís per la seva aproximació mística i supers
ticiosa a l’Islam. A Imbaba es van produir enfrontaments entre
islamistes i coptes mentre a principis de maig les agències de
notícies internacionals remarcaven la celebració d’una oració
d’uns pocs centenars de salafistes al barri cairota d’Abasseya
per l’ànima d’un aleshores recentment assassinat Bin Laden.
Els fins llavors disseminats grups del corrent islamista, de fet,
començarien a unir-se per fer un front comú. A finals d’abril
s’anunciava la creació del primer partit salafista, sota el nom de
Partit d’Al-Nur, a la ciutat d’Alexandria, on el moviment era
més nombrós. El partit naixia sota el paraigua de la Crida Sa
lafista, l’agrupació que reunia bona part dels defensors d’aquest
corrent des dels anys setanta. Els salafistes, uns reformistes is
làmics que pretenen el retorn i la imitació dels temps dels pri
125

Egipte rere la barricada ·· Marc Almodóvar
mers seguidors del profeta i assenyalats per Occident com a
bressol del terrorisme islàmic, atemorien un Occident que se
guia massa encaparrat a no voler comprendre els detalls de la
complexitat local. El mateix règim militar havia col·laborat a
crear la por a Occident en obrir la porta al retorn dels egipcis
jihadistes dispersats a l’estranger. Gamaa Islamia anunciava a
finals de març que 3.000 egipcis vinculats a la formació i exili
ats a llocs com Txetxènia, Afganistan o Bòsnia, tornaven al
país després que les autoritats, sota control militar, haguessin
aixecat les ordres de captura. Els militars també van alliberar a
principis de març diverses figures de l’islamisme armat, com els
cosins al-Zomor, acusats de planejar l’atemptat que acabaria
amb la vida del president Sadat el 1981. Fins i tot Mohamed alZawahiri, germà del considerat successor de Bin Laden i actual
líder d’Al-Qaeda, seria temporalment alliberat aquell març de
2011. Vora 2.000 presoners islamistes també ho serien en els
propers mesos, cosa que generà la por a un ascens integrista,
la millor arma dels militars per defensar internacionalment la
necessitat de l’ajuda econòmica al país.

Es negocia el préstec
El deute anunciat pel règim militar, 11 000 milions de dòlars,
era molt similar al capital de les grans fortunes del règim que
havien fugit del país des de l’esclat de la revolució del 25 de
gener, que algunes estimacions situaven a prop dels 12 000 mi
lions. Futures informacions inflarien exponencialment aques
ta xifra i parlarien de 134 000 milions de dòlars evadits. 20 Els
activistes assenyalaven: era la ineficiència del govern militar la
responsable de la situació i no, com deia l’exèrcit, les pro
testes i vagues del sector obrer. Les peticions egípcies de con
20 «Egypt calls on Western countries to return smuggled funds»,
Egypt Independent, 24-11-2012.
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trol i repatriació d’aquests fons eren obviades per les autoritats
occidentals. El Regne Unit encapçalaria la llista de països que
feien el sord a les peticions de repatriació i congelació de fons
evadits, mentre algunes figures, com l’antic ministre d’Inversi
ons, Mahmud Mohieldin, es veien protegits per la immunitat
diplomàtica oferta pel seu càrrec actual com a coordinador de
l’Agenda del Mil·lenni al Banc Mundial.
L’11 d’abril una primera delegació de l’FMI visitava el
C aire convidada per les autoritats. Un mes després la porta
veu del Fons, Caroline Atkinson, oficialitzava la petició i el 5
de juny s’assolia un acord per a un pla de préstec a dotze me
sos. L’FMI tornava a posar els peus a l’Egipte post Mubarak.
Com si res no hagués passat. Al juny, 67 organitzacions de
dotze p
 aïsos àrabs publicaven un comunicat en què respon
sabilitzaven les pol ítiques de l’FMI de «promoure de manera
sistemàtica models d’injustícia econòmica que han portat a
l’empobriment i la marginació d’importants segments de la
població» i denunciaven l’ajuda condicionada imposada per
aquests estaments. La societat civil va proposar altres alterna
tives, que els militars no van escoltar. «Elimina el deute egip
ci» va ser una campanya popular d’abast internacional, inspi
rada en els casos d’Argentina, l’Equador o l’Iraq ocupat, que
reclamava una a uditoria integ ral del deute públic amb l’objec
tiu final de condonar el deute extern del país. A finals del 2011
la CIA calculava que el deute extern d’Egipte se situava al
voltant d
 els 33 740 milions de dòlars, mentre el Banc Central
d’Egipte l’elevava a 34 900 mil ions. Segons el Banc Central, es
pagaven aproximadament 3.400 milions de dòlars anuals en
interessos sobre aquests deutes. Pels activistes, la condonació
d’aquest deute, que triplicava els diners reclamats pel govern
militar per evitar la crisi de la balança de pagaments, era la
solució per posar fi a la ingerència estrangera i al llegat de
l’antic règim. Però els militars van bandejar aquesta i altres
propostes. Algunes apostaven per retirar els subsidis energè
tics a les grans indústries però mantenir les ajudes als pobres
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i petits usuaris, mentre que d’altres parlaven d’aplicar un im
post únic sobre el patrimoni a les grans propietats.
Després de mesos de debat, caracteritzats per l’opacitat del
govern, el gener de 2012 la Junta Militar presentava formal
ment la sol·licitud per a un préstec de 3.200 milions de dòlars.
Els peixos grossos de l’FMI afirmaven que havien après la lliçó
de les revoltes àrabs. «Els números no en donen la imatge com
pleta i ens hem de fixar en què s’hi amaga al darrere», afirmaria
Lagarde. Però les polítiques continuarien sent les mateixes. La
Junta Militar va seguir repetint els grans traçats econòmics del
règim Mubarak marcats pel consens de Washington. El govern
proposaria al Fons Monetari un esborrany que no diferia en
excés d’aquesta línia. Obsessió per reduir el dèficit, poca impo
sició fiscal i poques o nul·les polítiques per generar ocupació o
redistribució de capitals. El nou programa rescatava fins i tot la
terminologia clàssica i parlava altre cop d’«ajustos estructu
rals», mentre es proposava la derogació dels subsidis energètics
i alimentaris, s’abordava l’increment dels impostos al consum i,
d’altra banda, s’obviava la proposta d’impostos progressius vin
culats a la renda. L’FMI exigia consens polític per tirar en
davant les reformes exigides, i d’aquesta manera el préstec es
convertiria en motiu de lluita política entre militars i islamistes.
Sense debatre’n les polítiques de fons, seria utilitzat com a
carta d’intercanvi polític entre uns i altres.

La mà de ferro dels judicis militars
La matinada del 25 al 26 de febrer membres de la policia mi
litar i de les forces especials de l’exèrcit entraven disparant a
l’aire a la plaça Tahrir. Ho feien pegant als acampats amb pals
de fusta i desmuntant l’acampada que reclamava, aleshores,
la dimissió del govern d’Ahmed Shafiq, el darrer nomenat per
Mubarak. Durant les corredisses pels carrers del centre de la
ciutat, els militars apagarien l’enllumenat públic mentre dispa
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raven salves i colpejaven els joves acampats. Diverses persones
van ser detingudes, la majoria de les quals denunciarien haver
patit tortures en un garatge del Consell de Ministres. Segons
van denunciar alguns dels detinguts, allà se’ls va forçar a cri
dar visques al president Mubarak mentre alguns manifestants
rebien descàrregues elèctriques. Després d’aquells incidents,
el Consell Militar hauria de sortir del pas demanant perdó i
afirmant que havia estat «sense voler» i cosa d’uns «elements
irresponsables» dins del cos militar. No feia ni dues setmanes
de la caiguda del dictador Mubarak.
Entre els detinguts es trobava l’activista Amr al-Beheiry,
qui en pocs dies seria sentenciat a cinc anys de presó per un
tribunal militar. Beheiry, que ja havia passat anteriorment per
la presó arran de la insurrecció de Mahala del 2008, va ser acu
sat d’atacar un oficial de l’exèrcit i trencar el fins llavors encara
vigent toc de queda. El seu judici duraria pocs minuts, ja que
no disposava de defensa després que el tribunal denegués la
petició de l’acusat de ser representat per un advocat propo
sat per la família.
El de Beheiry seria un dels primers judicis militars sobre
població civil des de la caiguda de Mubarak. La seva situació
inspiraria la campanya contra els judicis castrenses a civils, una
de les més importants lluites dels revolucionaris egipcis en
l’època de la Junta Militar. Pretesament caigut el règim, la llui
ta contra la repressió seguiria centrant els esforços dels acti
vistes. El Consell Superior de les Forces Armades va emprar
l’arma de la justícia militar per mirar de reprimir i controlar el
període transicional. Ho faria amb mà de ferro. I des de bon
començament. El 24 de maig, el coronel Adel Mursi reconeixia
que en sols dos mesos en el poder la Junta Militar havia jutjat
8.030 civils. Quatre mesos després, el 29 d’agost, la mateixa jus
tícia militar reconeixeria haver processat vora 12 000 civils des
de l’inici de l’alçament popular. En concret eren 11 879 els civils
que havien passat per la justícia castrense, caracteritzada per la
manca de garanties jurídiques. Eren xifres que, en sols sis me
129

Egipte rere la barricada ·· Marc Almodóvar
sos, superaven els judicis d’aquest tipus fets en els quaranta
anys anteriors. L’exèrcit ho justificava afirmant que la majoria
havien estat processats sota acusacions criminals de desordres,
violació, possessió d’armes i destrossa de la propietat, així com
per haver trencat el toc de queda vigent al país. Tot sota l’argu
ment del pretès col·lapse de l’aparell policial provocat per la
ràbia popular. Unes justificacions que la majoria de grups de
defensors dels drets humans veien insuficients per aplicar l’ex
cepcionalitat jurídica. La celeritat i la fermesa que s’aplicava a
jutjar milers de civils contrastaria amb la feblesa de la justícia,
en aquest cas ordinària, amb les figures de l’antic règim acusa
des de l’assassinat de revolucionaris durant les protestes.
El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ja havia
alertat el 1993 sobre la seva profunda preocupació pels judicis
militars a població civil. «Els tribunals militars no han d’estar
facultats per jutjar assumptes que no es refereixen als delictes
comesos per membres de les Forces Armades en l’exercici de
les seves funcions», afirmava l’informe. L’any 2002 el Comitè
tornava a alertar Egipte d’aquesta pràctica. Els judicis militars
vulneren diversos dels preceptes considerats bàsics per a un ve
redicte just i presents en la legislació internacional subscrita,
sobre el paper, pel mateix govern egipci. El Centre Hisham
Mubarak, en un informe realitzat en col·laboració amb la cam
panya «No als judicis militars contra població civil», destacaria
que l’ús d’aquests judicis contra població civil suposava un risc
per al període transicional, ja que «amenaçava de fer tornar
l’establiment de la justícia selectiva inherent al règim Mubarak»
i, amb ella, «la creació d’un règim fins i tot pitjor que l’anterior». 21
Molts civils havien estat jutjats pel simple fet de «faltar al
respecte a les Forces Armades» o participar en mobilitzacions
polítiques no reconegudes. Alguns casos eren gairebé kafkians.
21 Yaumiat taht hokm el-aaskar. Waqa’e entehakat w mohakamat elmadaneen emam el-mahakem el-aaskareya baad el-thawra, Markez
Hisham Mubarak lelqanun, el Caire, 2011.
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El març de 2011, per exemple, es condemnava a tres anys de
presó Ashur Mohamed perquè l’havien trobat amb una fulla
d’afaitar durant un toc de queda. Altres responien a raons més
polítiques. El 10 d’abril el jove bloguer Maikel Nabil seria con
demnat a tres anys de presó per un tribunal militar. La causa:
l’article «L’exèrcit i el poble mai van ser una sola mà», que l’ac
tivista havia publicat al seu blog criticant les Forces Armades.
Mamduh Shahin, membre de la Junta Militar, reconeixia al ju
liol que «es considera que qualsevol persona que escriu sobre
les Forces Armades sense un consentiment escrit del coman
dant general ha comès un delicte i el seu cas és transferit a la
Fiscalia Militar». Shahin miraria després d’aclarir que només es
condemnaven aquelles persones que trencaven «el secret mili
tar». De fet, el 22 de febrer Ismail Etman, cap del departament
d’afers morals del Consell Superior de les Forces Armades, en
viava una circular als editors dels principals diaris del país orde
nant-los que no publiquessin cap informació relativa a aquests
cossos sense l’autorització prèvia de la intel·ligència militar i el
departament d’afers morals de les Forces Armades.

Violència militar: bastó sense pastanaga
Nou dies després de la caiguda del dictador Mubarak es pro
duïa la primera víctima mortal del règim militar. Una anciana
moria a Suez després de l’intent de desallotjar per la força una
acampada de transportistes al port de la ciutat. Una setma
na després, el 28 de febrer, es publicava a internet un vídeo
que mostrava com la policia militar practicava la tortura, amb
porres elèctriques, sobre un mar de detinguts, tots ells mig des
pullats i ajaguts a terra amb els ulls embenats. En les següents
setmanes, gravacions i denúncies similars sortirien a la llum.
Era un no parar. «Els vídeos poden ser fabricats», respondria
Hamdi Badeen, cap de la policia militar, sobre les imatges. «En
tot cas remeti’m algun d’aquests exemples o proves de què par
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la», afirmaria amenaçant a un periodista. La repressió militar
va ser una constant per frenar tot ímpetu de reprendre i con
tinuar la revolució. El règim militar es desplegava amb força
per reprimir qualsevol mobilització i reproduïa, com si res, els
vells tics de l’antic règim. Seguint les paraules a Al-Jazeera del
periodista i també antic coordinador general de Kifaia, Abd alHalim Qandil, semblava que la Junta Militar governés el país
«per a un període venjatiu i no pas transicional». 22 Això sem
blava fer-se evident el 9 de març, quan les forces militars van
arribar a agredir sexualment un grup de divuit noies revolucio
nàries i van revestir-ho amb el dur eufemisme de «testos de vir
ginitat». Els militars justificarien aquella acció. El general AlSisi, cap de la intel·ligència militar, afirmaria en una entrevista
que els testos s’havien practicat per al bé de les noies, per evitar
que fossin violades i per defensar els soldats de les acusacions
de violació. Un altre oficial afirmaria a la premsa que «aquestes
noies detingudes no són com la seva filla o la meva». «A més»,
afegiria, «cap d’elles va resultar ser verge». 23
L’extensió de la repressió va provocar que, de mica en mica,
els crits contra els militars creixessin exponencialment i, amb
això, el nerviosisme de la Junta. El mes de juliol aquesta eme
tria un dur comunicat en què afirmava que utilitzaria tots els
mitjans legítims per acabar amb l’ocupació de la plaça Tahrir i
les protestes al país, que qualificava de «desviacions del camí
pacífic que afecten els interessos del poble i aturen els serveis
públics». 24 El mariscal Fangary feia una crida «als ciutadans
honorables per oposar-se a les manifestacions que obstrueixen
la vida ordinària». El règim militar, en esquizofrènia creixent,
tornaria a parlar de la presència de «traïdors» i «enemics» al
país en un comunicat a finals de juliol. Els Germans Musul
22 Tertúlia televisiva al canal Al-Jazeera el 19-06-2012.
23 «Egyptian general admits “virginity checks” conducted on
protesters», CNN, 31-05-2011.
24 Comunicat del 12 de juliol de 2012.
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mans, en idil·li amb el cos militar, també participarien d’aques
ta estratègia de desprestigi a través dels seus mitjans de comu
nicació. Ikhwan Online, la plataforma electrònica oficial de la
Germandat, no dubtava a utilitzar el qualificatiu de baltagueya
per qualificar els manifestants de Tahrir, i afirmava taxativa
ment que «el carrer rebutja la participació» en protestes contra
la Junta Militar inclús abans que aquestes tinguessin lloc o de
finia les protestes com «una violació de la democràcia i un in
tent de torçar la voluntat del poble». El membre dels Germans
Musulmans Safwat Hegazy arribava a demanar que «els revo
lucionaris de debò marxin de la plaça per així poder distin
gir-los del avalotadors». El canal 25 de gener, vinculat a la Ger
mandat, acusaria els manifestants de ser sicaris a sou del Partit
Democràtic Nacional de Mubarak, mentre que en una inter
venció telefònica un polític reclamaria l’aplicació de la xaria a
«aquests joves que estan destrossant el país».
Al setembre, amb una impressionant onada de mobilitzaci
ons laborals assotant el país de dalt a baix i amb el sorgiment de
protestes a favor de la causa palestina que provocarien l’assalt
de l’ambaixada israeliana al Caire, els militars trencaven les
promeses i tornaven a renovar la llei d’emergència. El general
Mamduh Shahin justificaria la polèmica decisió afirmant que el
que vivien els carrers d’Egipte eren «actes de terrorisme». 25 El
primer ministre, Essam Sharaf, afirmaria que la mesura era ne
cessària per «protegir la revolució dels intrusos i els aprofitats». 26
Els Germans Musulmans, així com altres formacions políti
ques, acatarien la nova extensió en una reunió amb el general
Sami Anan a canvi del compromís dels militars d’accelerar el
procés electoral i definir alguns detalls de la llei electoral. A la
sortida de la trobada, l’exèrcit faria signar als presents un full
25 «Renewed Emergency Law raises fears of coming crackdown»,
Egypt Independent, 13-09-2011.
26 «Sharaf: Tfaail el-taware’ lehemayet el-thawra men «el-mosi’in w
el-dokhala’ », Al-Masry al-Youm, 20-09-2011.
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amb els punts de la trobada i expressant explícitament el «ple
suport al Consell Superior de les Forces Armades» i «el reco
neixement de la protecció de la revolució i el procés de transfe
rència de poder al poble». Kifaia esclatava d’ira i definia la tro
bada com una traïció de la classe política a la lluita popular
contra el règim de Mubarak. 27
Però pocs dies després d’aquella trobada, la sang tornava a
vessar-se als carrers del país. Un dels episodis més crus d’aquest
període arribaria el 9 d’octubre, quan una manifestació de cop
tes acabava al centre del Caire en una autèntica massacre en
què 25 persones perdien la vida, més de la meitat dels quals per
la brutal envestida dels tancs. En un ambient de total descon
trol, les forces militars entraven als estudis i tallaven les emissi
ons de les cadenes al-Horra i 25tv mentre la televisió pública
encenia el discurs sectari i atacava els coptes, a qui acusava de
matar amb pedres, còctels molotov i armes de foc els soldats
egipcis. Aquells serien coneguts com els incidents de Maspero,
nom que rep l’edifici de la televisió pública davant del qual es
van produir els fets. Els militars portarien a la justícia militar
28 persones acusades dels incidents. Entre elles, com si es
tractés d’una broma de mal gust, el jove activista Mina Da
niel, mort a mans militars en els incidents. El tribunal militar
cridava a declarar com a imputada una de les víctimes mortals.

La tensió bull
A principis de novembre un grup de sis ONG rebutjaven asseu
re’s amb el règim militar, a qui negaven tota legitimitat. Fins
i tot el Parlament Europeu feia un toc d’atenció a la Junta i
reclamava la fi dels judicis militars. La Junta, per la seva banda,
es negava a perseguir la participació d’elements de l’antic règim
27 «Bian haraket Kefaya an ijtimaa al-majles al-aaskary maa baad alahzab», Al-Haraka al-masreya men ajl al-tagheer, 03-10-2011
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a les eleccions, com havien acordat amb les forces polítiques a
la reunió d’octubre. Es calculava que vora 1.500 membres de
l’antic PDN de Mubarak planejaven concórrer a les eleccions
previstes per a finals d’any, ja fos en noves llistes o com a can
didats individuals. Això representava no menys del 12,5% de
les candidatures aprovades. Alguns membres de l’antic règim
es van reciclar fins i tot a les llistes de formacions islamistes
com la del salafista Al-Nur o de Llibertat i Justícia, la formació
creada pels Germans Musulmans. El policia Abd al-Maqsoud
Afifi, que després de quatre dècades al cos de policia i d’haver
servit com a ajudant del ministre d’Interior, va fins i tot crear
el partit al-Asalah, d’inspiració salafista. Els activistes van fer
campanyes per assenyalar aquests polítics, anomenats popular
ment fulul (o restes de l’antic règim). Entre d’altres van crear la
web emsekfolol (atrapa el fulul) i es van fer ràtzies per despen
jar la propaganda d’aquests candidats a les principals ciutats.
Un membre del grup 6 d’abril seria jutjat per un tribunal mili
tar per marcar la presència de folols en uns cartells electorals.
En arribar a finals d’any, la tensió política era màxima. El
descontentament polític vers els militars era enorme i les de
mandes per un canvi polític eren ja immediates. Les Forces
A rmades no només no havien ni tan sols acomplert la prome
sa inicial de transferir el poder a una entitat civil en menys de
sis mesos. Aquest era el menor dels seus crims. Els militars go
vernaven el país com si fos una caserna militar i aquest era el
crit que es podia sentir cada vegada més als carrers d’Egipte.
El Germans Musulmans semblaven ansiosos pel canvi de
poder. Khairat Shater, destacada figura de la formació, parlava
a finals de novembre del desig de crear un govern de coalició.
La Germandat va intentar crear una coalició electoral potent
en aquest sentit, l’Aliança Democràtica, tot i que el fracàs va
ser evident: al cap d’unes setmanes més de la meitat de les tren
ta-quatre formacions inicials havien desaparegut. Finalment,
només quedarien onze formacions menors dins la coalició. La
Germandat es quedava pràcticament sola. Un dels qui estra
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nyament es va mantenir en l’aliança va ser el nasserista Ka
rama, liderat per Hamdin Sabahi, un teòric adversari històric.
Shater responsabilitzava del fracàs de la coalició el fet que l’an
tic règim hagués instaurat una cultura d’egoisme polític, preci
sament un dels principals mals dels quals seria acusada la Ger
mandat. Algunes formacions dimissionàries assenyalarien el
grup islamista per haver trencat els acords pel que fa a la repre
sentació dins la coalició.
La Germandat havia anunciat repetidament al febrer que
no buscava la majoria electoral ni el control de més d’un terç
del parlament. Així s’havien expressat diversos líders de la
formació, que semblaven voler calmar les pors de les forces
liberals. Les paraules serien repetides pel guia suprem, Mo
hamed Badie, a l’abril. «Les pors de les forces polítiques són
infundades perquè no competim pel 60, 70 o 80% dels escons.
G ràcies a Déu que, si decidíssim fer-ho, assoliríem un 75%
del parlament. Però no ho farem», van ser les seves paraules a
la premsa. 28 Tan sols dues setmanes després el percentatge
augmentava. La formació anunciava la seva intenció de com
petir per entre un 45% i un 50% dels escons. A finals d’octu
bre el percentatge era del 100%, englobats dins de la coalició
electoral encapçalada pels mateixos Germans Musulmans.
A una setmana de les primeres eleccions parlamentàries
des de la caiguda de Mubarak, les forces revolucionàries van
convocar noves mobilitzacions. Reclamaven la transferència
del poder en mans militars a una entitat civil abans de la prima
vera. Tot i que la convocatòria inicial va sorgir de les forces se
culars i progressistes (inicialment a través de la pàgina «Segona
revolució de la ira»), en els dies previs formacions polítiques
islamistes, encapçalades pels Germans Musulmans i alguns
grups salafistes, van intentar capitalitzar les protestes. Aquest
28 «Badie: lan nataqadam lel-re’asa...w nastatiaa hasad 75% men
maqaeed el-shaab lakenena sanenafes aala el-telt», Al-Masry alYoum,13-04-2011.
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fet va ser utilitzat per mitjans del règim com ara l’oficialista AlAhram, que va dir que Germans i salafistes havien pres la plaça
tot i que en realitat més de trenta-vuit formacions de tot l’es
pectre polític havien anunciat la seva participació abans, fins i
tot, que les forces islamistes.
Aquestes últimes no volien que la confrontació amb els mi
litars anés tan enllà com les forces revolucionàries plantejaven.
L’exigència de la sortida militar del poder s’havia d’ajornar,
afirmaven. «Abordarem l’estada dels militars al poder més
endavant», afirmava Essam al-Erian, membre dels Germans
Musulmans. La seva lluita personal, el que les havia llançat al
carrer, era la derogació del polèmic decret supraconstiucional
conegut com a document Silmi. El 15 de novembre el vicepri
mer ministre Ali al-Silmi distribuïa un document anome
nat «Declaració per als Principis Fonamentals del Nou Estat
Egipci». El document, que aterrava com una bomba a escasses
dues setmanes de l’inici de les primeres eleccions legislatives,
plantejava vint-i-dos principis que havien de prevaldre sobre la
futura constitució.
Entre aquests, es validava el blindatge de la cúpula militar,
que segons el text continuaria constitucionalment sense ser
supervisada per cap institució escollida pel poble. Els seus
pressupostos tampoc es discutirien públicament. «El Consell
Superior de les Forces Armades és l’únic responsable d’aquells
assumptes relacionats amb les Forces Armades, incloent-hi la
discussió del seu pressupost, que serà inclòs com una simple fi
gura al pressupost estatal anual», afirmava el text.
Però el que més indignava les forces islamistes era que el
document plantejava que un 80% dels membres de la futura
comissió encarregada de la redacció constitucional no serien
escollits pel parlament. El document, és a dir la Junta Militar,
marcava l’origen d’aquests candidats. Les forces islamistes ve
ien que, d’aquesta forma, es posava en qüestió el seu més que
probable èxit electoral i s’atacava els fonaments del pacte polític
assolit de cara al referèndum constitucional de març de 2011.
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En aquest s’havia acordat que la constitució seria redactada per
una comissió sorgida del Parlament. Però els militars, en l’enè
sim moviment erràtic d’aquesta transició, feien un nou pas en
fals i provocaven la sortida al carrer de les forces islamistes.
Aquest era l’objectiu de les protestes islamistes d’aquell di
vendres 18 de novembre. Els islamistes van posar un marge als
militars per derogar el text i el 17 de novembre el mateix alSilmi es reunia amb membres de diverses formacions polítiques
sense assolir cap mena d’acord, provocant que les mobilitzaci
ons acabessin produint-se. El gabinet de Sharaf mirava de cal
mar la tensió afirmant que es tornaria a parlar sobre el text
després de les eleccions. Però la tensió ja bullia al país.

Eleccions sobre un toll de sang
El divendres 18, milers i milers d’egipcis van tornar a omplir
les places i carrers del país en una de les manifestacions més
nombroses des de la dimissió del president Hosni Mubarak.
Les demandes anaven de la derogació del document Silmi,
defensada per les forces islamistes, a l’exigència a l’exèrcit de
transferir el poder abans d’abril, defensada per la resta de for
ces revolucionàries.
Un ambient relaxat, fins i tot festiu en alguns moments,
dominava l’emblemàtica plaça Tahrir. La imatge canviaria dia
metralment en tan sols 24 hores. L’endemà, a primera hora del
matí, la policia carregava contra els pocs grups d’acampats que
havien decidit fer nit a la plaça. Ho feia, com era habitual, amb
brutalitat. Res indicava que hagués de passar res especial. La
policia faria fora els acampats i poc més.
Però els ànims estaven encesos nou mesos després de la
marxa del dictador. L’acció policial provocava un ràpid i ines
perat efecte crida, els enfrontaments escalaven i els manifes
tants arribaven fins i tot a assaltar una furgoneta policial al
mig de Tahrir. Els joves aconseguien fer marxar les forces de
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seguretat de la plaça, que serien reforçades per membres de la
policia militar, i els enfrontaments es mantindrien durant dies
en un carrer contigu, Mohamed Mahmud, rebatejat com «car
rer dels ulls de la llibertat». Desenes d’activistes hi perdrien
totalment o parcialment la vista a causa de les ferides d’escope
ta i balins de les forces policials. Entre aquests es popularitza
ria la figura d’Ahmed Harara, un dentista que havia perdut la
vista d’un ull durant els fets del 28 de gener, en la lluita contra
el règim de Mubarak, i que ara perdia part de la vista de l’altre
en la lluita contra el règim militar.
Motocicletes reconvertides en improvisades ambulàncies
transportaven els ferits en els enfrontaments cap als hospitals
de campanya organitzats pels metges i infermers voluntaris,
mentre els venedors feien l’agost venent proteccions contra els
gasos utilitzats per les forces de seguretat. Uns gasos que els
manifestants van denunciar com a més nocius que els emprats
anteriorment, cosa que va posar en alerta els grups de defensors
dels drets humans. Investigacions posaven en relleu que Egipte
havia adquirit set tones de gas lacrimogen provinent dels Estats
Units. L’origen era l’empresa Combined System i el tipus de gas,
CR, denunciat com a altament nociu. Es preveia que en les pro
peres setmanes havien d’arribar a Egipte vint-i-una tones més
d’aquest producte. Treballadors del port de Suez es van negar a
descarregar la mercaderia del primer comboi en descobrir el
destí d’aquesta, la qual cosa provocà una petita revolta al port,
aplaudida pels revolucionaris de tot el país.
La plaça i Egipte tornaven a bategar amb força. L’onada
revolucionària s’estenia ràpidament. Els incidents de Tahrir es
reproduïen solidàriament a d’altres ciutats. A Alexandria els
enfrontaments tenien lloc a les portes del departament general
de policia, al barri de Smouha. Allà hi hauria les dues primeres
víctimes mortals de la nova onada revolucionària. Poca estona
després es confirmaria la primera mort a la plaça Tahrir, per
arma de foc, mentre la quarta víctima mortal arribava altre
cop de la ciutat de Suez.
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Mentre el Responsable de Seguretat a Alexandria afirma
ria que els manifestants estaven pagats, el ministre d’Interior,
Mansur al-Essawi, va afegir més llenya al foc en defensar la le
galitat del gas utilitzat i negar que la policia hagués disparat els
manifestants. Mentre el ministre feia aquestes declaracions, les
imatges de la brutalitat policial es difonien de nou com la pól
vora a les xarxes socials. S’hi trobaven imatges en què la poli
cia calava foc a una motocicleta per després acusar els mani
festants de provocar aldarulls o d’altres més cruels en què es
veia com les forces policials recollien el cos d’un manifestant
mort i l’apilaven sobre un munt d’escombraries. Els doctors
dels hospitals de campanya denunciaven, fins i tot, infiltracions
policials per atacar els manifestants ferits.
Mentrestant, Hamdi Badeen, membre del Consell Superior
de les Forces Armades, tornava a encendre els ànims. En de
claracions a la televisió pública, assegurava que els militars no
tenien res a veure amb els incidents i afirmava, contradient tots
els testimonis audiovisuals, que cap soldat havia trepitjat la pla
ça en els últims dos mesos. 29 Els militars van assegurar també
que molts dels vídeos que circulaven per la xarxa eren esbiai
xats i no mostraven la complexitat de la situació. Els militars
tornaven al discurs de sempre. El general Mohsen Fangary apa
reixeria a televisió parlant d’agendes estrangeres per derrocar el
país i reprimint les forces polítiques. 30 El militar denunciava
interessos estrangers i sostenia que «els milers que hi pot haver
a la plaça no representen els vuitanta milions d’egipcis». Les
eleccions, això sí, no canviarien el seu calendari mentre amena
çava amb la continuïtat militar al poder si la situació no s’es
tabilitzava. «Tothom busca la cadira; ningú busca el benefici
d’Egipte i el seu futur», afirmaria.

Mentre la majoria de forces polítiques es dedicaven a
c ondemnar l’ús policial de la violència i cancel·laven les cam
panyes electorals, les forces islamistes, obsessionades per la
cita amb les urnes, es desentenien del que havia succeït a la
plaça. «Nosaltres vam marxar el divendres a la tarda», afirma
ria Mohsen Radi, membre dels Germans Musulmans, abans de
concloure que «hi ha gent que vol pescar en aigües tèrboles». 31
Tot i la proximitat de les eleccions, la Germandat descartava
ajornar les votacions. De fet, mentre Gamaa Islamia arribaria
a denunciar que tot plegat era una conspiració per ajornar les
eleccions i crear el caos, els salafistes d’Al-Nur acusarien els
partits liberals i seculars de provocar els incidents per gua
nyar així la legitimitat que, afirmaven, no assolirien a les ur
nes. L’obsessió per les votacions era evident. Mohamed Badie,
g uia suprem dels Germans Musulmans, descriuria els inci
dents com «un intent d’alterar les noces» en referència a les
eleccions. Per la seva banda Khairat Shater, l’home fort dels
Germans Musulmans, afirmaria que els manifestants de Tahrir
«busquen el caos»i que «cal confrontar tots els intents d’inter
rompre el procés democràtic i la postergació de les eleccions
parlamentàries». 32
La fractura es feia evident. Grups de manifestants expulsa
ven de la plaça Mohamed al-Beltagy, un dels líders dels Ger
mans Musulmans, a qui acusaven de col·laboració amb els mi
litars. Una enorme pancarta mostrava un decàleg de normes
«per a la bona convivència a la plaça». Res de partits ni res de
candidats fent campanya. «La plaça no és un lloc per fer cam
panya electoral», afirmava.
La situació era tensa. Amnistia Internacional feia públic un
dossier en què afirmava que «les autoritats militars han aixafat

29 «Badin: El-shorta el-aaskareya lam tatawajed bel-Tahrir...w elshorta el-madaneya heya el-maso’la», Al-Masry al-Youm, 24-11-2011.

31 «El-islamiyun yeba’raun anfshom men ahdaz el-Tahrir: Ensarrafna
men el-midan masa’ el-jomaa», Al-Masry al-Youm, 20-11-2011.

30 «El-Fangary: Qoua siasia tetebni ajendat jarjeya leasqot Misr...w elintekhabat fe mawaaedha», Al-Masry al-Youm, 20-11-2011.

32 «Fi zekraha el-ula...mawqaf el-Ijwan fi ahdaz Mohamed Mahmoud
[...]», El-Bedaiah, 19-11-2012.
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les esperances dels manifestants del 25 de gener». 33 El ministre
de Cultura, Emad Abu Ghazi, presentava la dimissió per la re
pressió exercida contra els manifestants. A més, vora 250 di
plomàtics egipcis mostraven la seva preocupació i reclamaven
la transferència del poder en mans dels militars mentre exigien
la fi de l’atac als manifestants.
Els militars, però, miraven de reaccionar. Dos dies després
de començar els incidents, i quan aquests seguien incontrola
bles als carrers del país, la Junta emetia la reclamada llei per
aïllar electoralment les figures de l’antic règim. No hi havia ni
temps material ni instruments per aturar-ne la participació a
menys d’una setmana de les eleccions. Conscients que amb
això no n’hi havia prou, presentaven la dimissió en bloc del
controvertit govern d’Essam Sharaf. Primer va presentar la
renúncia el ministre de l’Interior, Mansur Essawy, i posterior
ment ho va fer la resta del gabinet. L’anunci es va rebre amb
indiferència a la plaça Tahrir del Caire, on els manifestants,
que asseguraven que el govern era «un titella en mans dels mi
litars», mantenien les protestes.
L’endemà, amb els enfrontaments encara en marxa, el ma
riscal Tantawi feia una aparició pública. Hi afirmava que se ce
lebrarien eleccions presidencials per al juny de 2012 i calenda
ritzava la transferència de poder. Tantawi, en una afirmació si
més no estranya per inesperada, va plantejar l’opció de convo
car un referèndum per decidir la transferència del poder abans
dels terminis plantejats. «L’exèrcit estaria disposat a tornar a
les casernes immediatament si el poble ho volgués així en un
referèndum», afirmava en una declaració que va ser vista més
com una amenaça als revolucionaris que no pas com una pro
posta real.
Però ni el canvi de govern ni l’aparició de Tantawi no calma
ven els ànims al carrer. El divendres 25 de novembre, a tres dies
33 «Las autoridades militares han “aplastado” las esperanzas de los
manifestantes del 25 de enero», Amnistía Internacional, 22-11-11.
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de les eleccions, es convocaven marxes arreu del país contra el
règim militar. Partidaris de l’exèrcit organitzaven una concen
tració al Caire contra «el complot judeomasònic proamericà i
proisraelià», però amb prou feines reunirien uns pocs milers de
persones, i sota l’acusació de tenir manifestants a sou. A Tahrir
les forces revolucionàries tornarien a fer acte de presència
mentre els enfrontaments amb la policia continuaven al carrer
Mohamed Mahmud.
La Junta Militar tornava a mirar de calmar la situació de
manant perdó. «El Consell Superior de les Forces Armades ex
pressa el seu condol i les seves més profundes disculpes per les
morts dels màrtirs, fills lleials d’Egipte, durant els recents esde
veniments a la plaça Tahrir». La Junta Militar aprofitava per
reafirmar novament que les votacions seguirien el seu calenda
ri i que es farien en dos dies, per augmentar la participació. Les
urnes arribaven a Egipte entre el fum del gas lacrimogen i la
sang dels enfrontaments entre policia i joves revolucionaris.
Les votacions serien un parèntesi a uns enfrontaments que ha
vien deixat 42 morts arreu del país.

Les urnes entre el caos
Les eleccions arribaven a Egipte envoltades d’un ambient con
vuls que era de tot menys propici per a la primera experiència
democràtica des de la caiguda del dictador Mubarak. A tres
dies de les votacions, l’exèrcit havia construït un mur al centre
de la capital per aturar els enfrontaments entre policia i mani
festants.
Les eleccions eren vistes pels militars com una vàlvula d’es
capament per sortir del fangar dels disturbis. I es va forçar la
votació. Malgrat que la majoria de partits havia aturat les cam
panyes. Els egipcis anaven a les urnes, segons paraules del
mariscal Tantawi, «per imperatiu militar». La tensió entre els
militars era evident. «Estem en guerra, no permetrem cap tipus
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de pressió», hauria afirmat el mariscal en una reunió amb perio
distes abans de les votacions. Les eleccions es van celebrar en
tres rondes des del 28 de novembre de 2011 fins a l’11 de gener de
2012. Les províncies del país es repartien en rondes i cadascuna
disposava d’una primera i una segona volta per als candidats
que no havien assolit una majoria suficient en la primera. 6.591
candidatures individuals més 590 llistes concorrien per a l’elec
ció de 498 escons al Consell del poble (Magles el-Shaab), la
cambra baixa del Parlament egipci. Els deu seients restants se
rien escollits, segons marcava la llei, per la Junta Militar. A dit.
El sistema electoral, tot i l’enorme analfabetisme i la curta
trajectòria democràtica del país, seguia sent extremadament
complex i caòtic i sols reflectia lleugeres modificacions respec
te l’època Mubarak. La composició de la cambra encara con
servava l’estranya distribució nasserista dels escons entre cam
perols, obrers i professionals. Una distribució més simbòlica
que efectiva. A més, dels 498 diputats de la cambra, una terce
ra part sorgia de candidatures individuals, fossin aquestes in
dependents o membres d’un partit, mentre els altres dos terços
el formaven diputats de llistes tancades. La continuïtat del sis
tema de candidatures individuals, criticat llargament per in
centivar el caciquisme i les tupinades, va generar el rebuig d’un
bon gruix de forces polítiques. També les islamistes, que van
acabar accedint a mantenir el sistema dual per la pressió, asse
guren, de la Junta Militar i a canvi que els candidats individu
als poguessin actuar sota el paraigua d’una formació política.
No seria un tema banal, a la llarga. Les llistes havien d’estar
compensades, en presència i ordre dins la llista, segons la dis
tribució professional parlamentària abans comentada i havien
de tenir, com a mínim, una dona entre els representants. Sense
especificar-ne la posició, això sí, cosa que feia que la majoria
n’ocupés les últimes i, per tant, no tingués gaires opcions d’ac
cedir al Parlament.
Diverses figures de la Junta Electoral destacaven pel seu pa
per ambigu o fins i tot proactiu en els anteriors processos elec
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torals de l’era Mubarak. El mateix Departament d’Afers Elec
torals del Ministeri d’Interior continuava dirigit pel coronel
Mohamed Refaat, que es mantenia en el mateix càrrec que el
va portar a supervisar els polèmics processos electorals de 2005
i 2010. La Junta Militar només acceptava la supervisió electoral
internacional a darrera hora i permetria l’entrada de poc menys
de mitja dotzena d’entitats observadores. Però, amb un desple
gament mínim, la seva presència semblava més una eina legi
timadora que no pas un instrument real de verificació. El Cen
tre Carter, encapçalat per l’expresident estatunidenc, va ser el
principal d’aquests grups de supervisió. Però comptant amb tan
sols quaranta treballadors per cobrir milers de col·legis electo
rals, el seu impacte real estava sota mínims.
Les votacions van començar aquell 28 de novembre i es van
allargar durant més d’un mes arreu del país. Els militars es
mostraven exultants. Emprant la mística bèl·lica, el membre de
la Junta Ismail Etman comparava l’esforç militar per arribar a
les eleccions amb el de la guerra de 1973 contra Israel. Ni l’evi
dent caos organitzatiu, ni les irregularitats registrades, ni el
tens entorn en què es van desenvolupar semblaven impedir que
els militars se sentissin orgullosos d’haver assolit la fita de ce
lebrar les eleccions. Utilitzades com a arma política, la Junta
Electoral jugaria amb les xifres de participació afirmant que
eren les més altes «des dels temps dels faraons». Primer es va
parlar d’un cens de 17,5 milions d’egipcis, però després es va
calcular una participació sobre una base de tretze milions.
Evidentment això va fer ballar els números. Si en un principi
aquesta era d’un 62%, després es va reduir a un 52% per des
prés tornar a inflar-se, sense gaire credibilitat, fins al 59%. Fi
nalment, de vuitanta milions d’egipcis, vint-i-set van emetre un
vot vàlid.
Els militars no volien que les denúncies creuades d’irre
gularitats taquessin la festa de la democràcia. Molts hotels en
viaven circulars als treballadors perquè votessin formacions
l iberals ja que, afirmaven, els islamistes rebentarien el nego
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ci. Grups islamistes eren acusats de posar autocars als votants i
repartir paquets d’aliments o fins i tot simples mantes per com
batre el fred en barris populars per garantir-se el vot. El mercat
del vot parlava de la compra per 500 lliures mentre el magnat
Sawiris espamejava els seus clients de la companyia telefònica
Mobinil amb propaganda sobre el seu partit Egipcis Lliures. La
més estesa, però, va ser la difusió de propaganda a les portes dels
col·legis, sobretot a mans de partidaris dels Germans Musul
mans. El 5 de desembre les votacions es reprenien malgrat que
els jutjats havien ordenat aturar el procés en almenys quatre
demarcacions. Els tribunals ordenarien també repetir les vota
cions a Qena i anul·larien els resultats a Mansura, mentre a So
hag es produirien manifestacions denunciant el frau electoral.
Alguns partits, com els liberals Egipcis Lliures, anunciarien el
seu boicot a les eleccions al senat per «la manca de seriositat amb
el tracte a les irregularitats». 34 Però, evidentment, posades en
una balança respecte a les patides el 2010, semblaven poca cosa
i els mitjans i sobretot la comunitat internacional van donar per
bo el procés. Res podia tacar la festa de la democràcia. «Les
irregularitats registrades no afecten el resultat global», afirma
rien, repetint vells esquemes, els responsables de les votacions.
La tensió i imprevisió d’una campanya caòtica es va deixar
veure altre cop durant el recompte. En alguns districtes es va
haver d’aturar l’obertura d’urnes per l’enorme tensió. Era el
cas, per exemple, del districte primer del Caire, on el recompte
es va haver de reprendre amb presència militar. Les filtracions
van provocar que Abd al-Moez Ibrahim, president de la comis
sió electoral, reclamés als jutges mantenir en secret els escru
tinis fins que es publiquessin oficialment. No importava, l’apa
rell electoral dels Germans Musulmans era capaç de donar
xifres pràcticament exactes a les que s’acabarien fent oficials
dies després.
34 «Hezb el-masriin el-ahrar yqataa intikhabat el-shura aatradhan
aala tajawzat initkhabat majles el-shaab», Shorouk News, 09-01-2012.
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Aquestes filtracions anaven confirmant el que després aca
baria sent oficial. Un clar ascens al poder de les forces islamis
tes, que s’aproximaven a controlar el 75% del primer Parlament
després de Mubarak. Els resultats mostrarien una victòria cò
moda dels Germans Musulmans, que amb un 44,9% dels se
ients s’apropava a la majoria absoluta. Amb un 25%, els salafis
tes d’Al-Nur mostraven una popularitat creixent, mentre que la
resta de formacions polítiques es repartirien la resta de seients.
El nacionalista Wafd (7,5%) i el liberal Bloc Egipci (6,7%) se
rien el tercer i quart grup amb més representació.
Evidentment la futura composició del Parlament, amb l’as
cens islamista com a punt calent, neguitejava Occident. Era un
canvi d’interlocutors clar. Fins i tot més clar del que alguns es
peraven. Però els militars estaven disposats a calmar qui cal
gués i deixar clar qui marcaria el ritme de la transició. Enmig
de les votacions un representant de la Junta Militar es reunia
amb nou corresponsals estrangers per fer-los entendre que el
Parlament no lideraria el procés de transició i ni tan sols la re
dacció de la futura constitució. Era un pas més en el putsch
militar a un parlament encara per formar i la resurrecció de la
música del document Silmi plantejat sols un mes abans.
No era l’únic gest. El 28 de desembre, entre la segona i la
tercera rondes de votacions, l’exèrcit egipci anunciava un prés
tec de 1.000 milions de dòlars al Banc Central per apuntalar
la malmesa moneda. Amb aquest préstec, l’exèrcit no només
posava de manifest que l’economia egípcia feia aigües, també
mostrava que les finances militars amagaven una enorme cova
dels tresors inexpugnable. Si el que havia de ser una simple ins
titució estatal havia estat capaç de donar amb tanta facilitat
1.000 milions, semblava inimaginable el que s’hi amagava al
darrere. Però el que aquell préstec certificava era que, passés el
que passés a les urnes i per molt que els militars s’apartessin de
la vida política, la seva seria una veu essencial de la transició.
Els militars no serien els únics que miraven de calmar Occi
dent. Mohamed Mursi, president del partit dels Germans Mu
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sulmans, Llibertat i Justícia, es reunia amb el senador estatuni
denc John Kerry durant les mateixes eleccions i li garantia que
la Germandat respectaria tots els acords i pactes internacio
nals. La reunió es repetiria un mes després, aquest cop amb
William Burns com a representant d’Exteriors dels Estats
Units. Un episodi més dels esforços islamistes perquè l’idil·li
amb la Casa Blanca funcionés.
Les votacions havien introduït un parèntesi als enfronta
ments del centre del Caire, però tan bon punt les urnes es van
tancar, aquests van tornar a fer acte de presència. Poques hores
després que es tanquessin els col·legis electorals de la primera
ronda, el 29 de novembre, les baralles tornaven al centre del
Caire. Vuitanta-vuit ferits, segons els primers recomptes, en es
tranys enfrontaments entre civils a la plaça Tahrir. Mentre l’es
crutini tenia lloc, moria Ahmed Badawi, de 39 anys, la víctima
número 43 dels incidents del carrer Mohamed Mahmud. I es
trencava el parèntesi de pau.

Militars Kazeboon
El 16 de desembre, poques hores després que es tanquessin els
col·legis electorals en la segona ronda, els enfrontaments tor
naven a la plaça Tahrir. La situació era molt gràfica. Mentre als
districtes electorals de nou províncies els delegats del Ministeri
i dels partits es dedicaven a recomptar butlletes, el centre del
Caire tornava a esclatar en baralles entre la policia militar i
joves manifestants.
Un grup de manifestants feia prop d’un mes que estava
acampat a les portes del Consell de Ministres en mostra de
rebuig al nomenament com a primer ministre de Kamal Gan
zouri, que substituïa en el càrrec el dimissionari Essam Sha
raf. El nou cap de govern tornava al mateix càrrec que ja havia
ocupat quinze anys abans sota el regnat de Hosni Mubarak i
en què, seguint una vegada més els dictats financers internaci
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onals, es va procedir a la privatització de 115 empreses pú
bliques, una xifra només superada pel període del govern
d’Ahmed Nazif. Ganzouri formava un executiu continuista:
repetia dotze carteres del govern del dimissionari de Sharaf,
incloses dues que seguien sent intocables des de l’era Muba
rak. També resultava polèmic el nomenament del general
Mohamed Ibrahim com a ministre d’Interior, el qual era fa
mós entre els activistes per, entre d’altres, haver dirigit la poli
cia que va perpetrar la brutal massacre de la plaça Mostafa
Mahmud que el desembre de 2005 va provocar la mort de no
menys de trenta refugiats sudanesos després del desallotja
ment policial d’una acampada de protesta. Des del 22 de no
vembre el govern no havia pogut reunir-se a l’edifici, proper a
la plaça Tahrir i ocupat pels grups de joves. Un jove de dinou
anys, Ahmed Sorour, havia mort atropellat per una furgoneta
policial i trenta-dos acampats havien caigut malalts suposada
ment enverinats per menjar en mal estat. Els manifestants van
denunciar una mà policial al darrere. Familiars del jove mort
denunciarien que la policia havia intentat subornar-los perquè
desestimessin fer una autòpsia.
La matinada del 16 de desembre els enfrontaments esclata
ven quan un jove, membre dels ultres d’al-Ahli, principal equip
de futbol del país, era retingut i colpejat per les forces militars
que defensaven l’edifici. Això donava peu a la policia militar a
desallotjar per la força l’acampada. Un desallotjament que en
cenia la guspira. Els enfrontaments es mantenien al llarg de tot
el dia. L’endemà, un brutal atac militar assaltava els manifes
tants i els obligava a fugir corrents de la plaça Tahrir. Els mili
tars van entrar a la plaça Tahrir disparant munició i calant foc
a les poques tendes que hi quedaven. Membres del partit al-Adl
denunciaven que forces militars havien atacat la seva seu; tam
bé les acusarien de calar foc a edificis públics per després res
ponsabilitzar-ne els manifestants. Mentrestant, els militars as
saltaven també alguns dels balcons des d’on algunes televisions
per satèl·lit enregistraven el que estava succeint.
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Però tot i l’intent militar de silenciar l’emissió, una imatge
va donar la volta al món. Grups de deu policies militars colpe
jant a bastonades manifestants estirats a terra o demanant cle
mència mentre altres oficials disparaven amb pistoles cap a la
massa. Altres vídeos mostraven forces militars barrejades amb
policies directament orinant sobre els manifestants des de dalt
dels terrats. Però una imatge en concret seria la que donaria la
volta al món. Aquesta no era altra que la de la policia arrosse
gant una noia, colpejant-la i saltant-li a sobre de peus mentre el
seu tors quedava mig descobert. Una escena que va commo
cionar l’opinió pública i es va veure arreu del món. En poques
hores més de dos milions de persones ja havien vist aquesta
brutal filmació a les xarxes socials.
L’atac arribava poques hores després que el primer minis
tre prometés que no hi havia violència als carrers i assegurava
la màxima contenció per part de les forces de seguretat. Ales
hores ja havien mort vuit persones i més de tres-centes esta
ven ferides. El primer ministre Ganzouri afirmaria que allò
que succeïa al carrer no era pas la revolució sinó un atac contra
la pròpia revolució, i tornaria a apuntar elements estrangers
infiltrats en el moviment. George Ashak, un dels líders del
grup Kifaia, contestaria el discurs amb rotunditat: «El discurs
de Ganzouri recorda els de Mubarak i no mereix ni que el co
mentem», afirmaria. Cinc membres del recentment constituït
consell assessor de la Junta Militar dimitien immediatament.
Malgrat l’existència d’un gran nombre d’evidències gràfi
ques, els militars es van mantenir en el seu front. L’atac a la
noia el justificaria el general Abdel Meneim Kato, que llavors es
presentava com a assessor de la Junta Militar, abans d’incendi
ar l’arena política afirmant que «els manifestants haurien de
cremar als forns de Hitler». 35 El Consell Superior de les Forces
Armades es va haver de desentendre del general Kato i negar
que fes les funcions d’assessor de la Junta. Aquesta respondria
35 «Burn Egyptians in Hitler ovens: General», Presstv, 20-12-2011.
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als compromesos vídeos emetent la seva versió en forma de co
municat-vídeo en què intentava criminalitzar els manifestants
mostrant unes poques imatges de gent llançant còctels molotov.
Era la seva resposta a quinze morts i centenars de ferits, cap
d’ells ni militar ni policia. Per contra, entre els morts es trobava
Emad Effat, un apreciat clergue islàmic de la universitat d’alAzhar i proper als revolucionaris, que va morir a causa d’un tret
de bala. Entre els morts també es trobarien alguns membres
dels ultres d’al-Ahli, com el jove Mohamed Mostafa. Els grups
ultres anirien entrant amb força en l’arena política.
Per la seva banda, els activistes agruparien les mentides dels
militars en una gravació, difosa pel col·lectiu de videoactivisme
Mosireen, sota el nom de Kazeeboon (mentiders). El vídeo es
difondria com la pólvora arreu del país en les següents setma
nes en una exitosa campanya de contrapropaganda al règim
militar amb projeccions en l’espai públic.
Com era costum, els militars intentarien calmar els ànims
fent anuncis si més no particulars. Aquest cop prometien pen
sions vitalícies i pelegrinatges a la Meca per als familiars dels
màrtirs de la revolució. Però res no tornaria a posar fre a les
protestes excepte nous murs de formigó. Quatre en total en di
versos carrers del centre de la ciutat. Una ciutat que cada cop
anava prenent més la forma d’un laberint que els revolucionaris
es dedicarien a acolorir amb vistosos grafits. Les eleccions ce
lebraven la tornada de la segona ronda aquell mateix dia. La
festa de la democràcia ja podia continuar.

El nou parlament
La felicitat de la Junta Militar semblava total. Havien tornat
a sortir-se amb la seva. Havien tirat endavant unes eleccions
convulses i rebien el vistiplau occidental. Als temors sobre l’as
cens islamista, la Junta responia assegurant que no dirigi
rien sols la transició. El full de ruta se seguia fil per randa.
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Quan feia gairebé un any exacte de l’alçament, els militars ha
vien aconseguit constituir un nou parlament i l’havien revestit
d’una aparent pàtina democràtica. El cost humà, juntament
amb una direcció política erràtica que duia el país a l’esfondra
ment, semblava el menys rellevant.
A dos dies de constituir-se el Parlament, el mariscal Tantawi
va tornar a demostrar condescendència faraònica. Com a mos
tra d’alegria, anunciava l’alliberament de 1.959 civils empreso
nats per tribunals militars, cosa que no deixava de ser poc més
que una petita representació dels més de 12 000 que havien es
tat processats des que la Junta havia pres el poder, gairebé un
any abans. Entre els alliberats es trobava l’insubmís Maikel Na
bil. No seria l’únic regal dels militars, que aprofitant la proximi
tat del 25 de gener, van decidir obrir les portes a la importació
de carn des del Sudan per abaratir-ne el cost al mercat i provo
car la satisfacció de la població. Era una tàctica habitual del
règim Mubarak, que es repetia en temps de la Junta Militar. El
23 de gener, el mateix dia en què s’obria la legislatura al Par
lament, Tantawi apareixeria a la televisió per anunciar l’espera
da fi de la llei d’emergència vigent al país des de 1981. Segons
aquest, la derogació es faria efectiva a partir del 25 de gener,
però de fet no seria més que una reducció de competències.
Tantawi afirmava que la llei se seguiria aplicant en casos de
vandalisme, un concepte dubtós que va portar a moltes especu
lacions entre els grups de defensors de drets humans. Tampoc
serviria de gaire. En els següents mesos es reaplicarien els punts
més foscos de la citada llei, que es tornava a aplicar de facto.
Els 508 diputats de la nova cambra baixa juraven el càrrec a
dos dies del primer aniversari del 25 de gener, dia de l’alçament
popular que havia provocat la dimissió del dictador Hosni
Mubarak. Aquell mateix 23 de gener es constituïa el primer
Parlament des de la revolució. Els voltants del Parlament s’ha
vien repintat, com per amagar les evidències del que pocs dies
abans havia estat escenari de les cruentes batalles entre mani
festants, militars i forces policials. Allà, s’hi reunien llavors els
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partidaris de les forces islamistes, que no es volien perdre l’his
tòric moment en què els seus grups polítics prenien possessió
de la majoria parlamentària.
Però el Parlament va mostrar, des de bon principi, signes
de l’enorme desorganització pròpia de la transició egípcia.
Més enllà de l’airada discussió que es va produir sobre si la
sessió havia d’aturar-se per a les pertinents pregàries islàmi
ques, la cambra s’encenia en un debat més propi de baralla de
cafè que no pas d’un parlament quan s’anunciava que dos can
didats pretenien disputar-ne als Germans Musulmans la presi
dència. Ho feien sense que ni tan sols semblés clar que rebes
sin el suport del seu partit, que de fet no rebrien. Però la
proposta engegava una pluja d’enceses increpacions entre els
diputats, inclosos alguns membres de l’extint Partit Democrà
tic Nacional de Mubarak i escindits de la Germandat que ara
pretenien disputar-li el lloc d’honor del Parlament. La baralla
seria estèril, sobretot quan després es va confirmar que el 80%
de la cambra recolzava el nomenament de Mohamed Saad alKatatni com a president del nou Parlament. 36 Era el primer
cop en els 188 anys d’història del Parlament egipci que el pre
sidia un membre d’una formació islamista.
Dels 508 diputats, tan sols nou eren dones. L’1’8% del to
tal. Quatre d’aquestes, nomenades a dit per la Junta Militar.
Tan sols cinc havien sortit de les urnes. Entre aquestes, va des
tacar la figura d’Azza al-Garf, representant dels Germans Mu
sulmans, que a la investidura del Parlament ja va aplaudir que
la nova cambra podria limitar encara més les condicions de di
vorci. Era només l’avançada d’una parlamentària que recla
maria aixecar la prohibició de la mutilació genital femenina i
que 
negaria l’existència de l’assetjament sexual als carrers
d’Egipte. Les seves polèmiques paraules incomodarien fins i
36 Katatni, membre de la Germandat, formava part dels Germans
Musulmans detinguts per Mubarak durant l’alçament de gener de
2011 i alliberat de la presó de Wadi Natroum el divendres de ràbia,
28 de gener.
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tot els seus companys de partit, obsessionats a donar una imat
ge moderada de cara a Occident.
Aquell era només l’inici d’una legislatura que seria més cur
ta del que s’esperava, però que deixaria una imatge més pròpia
d’una pel·lícula d’humor que d’una institució com la que prete
nia representar aquella cambra. El que més es repetia eren les
constants crides del president de la cambra a callar o a seure als
poc disciplinats parlamentaris. En poques setmanes van sorgir
imatges d’un parlamentari que demanava permís per anar al
lavabo, un altre diputat que afirmava no poder asseure’s a la
cadira perquè hi havia un clau mal collat que li havia trencat els
pantalons o un parlamentari salafista fent una becaina mentre
un altre jugava amb el mòbil. Katatni arribaria a mirar de con
vèncer un diputat que havia de calmar-se i callar oferint-li un
caramel «marca Halls», mentre que en una altra sessió el parla
mentari Ismail Mamduh es va aixecar de sobte per fer una
crida a l’oració des de la cambra. Les esperpèntiques sessions a
la cambra dels diputats, seguides en directe per la població a
través del canal Magles al-Shaab, van anar erosionant la imat
ge del Parlament a una velocitat increïble. Aquest, a més, mos
trava les seves prioritats. Una de les primeres propostes dels
parlamentaris salafistes va ser demanar d’urgència una llei que
prohibís els llocs web pornogràfics al país, «que difonen el dia
ble entre grups de la societat egípcia». El Parlament aprovaria
la proposta, però aquesta mai seria aplicada per l’elevat cost,
que tampoc podia garantir que els joves egipcis no acabessin
consumint sexe per internet. Mentrestant, el Parlament inhabi
litava un diputat durant deu sessions parlamentàries i li prohi
bia sortir del país per haver faltat al respecte al mariscal Tan
tawi durant una sessió.
Diversos escàndols van afectar diputats de la segona força,
els pretesament conservadors d’Al-Nur. Un dels seus diputats,
Anwar al-Balkimi, provocava la polèmica amb una operació de
cirurgia estètica, cosa que no lligava amb l’ortodòxia salafista
del seu partit. El diputat argumentaria un assalt armat al seu
154

Els militars: del «poble i exèrcit, una sola mà» al kazeboon
cotxe, però el cirurgià que el va operar destaparia que es tracta
va d’una qüestió de pura coqueteria i obligaria el parlamentari
a dimitir de l’escó i del partit. Al-Balkimi, a més, també seria
motiu de debat pel seu matrimoni amb la ballarina de dansa del
ventre Sama al-Masri, que li reclamaria el divorci en descobrir
que el diputat salafista tenia un altre matrimoni en secret. Un
altre diputat del mateix partit, Ali Wanis, seria fins i tot con
demnat per indecència després que se’l trobés fent manetes
amb qui ell afirmava que era la seva neboda als afores del Caire.
La noia, de dinou anys, va resultar no ser familiar del diputat.
Fos com fos, el nou Parlament seguia mancat de poder. La
Junta Militar continuava tenint força de vet sobre les lleis eme
ses per la cambra i fins i tot mantenia poders legislatius que li
permetien passar-hi per sobre. Per si quedava algun dubte de
qui pretenia dirigir el país en els següents mesos, l’exèrcit ha
via emès un paquet de noves lleis sols quatre dies abans que es
formés el Parlament. El que sí que feia aquella cambra era cer
tificar un nou balanç de forces a l’arena política egípcia.

Un nou balanç de poders
El Parlament no era només caòtic. Més enllà de posar de ma
nifest el lent però imparable ascens de les forces islamistes, era
també pràcticament inútil. El poder seguia en mans de les For
ces Armades, que es negaven a cedir a la cambra ni tan sols el
dret a formar un nou govern. Per això la lluita dels Germans
Musulmans amb la Junta Militar es va centrar a reclamar la
formació d’un executiu de la seva confiança. Exigien que es fes
valer la seva majoria a les urnes, desqualificada per un estèril
parlament sense poders reals. La relació entre militars i Ger
mandat, amb la legitimitat assolida pels islamistes a les convul
ses urnes, va patir un nou viratge.
Els militars no semblaven disposats a cedir els poders. Si
més no, no a canvi de res. Els Germans Musulmans plantejaven
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com abordar una amnistia militar a canvi del traspàs. Diver
sos ambaixadors feien de mitjancers fins i tot per convèncer
els islamistes dels beneficis del perdó mentre que la German
dat semblava disposada a parlar-ne. El líder de la Germandat
Safwat Hegazi apostaria per aquest en un debat televisiu
afirmant que no veia cap problema a garantir la impunitat de
l’exèrcit a canvi que els militars garantissin la transferència de
poder. 37 Els islamistes fins i tot plantejaven als familiars dels
màrtirs de la revolució una compensació econòmica a canvi
d’oblidar els processos judicials i miraven d’abordar el compro
mès tema del blindatge pressupostari de les Forces Armades
acostant postures amb la Junta. La por entre les files islamistes
que es pogués repetir un escenari algerià a Egipte, amb un cop
militar contra unes forces islamistes vencedores a les urnes, va
planar durant mesos. I condicionava clarament les polítiques de
la Germandat en aquest complex equilibri de poders.
Però totes dues forces semblaven voler ignorar la resta de
poders polítics sobre la taula. La resposta del carrer era una
altra. El primer aniversari de la revolució del 25 de gener arri
bava dividit entre els qui celebraven els canvis assolits i els qui
denunciaven el segrest del procés i exigien passos més decidits
cap a les demandes de la revolució. Però l’aniversari també va
posar de manifest la ruptura total entre la Germandat i la joven
tut revolucionària. En pocs dies es repetirien diversos enfronta
ments entre els partidaris dels islamistes i els revolucionaris se
culars. La insuportable pressió popular va forçar la marxa dels
partidaris de la Germandat de la plaça Tahrir el dia 25. Era el
preludi dels enfrontaments oberts davant l’escenari de la Ger
mandat a la plaça del següent divendres, 27. Els enfrontaments
es repetirien pocs dies després, el 31, a les portes del Parlament,
quan partidaris dels Germans Musulmans impedirien que una
manifestació d’estudiants s’aproximés a l’edifici. Una desena de
detinguts i setanta-un ferits seria el balanç de les baralles.
37 Tertúlia televisiva al canal Dream TV el 14 de juliol de 2011.
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La ruptura era cada cop més evident. L’enfrontament estava
servit.

Massacre al camp de futbol
El 2 de febrer es commemorava el primer aniversari de la fa
mosa batalla del camell. I semblava que algú ho volia celebrar.
La nit abans l’equip cairota del Ahli visitava l’estadi del Masri,
a Port Saïd. El sorprenent resultat, en què els locals van su
perar el totpoderós Ahli per 3 a 1, va passar desapercebut. Al
finalitzar el partit, un jove va saltar amb una bengala a la gespa
a celebrar la victòria de l’equip local. En pocs segons i davant
una incomprensible passivitat policial, centenars, primer, i mi
lers, després, van seguir les passes del jove i van envair el camp.
Els jugadors de l’Ahli corrien cap al vestuari mentre un grup,
suposadament d’aficionats locals, es dirigia impunement cap al
que semblava el seu premeditat objectiu. Aquest no era altre
que els aficionats ultres de l’equip rival. Malgrat l’històric odi i
enfrontament entre les dues aficions, gairebé ningú hi va veure
una simple baralla esportiva.
«La policia es va estar tres quarts d’hora sense fer res, veient
com ens atacaven, abans no es va decidir a actuar; quan molts
dels meus amics ja havien mort o estaven greument ferits».
Aquest era el testimoni d’un jove ultra que no volia revelar el
seu nom als mitjans. 38 Van perdre la vida 74 aficionats i més de
180 van resultar ferits en la massacre. Imatges posteriors reve
laven que, a més, els aficionats d’al-Ahli havien restat acor
ralats a les grades perquè algú va soldar les portes de sortida.
De les quatre portes, tres estaven soldades i la quarta s’obria
cap endins, impedint una sortida d’emergència en massa. Al
tres imatges revelaven com els autors de l’atac es canviaven de
roba un cop dins de l’estadi i, mentre el linxament tenia lloc, el
38 Declaracions telefòniques recollides per l’autor.
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responsable de les llums de l’estadi no tenia cap altra feina
que apagar-les. Tot indicava que algú havia planificat aquella
massacre.
La Junta Militar decretava tres dies de dol nacional, mentre
la junta directiva de la Federació de Futbol dimitia i aturava
totes les competicions oficials. El ministre d’Interior amena
çava amb reinstaurar immediatament la recentment deposada
llei d’emergència, mentre que els aficionats i la junta directi
va d’Al-Masri negaven la seva participació en els fets. La ten
sió entre la capital i la ciutat portuària es va escalfar arran
d’aquests fets. Els veïns de Port Saïd denunciaven que tot era
un brut complot en contra seu i parlaven de greuge regional.
Un mes després de la massacre els veïns bloquejarien els ac
cessos a Port Saïd i organitzarien una marxa encapçalada per
una pancarta en què reclamarien la independència de la ciutat.
Tothom buscava responsables i bocs expiatoris. El mariscal
Tantawi, en to misteriós, es preguntava per què tothom «havia
callat tant de temps davant d’aquesta gent». 39 Tot i que en un
principi els Germans Musulmans havien responsabilitzat tant
els ultres com la policia, la seva nova responsabilitat política
com a primera força del Parlament els va portar a canviar el
discurs. Llavors van promocionar la teoria del complot muba
rakista amb la història de Mahmud al-Sayed. Aquest, que hau
ria participat en els fets, afirmava en una gravació que dos
exmembres del PDN de Hosni Mubarak, estretament vinculats
al seu fill Gamal, havien contractat 600 persones a la ciutat de
Damiata a canvi de 150 lliures per persona per atacar els afici
onats. La declaració enregistrada d’al-Sayed va provocar un
assalt popular al cafè propietat d’un dels membres assenyalats,
però, posteriorment, el mateix Sayed seria incapaç de mantenir
la declaració davant la fiscalia i la història acabaria esborrada
de les investigacions.
39 Declaracions a la premsa recollides pel canal Al-Nahar TV l’1 de
febrer de 2012.
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Al darrere semblava trobar-s’hi l’odi cuinat entre el Minis
teri d’Interior i els aficionats al futbol, els populars ultres. Di
versos indicis assenyalaven que membres del cos policial esta
ven alertats que una cosa així podia succeir i, en lloc de prevenir
els incidents, es van produir repetides irregularitats en el des
plegament policial ordinari previst. Entre aquestes, la desapa
rició del responsable de les claus de l’estadi, l’incompliment
del pla de desplegament de les forces policials o l’absència de
les rutinàries inspeccions als aficionats d’al-Masri, que sí que es
van fer als periodistes desplegats.
Nascuts com a herència dels moviments dels anys vuitanta,
la confrontació dels ultres dels equips de futbol amb la policia
es remuntava al 2009, quan seguidors de l’Ahli i el Zamalek van
ser detinguts poc abans d’un derbi en què s’esperava que els
aficionats fessin accions a favor de la causa palestina i llancessin
consignes contra el sionisme. Des de llavors la relació era d’odi
mutu i constant confrontació, fins que havia arribat la revolució.
En un principi els aficionats hi havien participat a títol individu
al, sobretot en els enfrontaments de carrer amb les forces de
seguretat, però més endavant la seva participació resultaria clau
en moments específics. Al voltant dels joves aficionats, de fet,
s’havia revestit una certa aurèola d’heroisme antipolicial. En els
cada cop més habituals enfrontaments amb les forces de segu
retat els ultres tindrien una participació destacada. Aquest seria
el cas de l’assalt a l’ambaixada israeliana del setembre de 2011,
que va venir precedida per durs enfrontaments entre policia i
ultres d’al-Ahli a l’estadi del Caire. El nom dels ultres també es
trobava vinculat a l’inici dels enfrontaments davant del Consell
de Ministres del mes de novembre, quan la policia va donar una
brutal pallissa a un ultra ahlawy que estava jugant a futbol als
voltants d’una garita policial. Els càntics dels ultres contra el cos
policial, en què acusaven els agents de ser fracassats estudiants
convertits en corruptes i en què els desafiaven a no acatar les
ordres, també representaven un hit revolucionari contra el cos.
L’opció d’una venjança policial no semblava desenraonada.
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L’endemà de la matança, els enfrontaments entre manifes
tants i policia tornaven a produir-se a diverses ciutats del país.
Al Caire els manifestants miraven de posar setge al Ministeri
d’Interior, a qui responsabilitzaven dels fets. Les baralles es
perllongarien durant dies al centre del Caire i altres províncies
i posarien el cos policial altre cop en el punt de mira. En aques
ta onada d’enfrontaments setze persones morien, onze al vol
tant del Ministeri d’Interior i cinc més a la ciutat de Suez. Els
ferits es comptaven per centenars.
Mentrestant, el Parlament realitzava kafkianes sessions so
bre el tema. El 6 de febrer es discutia sobre les paraules del
Ministre d’Interior, Mohamed Ibrahim, que havia assegurat
que la policia no havia disparat els manifestants. Mentre el di
putat Abu Hamed, del partit del Egipcis Lliures, sostenia un
cartutx emprat per la policia contra els manifestants, la majoria
islamista l’acusava de mentider i fins i tot un altre diputat inten
tava prendre-li bruscament les mostres. El president del Parla
ment, Katatni, li va retirar la paraula en més d’una ocasió i va
obviar diverses peticions per debatre sobre l’ús policial de la
violència. Això no era tot. Mohamed Mostafa, un parlamentari
salafista, denunciava entre aplaudiments que els manifestants
anaven col·locats amb fàrmacs i rebien 200 lliures per dia. Un
altre parlamentari proper al règim militar, Mostafa Bakri, pro
posava instaurar una llei que prohibís les manifestacions per
un període de quatre mesos mentre que afirmava que els qui
atacaven el Ministeri eren estrangers «com el senyor Bara
dei», en referència al Premi Nobel egipci. La Junta Militar, per
la seva banda, tornava a sortir al pas parlant d’agendes ocultes
i d’un nou complot internacional. «Aquells que odien Egipte
intenten obrir una bretxa entre els joves de la revolució, l’exèr
cit i la policia», afirmarien en un comunicat.40 Els militars tor
narien a demostrar poca capacitat política. Com era costum,
mirarien de calmar el carrer oferint accions polítiques fora
40 «El-majles el-aala lel-qouat el-mosalaha: aala kafa el-qoua el-
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de lloc no reclamades en aquell moment. En aquest cas, esta
blir el calendari per a les candidatures a les eleccions presiden
cials. L’exèrcit seguiria pressionant en la línia d’accelerar el
procés de democratització orgànica del país.
Mentre que parlamentaris i militars semblaven entestats
a desviar l’atenció i buscar mans ocultes, ningú semblava voler
abordar la reestructuració del Ministeri d’Interior. Una recla
mació essencial de la revolució que semblava clau per posar fi al
que serien periòdics enfrontaments als carrers. L’advocat nas
serista i assessor de la Junta Militar Sameh Ashur semblava
tenir-ho més clar. «Depuració policial o caos».41

Impunitat per damunt de tot
El 13 de juliol de 2011 Ibrahim Eissawi anunciava canvis im
portants en la policia. El Ministeri d’Interior feia efectiu el mo
viment de càrrecs més gran de la història. Quatre mil oficials
eren transferits a departaments que no tinguessin contacte di
recte amb el públic. També anunciava que s’apartaven del ser
vei 505 tinents-generals i 82 coronels. Entre aquests hi havia 27
acusats de l’assassinat de manifestants el gener de 2011. Entre
els transferits interns del Ministeri es trobaven 54 oficials acu
sats també de matar manifestants. Els moviments s’aplicarien a
partir del primer d’agost d’aquell any.
El que era un aparent rentat de cara es va quedar en això.
Amnistia Internacional denunciava que el Ministeri no deixava
clar si aquests oficials havien fet net de les denúncies d’abusos,
perquè temia que més que una reforma s’estava produint una
sortida segura per als policies denunciats. I és que bona part
wataneya w el-siaseya wad el-fetna w hemaya mo’asasat el-dawla»,
Shorouk News, 03-02-2012.
41 «Masr: Al-Ganzouri yebhaz maa al-aaskary al-tauater al-amny
[...]», Al-Riyadh, 05-02-2012.
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dels policies retirats de servei eren oficials propers a l’edat de
jubilació, per la qual cosa la seva marxa no feia més que facili
tar l’elusió de responsabilitats.
Però el problema persistia entre els qui continuaven al cos.
Khaled Gharaba, que s’havia fet famós a Gharbeya per repri
mir brutalment les mobilitzacions obreres de Mahala al-Kubra
de 2008, era ara nomenat nou director general de Seguretat a
Alexandria. A Gharaba ja l’havia promocionat Habib al-Adli
el 2010, quan el va nomenar director de Seguretat del sector est
d’Alexandria, càrrec des del qual va dirigir la repressió als ma
nifestants el gener de 2011. Tot i el seu currículum, durant la
seva presentació encara es va definir com a garant del canvi que
la policia experimentava després de la revolució a Egipte. En el
nou càrrec continuaria reprimint les mobilitzacions populars,
amb la mort d’almenys dos activistes durant les protestes, i amb
una especial obsessió per perseguir els grafiters alexandrins.
La indignació esclatava també quan es coneixia la promo
ció de Wael Komi, cap del Departament d’Investigacions de la
comissaria alexandrina de Raml-Thani. Komi rebia un millor
càrrec, amb millora de sou inclosa, tot i estar encausat per la
mort de 37 manifestants durant les protestes del gener de 2011.
Els casos eren inesgotables. Responsables de la mort de mani
festants a la província de Beheira també rebien diferents pro
mocions. El general Tareq al-Rakaybi, processat per un cas de
corrupció financera, era promocionat com a assessor del minis
tre. El general Refaat Qomsan, que havia dirigit el frau elec
toral en temps de Mubarak i havia encapçalat la cacera de mi
litants i grups de música metal dels anys noranta, també es
guanyava un seient com a ajudant del ministre.
Declaracions buides sense voluntat política, modificacions
mínimes de la legislació i joc de cadires entre els oficials. Les
voluntats de canvi eren menys que poques. Però si alguna cosa
demostrava la immobilitat eren els judicis al cos policial. Dos
anys després encara no hi havia hagut sentències fermes contra
cap dels 164 oficials de policia acusats de la mort de més de 840
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manifestants durant l’alçament popular de 2011. Dels 35 judicis,
tan sols 26 havien acabat, 21 dels quals en absolució per a 115
oficials de policia.42 Les sentències restants incloïen tretze penes
suspeses (és a dir, que no es feien efectives) i la condemna de
cinc oficials de policia a deu anys de presó, però in absentia, és
a dir, en absència dels encausats que, evidentment, no la compli
rien. Quan reapareixien els oficials, apel·laven les sentències i
els judicis es repetien. Dels 164 policies encausats, tan sols
Tamer Sami Refaat, un oficial de Madinat Nasr, passaria per la
garjola. Cinc anys de presó i 10 000 lliures de compensació a la
família per la mort d’una dona que mirava els enfrontaments des
del balcó de casa seva durant els fets del 28 de gener de 2011.
La llei de l’embut semblava evident. El 7 de març de 2012,
el mateix dia en què el Tribunal Superior Militar condemnava
dos civils a penes de mort per l’homicidi d’un soldat durant
l’alçament popular, un tribunal del Caire absolia tres policies
acusats de la mort de dos manifestants. Entre els oficials ab
solts hi havia al-Sunni, un oficial que anteriorment havia estat
el primer policia condemnat per la mort de revolucionaris.
En un altre cas, al-Sunni havia estat condemnat pels tribunals
in abstentia a pena capital per la mort de 23 manifestants a
Zawhia al-Hamra. La publicitada sentència seria revocada
un cop el fugitiu policia es va entregar a les autoritats. El judici
es reprendria en un altre tribunal i al-Sunni seria declarat, ara,
innocent dels mateixos càrrecs.
La ira dels familiars dels màrtirs, que es va exemplificar
amb diverses ocupacions de la plaça Tahrir i repetits enfron
taments amb les forces policials, era enorme. Els únics gestos
més o menys clars de les autoritats passaven per la compensació
econòmica als familiars de les víctimes, amb ajudes de vora 250
dòlars mensuals. Molts familiars de màrtirs, però, van denunci
42 «State crimes remained unpunished: the Interior Ministry is above
the law and the Public Prosecution is missing in action», Egyptian
Initiative for Personal Rights (EIPR).
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ar endarreriment en els pagaments i problemes diversos en les
indemnitzacions promeses. Mentrestant, les forces islamistes
miraven de convèncer alguns familiars perquè retiressin les de
núncies i acceptessin compensacions econòmiques a canvi.
Fins i tot en el que podien haver estat judicis exemplarit
zants de cara a la galeria, la justícia generava reticències. El cas
de Khaled Saïd, la mort sota custòdia policial del qual havia
estat considerada la guspira de la revolució de gener de 2011,
tampoc en va ser una excepció. Després de mesos d’informes
alterats, ajornaments indefinits i altres batusses judicials, l’oc
tubre de 2011 els dos policies encausats per la mort de Saïd
rebien sentències de set anys de presó. Però la sentència consi
derava que el que havia succeït era un homicidi involuntari, en
cap cas tortura premeditada i, per tant, la pena era molt menor
del que esperaven els familiars de Saïd. En el cas del salafista
Sayed Belal, mort setmanes abans de l’esclat revolucionari,
s’absolien alguns oficials mentre es condemnaven in absentia a
cadena perpètua quatre oficials desapareguts.
Com si res no hagués canviat. Vint-i-quatre hores després
que s’emetés la sentència per la mort del jove alexandrí, Egipte
tornava a tenir un nou Khaled Saïd. Essam Atta, un jove civil
de 23 anys condemnat a dos anys de presó per la justícia militar,
moria a la presó de Tora. A Atta l’haurien apallissat els zela
dors per haver intentat infiltrar una targeta SIM telefònica dins
la cel·la. El jove hauria esta sodomitzat amb canonades d’aigua
introduïdes a la boca i a l’anus fins a provocar-li la mort. Com
era costum, la direcció de la presó va afirmar que el jove havia
mort per consum de drogues, malgrat la denúncia unànime dels
grups de drets humans. Aquell mateix dia la policia seria res
ponsable de la mort d’un altre jove quan dos agents dispararien
fins a cinc cops sobre el cos de l’estudiant Moatez Anwar, que
era en un cotxe amb els seus amics a la població de Xeic Ziad.
Tot i les evidències, els responsables policials es negaven a
reconèixer que els abusos policials que se seguien produint fos
sin res sistemàtic. Mantenien que el canvi estava en curs. Però
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es feien homenatges a policies encausats en casos d’abusos
d’autoritat i a l’Acadèmia de Policia encara hi mantenien, simp
tomàticament, la imatge de l’exministre Habib al-Adli. Com si
res no hagués passat.

Un règim que es defensa
Que la caiguda del president Mubarak no havia tombat el rè
gim es va fer més que evident en els judicis a la policia i a les
figures del mubarakisme. No només es mirava de jutjar un rè
gim amb la seva mateixa legislació; és que s’encomanava a la
mateixa policia que s’estava jutjant la tasca de recopilar pro
ves i, a una justícia carregada de jutges prorègim, la d’emetre
sentències contra aquells que els havien posat al càrrec i donat
empenta professional durant dècades.
El 9 de febrer de 2011, encara sota el mandat de Hosni
Mubarak, es va ordenar la creació d’un comitè per a la investi
gació dels successos de gener. Tot i les bones intencions, el
comitè fracassaria en no tenir poders específics per citar tes
timonis, inclosos els policials, ni per realitzar registres ni inves
tigacions a fons. De fet, l’informe, que publicaria les seves
conclusions el 14 d’abril d’aquell any, reconeixia no haver
aconseguit que les Forces Armades els donessin una llista de
tallada dels detinguts. La investigació no arribava ni a visitar
poblacions més enllà de les grans ciutats del país. No va posar
ni un peu a l’Alt Egipte, malgrat que s’hi va documentar la mort
de manifestants durant els divuit dies. La comissió era, per
tant, un autèntic fracàs. Així ho denunciarien grups de drets
humans com Amnistia Internacional.
El juliol de 2011 Suez esclatava en ira després que els tribu
nals decidissin alliberar deu policies acusats de la mort de ma
nifestants. Entre aquests hi havia el franctirador Mohamed
Saber, de qui la defensa va aportar gravacions que demostraven
la seva participació en els fets. El veredicte va provocar que
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centenars de persones tallessin l’autopista al Caire i que s’ocu
pessin popularment els carrers del barri dels Arbaain, d’on van
fer fora la policia. En el judici de Suez, en què es jutjava la par
ticipació de deu policies i d’un home de negocis amb els seus
tres fills en la mort de vint manifestants entre el 25 i el 29 de
gener de 2011, els tribunals van fer repetit cas omís de les con
tínues peticions de la defensa de veure de començament a final
les proves acceptades a tràmit, així com d’afegir-n’hi d’altres
referents a la implicació dels acusats en el cas.
Grups de drets humans acusaven la fiscalia d’actuar de ma
nera esbiaixada a favor del cos policial o el règim en general.
En alguns casos per no acceptar proves clares a judici. En d’al
tres per no reclamar a temps els pertinents peritatges o estudis
forenses. En d’altres per arribar fins i tot a girar la truita i con
vertir els acusats en acusadors i l’acusació en defensa. En gene
ral per ser lents i ineficaços en el processament dels acusats de
matar els revolucionaris. De fet, el fiscal ni tan sols demanaria
extreure les bales dels cossos del manifestants per fer-ne un
peritatge. Abdel Maguid Mahmud, el fiscal general, es va aca
bar defensant assenyalant al Ministeri d’Interior. Segons afir
mava, aquest no havia transferit ni proves ni cap dels encausats
policials en diversos casos en què la fiscalia li ho havia recla
mat. La fiscalia tirava pilotes fora.
El Ministeri d’Interior es va negar a facilitar la llista dels
funcionaris en servei a les rodalies de punts calents dels enfron
taments de gener de 2011. A més, havia fet desaparèixer com
pletament les filmacions de les càmeres de seguretat de la seva
propietat dels llocs on s’havien produït morts. De fet, la des
trucció de proves va provocar que el general Hussein Mussa,
director del sector de telecomunicacions de les unitats centrals
de seguretat, fos condemnat a dos anys de presó revocables a
canvi d’una fiança de 5.000 lliures. Aquesta era la pena per ha
ver destruït totes les gravacions de les comunicacions entre
les unitats antiavalots durant els incidents de gener que hagues
sin pogut ser clau per aclarir la mort dels 846 manifestants.
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En el cas de la matança de l’estadi de Port Saïd es destacava
la neteja de proves del lloc dels fets abans que la fiscalia es
presentés. Pel que fa als màrtirs de gener de 2011, els metges
forenses malmetrien les proves en permetre l’enterrament dels
cossos sense haver practicat les investigacions protocol·làries
pertinents ni enretirar-ne les bales policials. De fet, els metges
van amenaçar els familiars dels morts amb conseqüències le
gals si exigien practicar unes autòpsies que en la majoria dels
casos no es realitzarien. També es va denunciar la manipulació
d’informes; s’havia canviat la raó de la mort dels manifestants:
asfíxia en lloc de bala. Alguns havien passat per les mans del
doctor Sibai Ahmed Sibai, el mateix forense que va manipular
els informes de la mort de Khaled Saïd. Sibai seria posterior
ment reemplaçat pel doctor Ihsan Kameel, però els procedi
ments per exhumar els cossos ja eren molt complicats. En al
tres situacions es va produir la misteriosa desaparició de les
bales dels cossos dels manifestants. Succeiria en els atacs poli
cials del novembre de 2011 al carrer Mohamed Mahmud o du
rant els fets del Consell de Ministres de maig del 2012. Quan
es trobava una bala es determinava que no es podia saber d’on
provenia, tot i que el calibre fos del mateix que emprava el cos
policial.
En la matança de Maspero, el 9 d’octubre de 2011, van mo
rir 27 persones. Segons els metges, almenys vuit van morir per
trets de bala al pit o al cap. Però segons els informes forenses no
es podia determinar el tipus d’armament per la desaparició de
les bales, que va permetre a la justícia competent determinar
que l’autor era desconegut, reforçar la teoria que una mà oculta
ho estava maquinant tot des de l’ombra i, per sobre de tot, ab
soldre el règim militar de les acusacions. Malgrat l’existència
de nombroses gravacions, emeses per televisió i tot, els tribu
nals absoldrien els tres soldats acusats d’atropellar amb els
tancs vint-i-sis manifestants coptes. Mentrestant es condemna
ven dos activistes a tres anys de presó per haver pres armament
a l’exèrcit durant les mateixes baralles.
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El judici del segle
«He posat la meva vida al servei de la nació i no puc callar da
vant les campanyes de desprestigi a què estic sent sotmès».43 El
6 d’abril de 2011, dos mesos després de la seva dimissió, Hosni
Mubarak enviava un missatge gravat des del seu retir al balnea
ri egipci de Sharm al-Sheikh. Hi afirmava que era víctima d’un
complot per desprestigiar la seva imatge i, mentre que assegu
rava no tenir res a amagar, s’oferia a col·laborar amb la justícia
egípcia.
Ni una setmana després, el 12 d’abril, la fiscalia ordenava la
detenció per quinze dies de l’expresident i els seus fills per in
vestigar la seva participació en la mort de manifestants i altres
delictes vinculats a la corrupció. Mubarak, lluny de complir les
seves recents promeses, eludia l’ordre judicial de detenció in
gressant al luxós hospital de Sharm al-Sheikh a causa d’una
pretesa crisi cardíaca. Els mitjans locals, inclosos els oficialis
tes, ho tenien clar. Mubarak fingia.
Aquest seria només l’inici d’un periple que portaria l’expre
sident a defugir constantment les decisions judicials referents a
la seva detenció. Del balneari del Mar Roig seria traslladat a
un hospital militar en què també gaudiria de tots els luxes: pis
cina i sauna pròpies, fisioterapeuta privat, un luxós gimnàs i
llibertat de moviment en un captiveri de 500 metres quadrats
en què fins i tot rebria la visita de familiars, figures públiques i
destacats líders de països de Golf, inclòs l’emir de Kuwait.
Amb el temps fins i tot rebria la visita d’importants figures de
l’exèrcit. Res que s’assemblés a una ordinària detenció peniten
ciària com la que patien la majoria de reclusos del país. D’allà
Mubarak era regularment enviat en helicòpter a les sessions
del que seria qualificat al país com el judici del segle. El seu
estat de salut continuava semblant un secret d’estat, com en els
43 Missatge enregistrat pel dictador Hosni Mubarak i difós pel canal
Al-Arabiya l’abril de 2011.
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temps del seu regnat, i era subjecte de la sempre activa rumo
rologia egípcia. En un any passaria d’estar mort, després en
perillós estat de coma, i finalment fresc com una rosa quei
xant-se de la marxa del país. A principis de febrer, després de
la massacre de l’estadi de Port Saïd, el Parlament de majoria
islamista ordenava el seu trasllat a la presó de Tora. Un trasllat
que trigaria a fer-se efectiu mentre el Ministeri, en plena aguda
crisi econòmica, es gastava més de 600 000 euros a condicionar
a tot luxe un pis sencer de l’hospital penitenciari per rebre la
visita del rais.
Mentre que desenes de milers de civils havien de patir els
rigors de la justícia militar, el dictador Mubarak gaudia de to
tes les garanties d’un tribunal civil. I, a més, d’una justícia que,
en definitiva, havia estat feta a la seva mida. Un judici que
s’iniciava amb tots els honors el 3 d’agost de 2011 amb dos ca
sos sobre la taula i més d’onze encausats. Per una banda, el cas
per la mort de 846 manifestants durant l’alçament de gener de
2011 encausava, a més de Mubarak, l’exministre d’Interior Ha
bib al-Adli i sis dels seus més pròxims col·laboradors dins
l’aparell policial. Entre aquests es trobaven Hassan Abd alRahman, cap dels Serveis de Seguretat estatals i acusat de la
destrucció de documents policials; Ahmed Ramzi, cap de les
unitats antiavalots, i Ismail Shaer, cap del Departament de Se
guretat del Caire i una de les principals figures de la tortura
policial.
D’altra banda es jutjaven diversos casos de corrupció vincu
lats a la compra d’influències per al fugitiu Hussein Salem, el
més rellevant dels quals relacionat amb la polèmica venda de
gas natural a Israel. A part de Mubarak, els seus dos fills i el
fugitiu Hussein Salem, llavors refugiat a l’Estat espanyol on la
justícia el protegia, serien els encausats del procés.
Aquell 3 d’agost la imatge del dictador Mubarak estirat en
una llitera mèdica rere la reixa dels acusats donaria la volta al
món. Era una imatge històrica. Mubarak era jutjat a la seu de
l’Acadèmia Militar que fins feia pocs mesos portava el seu nom.
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Era el primer cop que un màxim dirigent d’una dictadura àrab
era jutjat per un tribunal nacional competent. Però aquella no
seria l’única imatge de la jornada. La molt cordial rebuda amb
què els màxims responsables militars i policials obsequiaven els
acusats, al capdavant dels quals l’exministre d’interior Habib
al-Adli, provocava seriosos dubtes respecte a la complicitat en
cara existent entre l’antic règim i l’encara vigent. No en seria
l’única.
I és que el judici es va convertir, de bon principi, en un circ
per calmar les masses. Retransmissió en directe de la televisió
pública inclosa, partidaris i detractors oferien contínues bara
lles a les portes de l’Acadèmia. A dins, el desgavell no era menor.
Desenes de descoordinats advocats defensors cridaven i mira
ven de fer-se notar mentre es barallaven per veure qui aguanta
va el micròfon. Al judici no hi van faltar els moments còmics.
Un advocat va arribar a reclamar que s’analitzés el DNA de
l’expresident, ja que afirmava que aquell era un doble i que
Mubarak havia mort feia quatre anys. La desunió d’un, en ge
neral, pobre equip d’advocats també va ser clara. El gener de
2012 van arribar a la baralla física dins el mateix tribunal quan
el jutge els va demanar que reduïssin l’equip a sols vuit membres
per agilitzar els procediments. Però aquell era el millor equip
que s’havia pogut reunir amb els escassos recursos dels familiars
dels màrtirs i la limitada solidaritat dels grans bufets d’advocats
del país, dels quals només en destacava el nasserista Sameh As
hur. Mubarak, per la seva banda, rebria l’aprovació per ser de
fensat per un equip d’advocats provinents de Kuwait liderats per
Farid al-Deeb, l’advocat del diable, segons el definirien les xar
xes socials.
A principis de setembre van declarar els testimonis estrella
del judici. Si més no per la seva morbositat. Primer van compa
rèixer el general Sami Anan i el mariscal Hussein Tantawi, mà
xims responsables de la Junta Militar. Tots dos es reunien en
les hores prèvies amb James Mattis, que encapçalava una dele
gació de l’exèrcit dels Estats Units de visita a Egipte. La sessió
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va canviar estranyament d’horari i sense previ avís, cosa que va
impedir que nombrosos advocats poguessin assistir-hi. El ma
riscal es trobava per primer cop amb el deposat dictador i,
segons els testimonis, Tantawi va evitar creuar mirades amb un
Mubarak que jeia prostrat a la cel·la. El mariscal va evitar
qualsevol atac al règim, va respondre amb evasives i va reforçar
la teoria que la revolució havia estat un complot estranger.
Als advocats de l’acusació, a més, tampoc se’ls va permetre
preguntar.
Pocs dies després apareixeria pel tribunal l’excap dels ser
veis secrets egipcis, l’influent Omar Suleiman. Aquesta era la
primera aparició pública de Suleiman des que havia anunciat la
dimissió de Mubarak el febrer de 2011. Una absència significa
tiva del que estava considerat com una de les persones més in
fluents no tan sols del país, sinó de la regió sencera. Al judici
defensaria la idea de la conspiració i d’un acord entre beduïns
del Sinaí i membres de Hamas per introduir combatents al país
que després serien vistos a la plaça Tahrir. Les exposicions de
Tantawi i Suleiman anaven en la línia d’una defensa que man
tenia que tot havia estat un complot ordit per potències estran
geres. Mentrestant, Suzzane Mubarak, dona de l’exdictador, es
dedicaria a amenaçar els Estats Units amb desvelar secrets si la
justícia atacava el seu marit i els fills. Afirmava que faria pú
blics els noms dels ministres que feien d’espies per a Washing
ton en el govern egipci.
El 22 de febrer es feia la darrera sessió i el judici quedava
vist per a sentència. La vista per a sentència arribava després
de comptar amb 1.536 testimonis en les 46 sessions durant els
deu mesos que van durar els procediments. Més de 72 000 do
cuments, incloent-hi informes forenses i investigacions de la
fiscalia, van formar part de la paperassa del judici. Ironies del
destí, el faraó Mubarak es presentava davant del jutge per dar
rer cop en el precís moment en què els rajos solars il·luminaven
la cara del faraó Ramsès al complex d’Abu Simbel, un espec
tacular fenomen que succeeix dos cops l’any. Ho feia recitant
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poesia. «La meva nació, encara que injusta, segueix sent esti
mada per mi», afirmaria davant el jutge.44
La sentència seria anunciada quatre mesos després enmig
de la campanya electoral de les presidencials. El 2 de juny el
jutge Ahmed Rifaat anunciava que Hosni Mubarak i l’exminis
tre de l’Interior Habib al-Adli eren condemnats a «cadena per
pètua» per no haver impedit la mort de manifestants durant la
revolta. Els jutges afirmaven no tenir prou proves per determi
nar-ne la responsabilitat, però els culpaven d’haver conegut els
delictes i no haver fet res per evitar-los. Una resolució que molts
analistes veien feble jurídicament i que podria caure fàcilment
després de les apel·lacions de la defensa. El concepte de cade
na perpètua, a més, era fals. La llei egípcia manté que la pena
de presó no pot superar els vint-i-cinc anys.
Però el més polèmic encara havia d’arribar. La sentència
incloïa l’absolució de sis dels principals responsables dels ser
veis de seguretat de l’estat per la mort de manifestants. Mal
grat tenir un cas de 72 000 pàgines, el jutge destacava «la falta
de proves concloents, en especial les referents als arxius del
metge forense i els informes del Ministeri d’Interior».45 Els ser
veis secrets també eren acusats de la manca de col·laboració.
Un altre cop es repetia la història i el règim es protegia a si
mateix. Tot i que els informes forenses havien indicat que les
lesions dels màrtirs les havien provocat armes policials, es ma
nifestaven «greus deficiències» en les proves presentades i la
impossibilitat d’arribar a l’actor original del delicte. S’afirmava
que les connexions telefòniques desxifrades no aportaven da
des per condemnar els encausats i que no hi havia «proves tèc
niques concloents que les lesions descrites en els informes fo
renses siguin resultat de les armes policials».46 Tot i que en tots
44 «Mubarak lel-mahkama: Belady w en jaret aala aazizo a ahly a an
danaoo aalian karaam», El-youm el-sabaa, 22-02-2012.
45 «Motahemen kharej qafes el-eteham», Shorouk News, 04-06-2012.
46 Ibíd.
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els casos el calibre coincidia amb l’emprat pel Ministeri d’Inte
rior. Davant la manipulació i destrucció massiva de proves, les
bases jurídiques es mostraven febles, amb testimonis poc sòlids
i gens recolzats. Mubarak, a més, era absolt de les acusacions
de corrupció juntament amb els seus fills, Gamal i Ala, i el fu
gitiu amb passaport espanyol Hussein Salem. Els jutges s’em
paraven en la prescripció d’uns delictes que s’havien produït
deu anys abans, en ple regnat del rais.
«T’estimem, president; l’absolució arribarà», publicaven els
partidaris de Mubarak a les xarxes socials. Mubarak era un
home sentenciat. Cinc mesos després que ho ordenés el Parla
ment egipci, l’exdictador era transferit a la luxosa unitat priva
da de l’hospital de la presó de Tora. Segons algunes filtracions,
el rais es va negar durant llarga estona a baixar de l’helicòpter
simulant defalliments. Tampoc s’hi estaria gaire. En menys
d’un mes seria novament transferit a l’hospital militar de Maa
di, al Caire, a petició del seu metge.
La sentència provocava sentiments contradictoris, d’entra
da, per la històrica pena al dictador, però encenia la indignació
als carrers del país a mesura que se n’entenien els detalls. «Dóna
llum verda a la futura repressió policial», afirmava Human
Rights Watch, mentre Amnistia Internacional era clara: «No fa
plena justícia».47 Enmig de la campanya electoral, allò feia tota
la cara de ser una sentència política. De tant política que era, li
mancava sustentació jurídica, segons alertaven els experts. Les
apel·lacions podien tombar fàcilment uns arguments tan fràgils.
Dit i fet. El gener de 2013 el Tribunal de Cassació accepta
va les apel·lacions presentades per Mubarak i Adli i ordenava
repetir el judici «per la feblesa jurídica de la sentència». «Ser
coneixedor del delicte no converteix ni en criminal ni en còm
plice», afirmaria clarament la resolució. Els encausats tenien
una segona oportunitat. Com a compensació, el tribunal tam
47 «La sentencia contra Mubarak no hace plena justicia», Amnistía
Internacional, 02-06-2012.
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bé acceptava les apel·lacions presentades per la Fiscalia de
l’Estat, llavors ja en mans dels Germans Musulmans, que re
clamaven la repetició del judici també per als nou encausats
restants. S’acusava als jutges de no haver tingut en compte di
verses proves presentades per la fiscalia i d’haver analitzat no
més els fets de la plaça Tahrir, sense tenir en compte la resta de
la República. Així semblava que es podria aplicar una nova
justícia als responsables d’Interior i als fills de Mubarak. Però
el judici incloïa una trampa. Es basaria en els mateixos càrrecs
i les mateixes proves que es van mostrar clau per a les sentèn
cies anteriors. Organitzacions de drets humans, com la Inicia
tiva Egípcia pels Drets Personals, alertaven del risc de repetir
el judici sense canviar «l’aparell judicial i de seguretat esta
blerts per protegir el règim de Mubarak i evitar-li qualsevol
responsabilitat».

El circ

de les urnes presidencials

Una lluna de mel en risc
Quan Khairat Shater, l’home fort dels Germans Musulmans,
va sortir de la presó el 3 de març de 2011, va prometre tres
coses. Que els Germans Musulmans no pretendrien obtenir la
majoria al Parlament, que no pretendrien formar govern i, fi
nalment, que cap dels seus membres aspiraria a la presidència
del país. Cap de les tres promeses seria respectada.
El 31 de març la Germandat tornava a trencar la seva parau
la. El mateix Khairat Shater seria presentat com a candidat a
les presidencials. «El futur del país és més important que qual
sevol pronunciament que haguem fet amb anterioritat», afirma
va rotundament Mohamed Badie, guia suprem de la formació
islamista. «No ho faig per mi, ho faig pel país», afirmava Shater.
L’anunci arribava després d’una tensa setmana amb la Junta
Militar que va estar a punt de dinamitar el pacte de la transició.
Al març la tensió entre la Junta i els Germans Musulmans es va
fer per primer cop evident. La lluna de mel passava la seva pri
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mera gran crisi. Si més no aparentment. D’una banda, islamis
tes i militars havien fracassat en l’intent de trobar un candi
dat de consens a les presidencials. Durant setmanes va sonar el
nom de Mansur Hassan, president del Consell Assessor de la
Junta, però el mateix candidat s’acabaria esborrant a si mateix.
Mansur acusaria la Germandat de jugar amb ell i de provocar
la seva retirada. Però la veritable lluita era per la formació de
govern i la redacció constitucional. La Germandat feia setma
nes que reclamava, com a grup amb major representació parla
mentària, el dret a formar govern. Però tots els intents havien
fracassat i topat amb la immobilitat militar, que semblava re
celosa de les intencions islamistes. Els militars van arribar a
amenaçar de dissoldre el Parlament al president de la cambra,
Mohamed al-Katatni, si la Germandat retirava la confiança al
govern Ganzouri. Els militars també semblaven perdre la pa
ciència amb una comissió redactora que era incapaç d’avançar
dels primers articles sense provocar una aparatosa crisi entre
els seus membres.
El 25 de març els Germans Musulmans disparaven amb
un comunicat incendiari. Atacaven el govern, a qui acusaven
de crear falses crisis de subministrament i d’haver fracassat en
la seva missió de recuperar els capitals evadits per l’antic règim,
però també assenyalava els militars per protegir-lo. «Es tracta
d’un intent d’avortar la revolució i jugar amb la desesperació
dels ciutadans pel que fa a la capacitat d’assolir els objectius
revolucionaris; o és que és un desig de practicar el frau a les
eleccions presidencials?», afirmava el text.
La Junta no trigaria a respondre. El Consell Superior de les
Forces Armades alertaria a través d’un intel·ligent comunicat:
«Demanem a tothom que aprengui de les lliçons de la història;
per aprendre dels errors del passat i evitar que es repeteixin».
Els militars afirmaven que qualsevol insinuació respecte a la
integritat de les futures eleccions mancava de fonament i aler
taven sobre el perill de qüestionar d’aquesta manera les insti
tucions estatals.
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La tensió era palpable i la crisi, evident. L’amenaça que es
pogués repetir l’escenari algerià, amb un cop d’estat militar, o
una nova envestida militar sobre la Germandat, creixia al país.
Els mateixos militars ho havien deixat caure en el seu comuni
cat quan feien referència a les lliçons de la història. Alguns,
però, afirmaven que tot era pur teatre. Els militars jugaven amb
diverses cartes sobre la taula que posaven nerviosos els islamis
tes. Per una banda l’amenaça de dissoldre el Parlament a través
del Tribunal Constitucional, per l’altra l’encara inestable situa
ció jurídica de la Germandat. A mitjans de febrer l’advocada
Sanaa al-Saïd exposava que la formació, un any després de la
caiguda de Mubarak, encara no havia legalitzat la seva situació
i n’exigia una dissolució judicial.
En aquest context es presentava la candidatura de Khairat
Shater. La desconfiança en l’estratègia de les Forces Armades
va conduir a la candidatura dels Germans Musulmans. Alme
nys així ho afirmaria posteriorment Saad al-Katatni, aleshores
president del Parlament, en una entrevista.1 Però mentre uns
ho veien com un nou rocambolesc pacte entre la Junta i els is
lamistes, el gest no semblava més que un instrument polític
dels islamistes per pressionar la Junta Militar. Així ho afirma
ria Helmi al-Gazar, membre del consell de xura dels Germans
Musulmans, davant dels mitjans. «Retirarem Shater si ens do
nen el govern», arribaria a dir. 2
De fet, la decisió no generava, ni molt menys, unanimitat
dins la formació i diverses veus, com la de Mohamed Beltagi o
Saad al-Hoseini, es mostrarien contràries a la decisió. Kamal
Helbaui, durant anys portaveu de la formació a Occident, pre
sentaria la dimissió arran de la candidatura de Shater. «S’ha
de ser conseqüent amb el que es promet», afirmaria visiblement
1 «D. Saad el-Katatni el-morashah le-re’aset el-horreya w el-aadala:
hadehe asbab el-saddam bein el-ikhwan w el-majles el-aaskari», Almasry Al-youm, 17-10-2012.
2 «Fidio: el-Gazar: Snaragaa qarar tarshih el-Shater iza salem elaaskary el-hokoma lel-ikhwan», Shorouk News, 02-04-2012.
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enutjat a la televisió. 3 Diverses veus havien mostrat la voluntat
que la formació recolzés el doctor Abdel Meneim Abu al-Fotuh,
que havia estat expulsat oficialment de la formació precisament
per voler participar a les eleccions. La candidatura de Shater
tocava el voraviu a una part de la joventut, que s’expressaria
trencant la forta disciplina interna de la formació. Un grup de
joves va arribar a organitzar una manifestació a les portes de la
seu dels Germans Musulmans al barri de Moqatam i va muntar
un escenari diferenciat de la resta de la formació en alguna de
les manifestacions massives a la plaça Tahrir d’aquells dies.
Era evident que la candidatura de Shater queia com una
bomba a poc més d’una setmana que es tanqués el termini per
presentar candidatures. No seria l’única. Omar Suleiman, l’in
fluent cap dels serveis secrets del règim Mubarak, conegut com
el Torturador en Cap pels cercles activistes i darrer i únic vice
president del dictador deposat, flirtejava amb la idea de pre
sentar-se a les eleccions. Tot i el seu llarg currículum, es pre
sentaria com un «opositor intern» al règim Mubarak. Així ho
afirmaria en una entrevista a Reuters: «Que fos cap dels serveis
secrets o vicepresident per uns dies no significa que fos part de
la institució contra la qual els ciutadans es van revoltar».4
Després de mesos desaparegut, es deixava estimar. Primer
jugava amb el rumor de la seva candidatura, per després fer un
comunicat en què anunciava de manera definitiva que no es
presentaria. Si el dia 4 anunciava que ho deixava estar, dos dies
després anunciava el contrari després que un grup de partida
ris, encapçalats per un polèmic presentador televisiu, organit
zessin una marxa de suport al Caire. Tot i que l’assistència a la
marxa en realitat va ser discreta, l’home fort de la CIA al Caire,
el reconegut com a millor aliat de Tel Aviv al Pròxim Orient,
anunciava la seva candidatura a les eleccions presidencials egíp
3 Declaracions a la televisió Dream TV el 31 de març de 2012.
4 «Egypt’s former spy chief says not backed by army», Reuters, 08-042012.
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cies afirmant que es devia al poble. «La petició que m’heu fet és
una ordre i com a soldat no les desobeeixo mai», afirmaria. Els
seus partidaris correrien llavors a recollir les 30 000 signatures
necessàries per poder participar a la contesa electoral.
Era evident que la notícia tocava allà on volia. Els Germans
Musulmans semblaven preocupats per la candidatura del cap
de l’espionatge de Mubarak. Shater afirmava als mitjans que
«la candidatura de Suleiman és un insult a la revolució». Sobre
la taula es tornava a posar una possible estratègia per reinstau
rar el règim en la figura de Suleiman, cosa que ja s’havia plan
tejat amb anterioritat i que ara, de nou, recobrava força. Sulei
man no deixava de ser la carta que els mateixos Estats Units i
Tel Aviv havien plantejat durant l’alçament popular de gener
de 2011. Els Germans Musulmans tenien por que la jugada de
pòquer que havien preparat els sortís malament. Shater, que
havia sortit de la presó per hipotètiques raons de salut, necessi
tava una amnistia jurídica per poder participar a les eleccions.
Els Germans Musulmans, atemorits i desorientats, necessita
ven posar sobre la taula una carta de recanvi.
Aquesta no seria altra que Mohamed Mursi, llavors presi
dent del partit Justícia i Llibertat.

Controvertits aïllaments
Els Germans Musulmans passaven en una setmana de jurar
que no presentarien cap candidat a la presidència i expulsar
els membres que hi volien aspirar, a tenir dos noms a la llis
ta. La Germandat presentava la candidatura de Mursi a
contrarellotge i a punt de tancar-se el registre. Oficialment es
feia com a «mesura de precaució», però Mursi es guanyaria
ràpidament el sobrenom de candidat «roda de recanvi» o el
«substitut». Ni el mateix candidat semblava creure’s-ho del
tot. Essam Hashish, membre del consell de la xura de la
Germandat, arribaria a afirmar que Mursi havia tornat a casa
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plorant el dia que l’oficina d’orientació de la formació el va
nomenar presidenciable. 5
Els Germans Musulmans no eren els únics que corrien a
inscriure candidats. En les darreres hores es presentaven fins a
set candidatures d’un total de 23. Era el final d’una cursa que
havia arribat a tenir fins a 900 precandidatures, algunes de ben
pintoresques. Des d’Ali Seif, l’home que afirmava que Egipte
necessitava un mascle vigorós, fins a la dona que afirmava que
Egipte necessitava una bona mare, passant pel presidenciable
que es va plantar davant la seu de la comissió electoral amb una
Harley Davidson o Mahfouz Asali, que es presentava amb
l’única proposta de legalitzar el consum de haixix i crear el par
tit dels «Fumadors de haixix i la màfia egípcia». Fins i tot Saad
al-Soghayer, un famós cantant de la irreverent música shaabi,
es presentava organitzant una festa davant la seu de la comissió
electoral i mostrant la seva voluntat de concórrer a les elecci
ons. Assegurava tenir gairebé el doble de les firmes necessàries
i afirmava que d’aquesta manera posava en relleu els, al seu
entendre, estúpids criteris de la comissió electoral. De fet, fonts
properes afirmarien que el president Mubarak, en veure els
rostres dels candidats a les presidencials va exclamar: «Aquests,
si els donessin un quiosc de tabac, l’arruïnarien». Però el dic
tador no es referia als precandidats més pintorescos.6
Vint-i-tres eren els noms finals dels qui presentaven els pa
pers necessaris per concórrer a les eleccions de maig a la presi
dència d’Egipte. La primera sense Mubarak a les urnes. Quan
faltaven vint minuts perquè es tanqués el termini, Omar Su
leiman presentava les signatures necessàries. Les havia recollit,
aparentment, en poc menys de quaranta-vuit hores. Taufiq
Okasha, el polèmic presentador televisiu que havia apadrinat
5 «Special report: How the Muslim Brotherhood lost Egypt», Egypt
Independent, 25-07-2013.
6 «Yaumiyat Mubarak fe el-markez el-aalamy w kawalis el-mahkama
w qa’iaa w sur motheqa tensher leawelo marra rassedha shahs molaseq
lel-rae’s el-sabeq», Al-Watan.

180

El circ de les urnes presidencials
mediàticament la candidatura, anunciava que s’havia recollit
una quantitat «astronòmica» de suport a Suleiman en poques
hores. Tan sols a la província d’Alexandria, segons el presenta
dor, s’havien recollit 33 000 signatures, malgrat que afirmava
que els moviments islamistes n’havien destruït una tercera
part. Aquesta impactant candidatura de darrera hora provoca
va que el Parlament de majoria islamista mirés d’emetre una
proposta de llei a contrarellotge per apartar de les eleccions
tots aquells que haguessin tingut càrrecs de responsabilitat en
el règim els últims deu anys. Uns paràmetres que també po
dien ser aplicats a d’altres candidats, com l’exprimer ministre
Ahmed Shafiq, que havia presentat la seva candidatura discre
tament davant del terrabastall provocat per la del cap de la
intel·ligència. I és que les urnes de les primeres eleccions sen
se Mubarak corrien el risc de trobar-se amb els noms de les
dues cartes que el mateix dictador va emprar per aturar la re
volta popular.
Però una setmana després, l’Alta Comissió Electoral tor
nava a incendiar l’arena política. Anunciava que s’apartaven de
la cursa deu candidatures. La controvertida llei marcava que
els candidats o bé havien de recollir 30 000 signatures de quin
ze províncies diferents o bé tenir el suport de trenta diputats o
bé ser els representants oficials i legítims d’un partit amb repre
sentació parlamentària. A més, els candidats havien de tenir
més de quaranta anys, haver nascut en terra egípcia i demostrar
que cap membre de la família disposava de cap nacionalitat
que no fos l’egípcia.
Cinc candidats eren apartats per conflictes sobre la seva
representativitat dins els partits que suposadament encapça
laven, dos perquè les firmes presentades finalment vàlides eren
insuficients i un altre candidat per haver evitat el servei militar.
Dos candidats eren apartats, sorprenentment, pels seus antece
dents penals, malgrat que aquests eren fruit del seu paper com
a opositors al règim suposadament deposat. Un darrer can
didat, el que generaria més polèmica, seria apartat de la cursa
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electoral per la suposada nacionalitat americana de la seva
mare. Malgrat que els candidats tenien quaranta-vuit hores
per apel·lar, totes les apel·lacions van ser rebutjades.
Entre els desqualificats es trobaven el dos elefants que havi
en trasbalsat l’arena política aquella darrera setmana: Shater i
Suleiman. Omar Suleiman va ser desqualificat per tenir 46 000
firmes de catorze governorats i no quinze, com reclamava la
polèmica llei electoral. Li van mancar tan sols trenta-una fir
mes a la província d’Assiut per assolir el mínim. Khairat Sha
ter, que no va poder aportar proves de la seva amnistia pel cas
de les milícies d’al-Azhar, i Aiman Nur, per raons similars en
relació al seu empresonament en època Mubarak —va ser em
presonat per haver-se atrevit a competir en les presidencials de
2005— eren desqualificats pels seus antecedents penals. Kaf
kianament, després de la revolució, tots dos pagaven el preu
d’haver-se oposat al règim pretesament caigut.
Però si una desqualificació portaria cua seria la del xeic
salafista Hazem Salah Abu Ismail. L’antic telepredicador ha
via demostrat ser el precandidat amb més popularitat al carrer,
on els cartells amb el seu rostre i el lema «viurem amb digni
tat» havien omplert les parets de places i avingudes. Els seus
partidaris van aconseguir recollir vora 150 000 signatures de
suport a la candidatura, una de les que incomodaven més, tant
els islamistes com les forces militars. De fet, la seva aparició
seria vetada als canals públics pel mateix ministre d’Informa
ció. Però a principis d’abril es destaparia la suposada naciona
litat americana de la seva mare, cosa que no només afectava la
seva credibilitat com a populista opositor al model occidental i
nord-americà sinó que també el desqualificaria legalment de la
cursa electoral. Abu Ismail ho va negar en un principi, però
més endavant va afirmar que la seva mare només havia arribat
a posseir una carta verda.7 El tema es va convertir en gairebé
raó d’estat, davant les estranyament contradictòries informaci
7 Permís de residència per als Estats Units.
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ons de les autoritats americanes. El 12 d’abril el Tribunal Ad
ministratiu del Caire indicava que mancaven proves conclo
ents sobre la nacionalitat estatunidenca de la mare del candidat
que impedissin la participació d’Abu Ismail a les eleccions.
Però malgrat que la justícia s’havia mostrat incompetent per
determinar la nacionalitat de la mare del xeic salafista, la Co
missió Electoral va decidir il·legalitzar la candidatura i apartar
Abu Ismail de la carrera electoral.
Això va indignar els seus nombrosos i fervorosos partidaris,
que van decidir organitzar una acampada vora la seu del Mi
nisteri de Defensa reclamant la readmissió del candidat salafis
ta. Aquesta seria l’escenari de nous enfrontaments sagnants a
tres setmanes de les eleccions, quan seria atacada en l’intent de
desallotjar-la per grups de persones armades. Onze persones
morien a conseqüència d’aquests enfrontaments, que no feien
altra cosa que deteriorar encara més la imatge de règim militar.
Una vegada més, la tensió arribava al seu punt àlgid a les por
tes de les eleccions.
Però la intransigència de la Comissió amb aquests precan
didats no es va mantenir en altres casos. El 24 d’abril la Junta
Militar aprovava contra pronòstic la proposta de llei presen
tada pel Parlament egipci sobre l’aïllament polític de les figures
de l’antic règim. Segons aquesta, es desqualificava també el
candidat Ahmed Shafiq, que havia exercit la cartera d’Aviació i
havia estat el darrer primer ministre del rais Mubarak. Però la
Comissió Electoral, vint-i-quatre hores després, acceptava les
apel·lacions del candidat, que es remetia a una revisió d’in
constitucionalitat encara als tribunals, i evitava aplicar-li la no
va legislació. Essam Sultan, el diputat responsable de la llei,
afirmava que la decisió de la Junta Electoral era una autèntica
vergonya i un escàndol carregat d’irregularitats. Ahmed Shafiq
tornava a estar en la cursa electoral. El règim tindria el seu
candidat a les urnes.
La Comissió Electoral sorprenia amb decisions si més no
de coherència discutible. Les urnes inclourien finalment tret
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ze candidats després de l'esporgada feta per la Comissió i la
retirada d’un dels presidenciables. D’aquests, no més de cinc
semblaven entrar a les travesses. Els intents de trobar una
candidatura revolucionària única per a les presidencials havien
fracassat i, per tant, el vot revolucionari quedaria dividit a les
urnes. També el vot islamista, amb tres noms a les urnes, o el
continuista, amb almenys dos possibles representants.

Una Comissió que disposa
Faruk Sultan era el president de la Comissió Electoral que ha
via disposat aquest mapa a les urnes. Un antic oficial de l’exèr
cit, amb més de dotze anys de carrera en la justícia militar, i
que Mubarak va convertir en cap de justícia de la Cort Cons
titucional Suprema l’any 2009. Aquella acció es va analitzar
llavors com un intent de controlar la institució i aplanar el camí
a la successió hereditària del poder cap al seu fill Gamal. Sota
el seu mandat també es van produir les a bastament criticades
intervencions judicials de les eleccions als sindicats professio
nals. Ara encapçalava una controvertida Comissió Electoral
que havia de supervisar les urnes de les primeres eleccions
sense el rais Mubarak. Les primeres des de la revolució. Les
primeres de la nova era.
No era l’únic nom controvertit. Entre els sis membres hi ha
via figures destacades de la judicatura mubarakista, algunes
amb càrrecs rellevants en l’adulteració d’anteriors votacions.
Un dels membres, Ahmed Khafaji, havia estat el responsable
de la polititzada sentència a cinc anys de presó contra l’opositor
Aiman Nur l’any 2005. Ara la comissió apartava el candidat del
partit Ghad de la cursa electoral basant-se en aquella sentèn
cia. El secretari general de la comissió, Hatem Bagato, havia
estat la mà dreta del controvertit ministre de Justícia Mahmud
Marie acusat d’alterar les eleccions de 2005 i atacar arbitrària
ment els jutges independents del règim. De fet, sobre Bagato
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pesava una petició davant la cort administrativa que en recla
mava l’exclusió de la Comissió. Però la sentència no va arribar
a temps i va exercir el seu càrrec.
La Comissió, a més, gaudia del blindatge de l’article 28 de la
reforma constitucional. Segons aquest, es trobava per sobre de
la judicatura: no estava obligada a fer cas d’altres sentències
judicials i les seves decisions eren inapel·lables. De fet, diverses
sentències judicials havien reclamat aturar les eleccions o xoca
ven amb algunes de les seves decisions, però el blindatge de
l’esmentat article va permetre mantenir el full de ruta. Aquest
controvertit article va portar a diverses mobilitzacions de les
masses populars al carrer, inclosos uns Germans Musulmans
que ara semblaven desconfiar de la Junta Militar. Però la Ger
mandat, de fet, protestava per un article que ells mateixos havi
en ajudat a aprovar en el referèndum constitucional del març de
2011. Ara, un cop que la lluna de mel amb el poder militar
semblava perillar, tenien por que la truita se’ls girés en contra.
La Junta Militar, mentrestant, urgia els electors a votar i
fins i tot emprava tancs amb cartells i megàfons per incitar a la
participació electoral. S’esforçaven per a l’èxit electoral, i treien
pit. «Les eleccions presidencials seran un exemple que el món
sencer podrà observar», afirmava, cofoi, el mariscal Tantawi.8 I
en un comunicat alertaven de «la importància d’acceptar els
resultats de les eleccions, ja que no fer-ho seria confrontar-se
amb la voluntat del poble».9 Una voluntat que havia d’expres
sar-se en primera volta el 23 i el 24 de maig.
Les enquestes esperaven uns resultats ajustats i difícils de
preveure. Setmanes abans dels comicis tot semblava apuntar a
una segona volta entre l’exsecretari general de la lliga àrab, Amr
Mussa, i l’exgermà musulmà, Abdel Meneim Abu al-Fotuh. Re
presentaven, d’una banda, la cara amable del continuisme d’un
8 «Tantawi: intijabat el-re’asa satkon namodhgan yashad leho elaalam», Al-Masry al-Youm, 16-05-2012.
9 Missatge número 10 del Consell Superior de las Forces Armades.
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candidat que afirmava ser «un opositor intern» d’un règim que
l’havia forjat políticament, i de l’altra, un antic dirigent dels Ger
mans Musulmans que havia buscat complexes aliances amb pols
oposats de l’espectre polític, des de liberals seculars a salafistes,
escombrant simpaties dins la pròpia Germandat que l’havia ex
pulsat. Però les aspiracions de tots dos es van veure clarament
afectades per la celebració, el 10 de maig, del primer debat pre
sidencial televisat de la història d’Egipte. Lluny d’ajudar-los
a promocionar-se davant l’electorat, la imatge de dos candidats
limitant-se a llançar-se acusacions l’un a l’altre va erosionar
les seves expectatives de vot i va alertar els altres candidats. La
resta de debats programats en les setmanes següents serien
cancel·lats pels regidors de campanya amb estranyes excuses.
El tercer en discòrdia era el candidat dels Germans Musul
mans, Mohamed Mursi, que combatia contra la seva manca de
carisma i la seva aurèola de candidat reserva. Els analistes pre
veien una caiguda important de la popularitat de la German
dat, però calia veure com reaccionaven les seves generalment
disciplinades bases. El problema era que bona part d’aquestes
reclamava que es retirés la candidatura i es recolzés Abu alFotuh. Inclús Mostafa Khamish, membre del consell de la xura
de la Germandat, ho exigiria afirmant que «Mursi és una mala
elecció».10 Es produirien dimissions dintre del partit mentre la
Germandat congelaria l’afiliació a diversos membres pel seu
suport públic a Abu al-Fotuh, entre ells cinquanta joves de la
població de Beni Suef. Però Khairat Shater i la Germandat no
podien afluixar i mostrar debilitat política. I Mursi acabaria fi
nalment a les urnes.
El quart candidat no era altre que el darrer primer minis
tre de Mubarak, Ahmed Shafiq, que representava la versió més
clara i evident del continuisme a les urnes, amb vora vint-i-cinc
casos de corrupció als jutjats. I en cinquena posició, Hamdin

Quatre dies abans que comencessin les votacions, Hatem Ba
gato, secretari de la Comissió Electoral, feia una d’aquelles de
claracions que provocaven hilarants titulars a la premsa: «Els
morts no votaran a les properes eleccions».11 Ni vint-i-quatre
hores després familiars de màrtirs de la revolució denunciaven
la presència dels seus morts al cens electoral. A Alexandria
hi figurava el de Khaled Saïd, el jove torturat fins a la mort
per la policia l’estiu de 2010, mentre al Caire hi figurava el de
Mina Daniel, mort a mans del règim militar l’octubre de 2011.
A Suez també hi descobrien el nom de diversos màrtirs del 28
de gener de 2011.
Allò era només l’inici. Els Germans Musulmans trencaven
la jornada de reflexió organitzant vint-i-cinc mítings electorals.
La Germandat havia organitzat fins a quatre línies d’autocar
gratuït a la ciutat d’Alexandria per, afirmaven, «solucionar el
conflicte del transport a la ciutat». Ho feien curiosament en cam

10 «Brotherhood leader supports Abouel Fotouh, calls for dropping
Morsy», Egypt Independent, 14-05-2012.

11 «Dead citizens will not vote in Egypt presidential elections: Electoral
Commission», Ahram Online, 19-05-2012.
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Sabahi, que mirava de rendibilitzar la històrica popularitat so
bretot rural de la imatge de Gamal Abdel Nasser com a princi
pal carta electoral. Una carta que utilitzaria tot i passar-se la
campanya negant que tingués la intenció d’aplicar polítiques
clàssicament nasseristes com l’expropiació de terres, la nacio
nalització de la indústria o la confrontació amb Israel.
Fos com fos, els egipcis anaven a les urnes sense tenir gaire
clar quines serien les competències del futur president al qual
estaven votant. Els militars no havien fet pública a temps la
disposició addicional a la reforma constitucional que havia
d’estipular el paper del nou president mentre no es desencalla
va la redacció de la constitució.

Una primera volta tacada pel dubte
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panya electoral i amb retrats enormes del presidenciable Mursi
a banda i banda dels vehicles. Els mateixos dies de les votacions
es denunciaven «irregularitats», la majoria vinculades a la com
pra, coacció i manipulació del vot. La majoria de denúncies ana
ven dirigides contra membres dels Germans Musulmans i dels
dos candidats considerats continuistes: Ahmed Shafiq i Amr
Mussa. Alguns alliberats polítics van ser detinguts repartint pro
paganda i butlletes ja segellades dins els col·legis, i d’altres van
ser arrestats amb desenes de butlletes intentant fer la pràctica
del vot massiu. El preu del vot anava de les 50 a les 150 lliures.
A Tanta detenien quatre policies exercint il·legalment el vot
mentre membres de la campanya del nasserista Hamdin Sabahi
denunciaven la presència de butlletes amb vots favorables al nas
serista llançades pels carrers a Qena. La comissió es dedicava a
qualificar de lleus les irregularitats mentre els Germans Musul
mans, reprenent la retòrica de l’antic règim, afirmaven que eren
«errors» que «no afecten el resultat final».
Amb una participació que rondaria el 43%, les urnes mos
traven la fragmentació del vot i col·locaven en segona ronda el
candidat dels Germans Musulmans, Mohamed Mursi, i el con
tinuista Ahmed Shafiq, amb un 25% i un 24% dels vots respec
tivament. Seguits de molt a prop, amb un creixement especta
cular de darrera hora i contra tot pronòstic, el nasserista Sabahi,
amb un 21% dels escrutinis. Abu al-Fotuh i Amr Mussa (18%
i 11%) certificaven el seu fracàs amb uns resultats força dis
crets. El resultats mostraven que els Germans Musulmans, tot i
seguir sent la formació amb més força, notaven el desgast polí
tic dels darrers mesos. Quan havien passat poc més de cinc me
sos des de les parlamentàries, la Germandat perdia vora la mei
tat dels vots arreu del país i més de dues terceres parts a ciutats
considerades feus islamistes com Alexandria.12 Tot i això, con
tinuaven sent el grup amb més força.

Els resultats, que xocaven a molts i contradeien tots els son
dejos previs, posaven a la segona volta la confrontació entre la
Germandat i l’antic règim. Grups de joves revolucionaris preni
en el carrer denunciant la presència de Shafiq a la segona volta
i fins i tot atacaven la seu electoral del candidat a vuit provínci
es. A Monufeya, on el candidat havia tret més vots, els revolu
cionaris denunciaven haver trobat carnets d’identitat falsos
dins de les seves oficines. Aiman Nur, el candidat aïllat per la
comissió electoral, ho tenia clar: «Ens han posat en una trampa
perquè sortís Shafiq». Mentrestant, el reconegut tertulià Hamdi
Qandil era més contundent: «Els revolucionaris no haurien de
reconèixer els resultats electorals i haurien de boicotejar la se
gona volta fins que no s’apliqui la llei d’aïllament polític».13
Hamdin Sabahi i Amr Mussa reclamaven aturar les elecci
ons fins que s’aclarissin algunes denúncies. Una exigia aclarir
la desqualificació de Shafiq segons la llei d’aïllament polític
emesa pel Parlament i que llavors es trobava encara als tribu
nals pendent de sentència. L’altra demanava aclarir la denún
cia presentada per l’oficial de policia Abd al-Rahman Mansur
Nashar segons la qual el Ministeri d’Interior hauria emès
900 000 carnets d’identitat per votar a favor d’Ahmed Shafiq.14
Segons les xifres oficials, el candidat nasserista havia quedat
fora de la segona volta per una diferència de 700 000 vots. La
denúncia de Nashar no semblava, per tant, una irregularitat
menor ni «errors» que «no afecten el resultat final».

12 A nivell estatal van passar dels 10 138 134 de vots de les parla
mentàries als 5 764 952 de la primera volta de les presidencials.

14 «Belag yetahem dhobatan betazuir 900 alf sut lesaleh Shafiq», AlArabiya, 26-05-2012.
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13 «Qandil: Al-aaskary aaml ded el-thawra w aala el-thawar el-asrar
aala aadm ejra’ jola el-aada», Shorouk News, 05-06-2012.
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Mohamed Metwali, vicepresident primer del Tribunal de Cassa
ció i membre de la Comissió Electoral, anunciava el 28 de maig
que no s’acceptaven les apel·lacions presentades pels candidats.
Malgrat que hi havia dos casos als tribunals que soscavaven la
legitimitat dels resultats, la Comissió Electoral, immune a la
judicatura en virtut de l’article 28 de la reforma constitucional,
decidia seguir endavant amb el procés. Metwali oficialitzava
d’aquesta manera una segona volta entre Ahmed Shafiq i Mo
hamed Mursi. O el que era el mateix: entre el candidat reserva
dels Germans Musulmans i l’home que Mubarak va nomenar
primer ministre per posar fi a l’esclat popular de la revolució
egípcia. Curiosament Metwali ja havia format part del comitè
electoral mubarakista que havia avalat el frau generalitzat, amb
una desena de morts inclosos, de les eleccions de desembre de
2010. Després d’una revolució que havia costat la vida a més de
800 persones, avalava de nou unes eleccions sota règim militar.
La confrontació electoral entre Shafiq i Mursi era la represa
de l’endèmica confrontació entre el règim i la seva oposició is
lamista. Una confrontació que va tornar a posar a la palestra
una autèntica guerra bruta soterrada. Encara pendent del curs
legal de la demanda d’inhabilitar-lo en virtut de la llei d’aïlla
ment polític, Ahmed Shafiq presentava una campanya agressi
va marcada per la manca absoluta de propostes concretes i
l’abundància evident de retòrica antiislamista.
«Sacrificaré la meva vida per alliberar Egipte dels Germans
Musulmans». Així de contundent es va mostrar un agressiu Ah
med Shafiq durant la campanya. En una trobada a la cambra
americana de comerç, prometia mà dura: «Restauraré la segu
retat en trenta dies a còpia d’execucions i de força bruta».15 En
pocs dies va definir els Germans Musulmans com una formació

sectària i mentidera i els va acusar, sense aportar proves, de vo
ler vendre el canal de Suez a Qatar, de matar manifestants du
rant l’aixecament popular i de tenir preparades milícies arma
des per a una hipotètica guerra civil. En un acte ple de cinisme,
va arribar a titllar-los de continuistes per haver fet diversos
pactes polítics amb Mubarak.
Mentrestant la seva campanya estava rodejada de la influèn
cia de membres de l’antic Partit Democràtic Nacional. «Mai ne
garé que Mubarak és un model a seguir», afirmaria en campa
nya. Els principals líders de campanya a les províncies mostraven
vincles directes amb l’extint PDN i les principals figures mediàti
ques del règim es convertien en els seus més ferms defensors als
mitjans. El cabdill Abd al-Rahim al-Ghul, que l’any 2010 havia
proposat una llei al Parlament per poder disparar els manifes
tants, era un dels seus principals aliats a la província de Qena.
Al-Ghul no tindria problema a reconèixer el seu vincle amb el
mubarakisme i en un míting de suport al candidat es mostraria
orgullós de ser el padrí dels fulul (les figures de l’antic règim).
Però Shafiq, un militar que havia exercit la cartera de mi
nistre d’Aviació entre 2002 i 2011, havia estat el primer minis
tre que Mubarak havia col·locat el 31 de gener per posar fi a
la insurrecció popular. Sota el seu breu mandat es va produir
l’atac de manifestants a la plaça Tahrir conegut com la bata
lla del camell, es va destruir sistemàticament la documentació
policial i va tenir lloc la ingent fuga de capital estatal i de fi
gures del règim buscades judicialment. La justícia estudiava
aleshores més de vint-i-quatre denúncies de corrupció contra
el presidenciable, entre les quals hi havia la presumpta venda
fraudulenta, quan era ministre d’Aviació, de terreny estatal
en benefici de la família del rais i altres homes de negocis. «Jo
em limitava a signar papers», afirmaria cínicament durant la
campanya.16

15 David D. Kirkpatrick: «Egyptian Is Counting on Worries of Elites»,
The New York Times, 27-05-2012.

16 «Bel-fideo: Shafiq: Duri kan tauqiaa ooqoud biaa el-ard lenajli
Mubarak dun taadilha», Shorouk News, 14-05-2012.
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A l’altra banda del ring es trobava el candidat reserva dels
Germans Musulmans. Mohamed Mursi, amb un perfil més
aviat baix, era precisament acusat pels seus detractors de no ser
més que un titella a mans de la formació en la qual militava des
dels anys setanta. Després de no aconseguir-ho el 1995 a causa
de la ràtzia del règim a la Germandat, l’any 2000 entrava al
Parlament i es convertia en portaveu parlamentari dels Ger
mans Musulmans. Allà va començar a forjar una carrera polí
tica com a opositor que el 2006 el va portar a estar set mesos
detingut juntament amb cinc-cents membres més de la forma
ció islamista. El gener de 2011, en ple esclat revolucionari, tor
naria a la presó de Wadi Natrum, d’on seria alliberat arran dels
fets del 28 de gener. Un fet que els seus detractors usarien en
contra seva, afirmant que membres de Hamas n’havien prepa
rat la fuga i que el presidenciable havia defugit la justícia.
Els Germans no es van estar amb els braços plegats davant
els atacs de Shafiq i van acusar el règim d’intentar reviure en la
candidatura del seu rival, de qui en demanaven l’exclusió elec
toral, mentre feien campanya contra els mitjans de comunica
ció acusant-los de ser els grans responsables d’una «mentidera
campanya contra la Germandat». Però, davant el perfil baix de
Mursi, la seva candidatura es va escudar en els vuitanta anys
d’experiència organitzativa dels Germans Musulmans i, sobre
tot, en el projecte del Nahda, el Renaixement. Un document de
81 pàgines que exposava les bases per crear un estat democràtic
modern de referència islàmica i que planificava l’«empoderament
de la societat», el «procés de lideratge local» o el «desenvolupa
ment humà integral». La majoria de propostes resultaven poc
concretes o inassolibles a mitjà termini, per la qual cosa aixeca
ven les suspicàcies de molts analistes. Els mateixos Germans
Musulmans parlaven d’un projecte per assolir a vint o trenta
anys vista. Davant les crítiques, Mursi es va comprometre a as
solir un programa concret de 64 punts en cent dies.
La Germandat, necessitada d’aliances per batre Shafiq a les
urnes, tornava a trucar totes les portes. Amb el vot islamista
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gairebé assegurat, reprenia el discurs revolucionari per seduir
els opositors seculars a l’antic règim i mirava de picar l’ullet a la
Junta Militar, al mateix temps. A principis de juny, en plena
campanya per la segona volta, van utilitzar el Parlament per
plantejar una millora del sou dels membres de l’exèrcit que pre
veia un augment de fins a quatre vegades l’actual salari base.
Davant la dicotomia de les urnes i el retorn de les antigues
argumentacions, el vot de la por es va estendre pel país. Els
egipcis es veien forçats a escollir «entre dos diables» com afir
maven a les xarxes socials. «El millor entre els dolents» era el
principal argument escoltat als carrers mentre s’estenien les
crides de molts activistes a votar Mursi «mossegant una llimo
na» per evitar que de totes totes Shafiq accedís a la presidència.
El vot de la por també funcionava a favor d’un Shafiq que reco
llia vots entre bona part de les minories coptes i les classes be
nestants inflant la fòbia a l’islamisme polític i la inseguretat als
carrers. També el sector turístic li mostrava el seu suport a tra
vés de la Federació Egípcia de Cambres de Turisme davant el
que creien un risc per al seus negocis.

Cop d’estat per la llei
A dos dies de les votacions, el Tribunal Constitucional llançava
una nova bomba política. A poc menys de 48 hores de l’inici
de les votacions, l’alta instància judicial declarava la inconsti
tucionalitat de la llei d’aïllament polític a les figures de l’antic
règim. Shafiq seria a les urnes. La mateixa institució, certificant
el que alguns van qualificar com a cop d’estat judicial, també
reclamava la dissolució del Parlament per la inconstitucionali
tat dels 161 seients aconseguits per l’irregular sistema de llistes
individuals, cosa que representava un terç de la cambra. La po
licia controlava el Parlament i impedia que cap parlamentari
prengués possessió, ni que fos simbòlica, del seu escó. El po
der legislatiu tornava a caure en mans del Consell Superior de
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les Forces Armades, que tornava a certificar que no buscava
el poder. «Aquest ha tornat a nosaltres per la força de la llei»,
afirmaven a l’agència MENA fonts militars.
El Tribunal Constitucional es trobava presidit ni més ni
menys que per Faruk Sultan, el mateix jutge que presidia la con
trovertida Comissió Electoral. Sultan jugava a dues bandes per
dinamitar, de nou, l’arena política a poques hores de les decisives
eleccions. Nur Sobh Darwish, autor de la demanda que havia
conduit a la dissolució del Parlament, provocava el dubte en afir
mar no entendre res del que passava. Sostenia que tot i que la
demanda estava al seu nom, ell mai havia demanat aquesta pena
ni havia portat la demanda al Constitucional.17 Membres dels
Germans Musulmans afirmarien que ja havien alertat de bon
principi de la inconstitucionalitat de la llei, però que aquesta
havia estat defensada per la Junta Militar. Així s’expressaria el
secretari general de Llibertat i Justícia a Suez, Ahmed Mahmud.18
De fet, els islamistes havien acceptat el novembre de 2011 la
proposta de llei electoral davant la concessió militar que les llis
tes individuals podien ser omplertes amb candidats de partit.
A les portes de les votacions, els temors dels islamistes sem
blaven confirmar-se. El veredicte inhabilitava les convulses elec
cions parlamentàries de cinc mesos enrere, i, sobretot, deixava
els Germans Musulmans sense el fins llavors estèril únic bastió
de poder, mentre donava via lliure a l’antic règim per continuar
a les urnes postrevolucionàries. Tanmateix, les lleis de l’antic
règim, executades per jutges de l’antic règim, no tenien poder
per desacreditar els seus actors polítics. Desenes de membres de
les joventuts dels Germans Musulmans van reclamar la retirada
del seu candidat, però la direcció decidiria que Mursi continués
a les urnes per «protegir la revolució», segons paraules del guia
17 «Saheb daaua hal el-barlaman le al-masry al-youm: Lam atlob
ma qadet beho el-dostoreya... Ekhtanasemtaha leal-ja’ el-hokm», AlMasry al-Youm, 20-06-2012.
18 «Nae’b ikhwani: Akadna lel-aaskary mondo el-bedaya aadm
dostoreya qanun intikhabat», Shorouk News, 14-06-2012.
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suprem Mohamed Badie. Un visiblement satisfet Ahmed Shafiq,
per la seva banda, qualificava d’històric el veredicte que, segons
afirmava, posava fi a «una època de venjances».
Els militars tornaven a tenir la paella pel mànec a les portes
de les eleccions. El terratrèmol judicial arribava vint-i-quatre
hores després que una altra polèmica decisió judicial tornés a
restaurar alguns dels poders de la discutida llei d’emergència,
derogada un mes enrere i que governava el país des de l’arriba
da de Mubarak l’any 1981. Una quinzena d’organitzacions de
drets humans denunciaven que era la prova que Egipte seguia
vivint sota un estat militar i denunciaven que la llei permetia
la persecució dels delictes d’opinió, manifestació o vaga. Amb
les urnes a punt per obrir-se, fins i tot els aliats americans sem
blaven neguitejar-se. El secretari de Defensa estatunidenc,
Leon Panetta, alertava Tantawi a través d’una trucada telefòni
ca de la necessitat d’avançar ràpidament en la transició, desta
cant que els Estats Units continuarien «supervisant el procés».
Enmig d’un enrenou total, Egipte anava a les urnes sense
parlament ni constitució i sense saber quines competències tin
dria el futur president. Però amb la imatge clara que els militars
seguirien tutelant el camí.

Tensió a les urnes
A les portes d’un col·legi electoral a Minya, un matrimoni es
divorciava després que ella hagués votat per Mursi i ell ho ha
gués fet per Shafiq. Un exemplificant retrat de la tensió política
en què es trobava el país durant la segona volta de les eleccions
parlamentàries. El 16 i el 17 de juny de 2012, cinquanta milions
d’egipcis tornaven a estar cridats a les urnes per escollir el pri
mer president des de la revolució. El govern declarava festius
per als funcionaris els dies de votacions i tornava a amenaçar
amb multes de cent lliures als abstencionistes per tal d’incen
tivar la participació. Més endavant, amb una participació que
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s’estava anunciant molt baixa, allargarien dues hores més el
període de vot.
A diversos col·legis electorals es registraven enfrontaments
entre partidaris d’un i altre candidat. En alguns moments les
forces de l’exèrcit encarregades de la protecció dels col·legis es
veien obligades a intervenir, fins i tot interrompent el curs de
les votacions en alguns casos i havent de fer ús de les armes de
foc en d’altres. En total fins a vuit províncies registraven en
frontaments de darrera hora entre els partidaris de tots dos
candidats. Les forces policials denunciaven l’intent d’assalt a
tres col·legis, mentre que l’alcalde d’un poble a Sohag era de
tingut després d’amenaçar amb arma de foc els partidaris de
Mursi. Totes dues campanyes s’acusaven mútuament de com
pra de vots i frau electoral. La més estesa, l’aparició de vora un
miler de paquets de butlletes premarcades en benefici de tots
dos candidats a diversos col·legis.
Com si fos motiu de broma, Hatem Bagato, secretari de la
Comissió Electoral, arribava a definir com a «enginy egipci»
l’estratègia d’emprar nens menors d’edat per acompanyar els
votants com a assegurança que aquest executava el vot que ha
via venut a un candidat determinat. El gran enginy de la jorna
da i motiu de gran nombre de rumors, però, eren els bolígrafs
amb tinta que desapareixia, per tal de facilitar la manipulació
del vot. A diversos col·legis en van descobrir, cosa que va en
cendre l’alarma del frau programat. El polèmic presentador
televisiu pro règim Taufiq Okasha afirmava que els Germans
Musulmans n’haurien importat 180 000 des de l’Índia i que els
repartien a les cues de votants segons el perfil. Quatre hores
després, la tinta desapareixia. La Comissió Electoral demana
va al Ministeri d’Interior repartir 50 000 bolígrafs i demanava
als votants fer ús del bolígraf «oficial».
Però una vegada més les irregularitats serien minimitzades
i s’afirmaria que no afectaven el resultat final. Fins i tot quan la
delegació de supervisió de l’expresident nord-americà Jimmy
Carter va emetre les seves valoracions, molts mitjans van res
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saltar que l’informe donava el vistiplau al procés. Ho feien mal
grat que el que deia l’informe era que no s’havien detectat irre
gularitats destacables, però que, sobretot, no es tenia capacitat
per fer un veritable judici sobre les votacions en una supervisió
que havia patit unes restriccions «sense precedents», segons
afirmava el mateix redactat.19 El centre havia enviat noranta
observadors de trenta-sis països per supervisar els vora 10 000
col·legis de les eleccions. Segons reconeixien, no van poder
passar de la supervisió parcial de 1.000. Ni un 10% del total.
El 17 de juny al vespre es tancaven els col·legis electorals.
Mentre el recompte s’iniciava, la Junta Militar reblava per enè
sima vegada el clau de la transició. Un cop els egipcis havien
expressat el seu vot, donava a conèixer les competències del
futur president. Anunciava noves disposicions constitucionals
que li reservaven el poder legislatiu durant un període proper
als cinc mesos i tornaven a blindar-li totes les competències re
lacionades amb l’exèrcit. El nou president tindria poders per
formar govern, ratificar i rebutjar les lleis i declarar la guerra,
però només després de l’aprovació del Consell Superior de les
Forces Armades. D’acord amb l’article 60, la Junta Militar tam
bé es reservava el dret de tutelar la redacció de la constitució i
no seria fins que aquesta fos redactada que es formaria un nou
parlament.
Definit com un «cop d’estat»20 pels generalment mesurats
Germans Musulmans, el fantasma de l’extensió militar al poder
tornava a planar. Neguitejava fins i tot el Pentàgon i la Casa
Blanca, que alertaven els seus socis egipcis sobre el rumb de la
transició. I arribava a jugar freudianament en les ments dels
propis militars. El general Mohamed al-Assar tenia un petit
lapse durant la roda de premsa amb què el Consell Superior de
19 «The Carter Center Releases Preliminary Statement on Second
Round of Egypt’s Presidential Election», The Carter Center, 19-062012.
20 «El-ikhwan tsef el-aalan el-mokmel bel-enqelab...w taw’aked:
Majles el-shaab qa’em», Al-Watan,18-06-2012.
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les Forces Armades presentava la citada reforma. Repetia que
no es cansaria d’afirmar que els militars traspassarien el poder a
finals del proper gener. Algú el va mirar d’advertir del lapse,
que allò eren set mesos i, entre les rialles dels soldats i l’asto
rament d’alguns periodistes, el general corregia. «Em referia,
evidentment, a finals de juny», afirmava amb un somriure de
compromís.

Una setmana a la vora del precipici
A les 4 de la matinada, amb els recomptes encara en curs en di
verses províncies, els Germans Musulmans anunciaven la seva
victòria electoral. «Agraeixo a Al·là aquesta victòria, que és
la de tots els egipcis», afirmava Mursi en roda de premsa. Els
islamistes clamaven haver superat per menys d’un milió de vots
Ahmed Shafiq. 12,7 milions de vots davant els 11,84 del candi
dat continuista.
Però la candidatura de l’exprimer ministre afirmava dispo
sar d’uns nombres força diferents i es mostrava convençuda que
el seu candidat superava l’islamista per més de mig milió de
vots. «Estem preparats, més enllà dels aspectes jurídics, per
afirmar que Ahmed Shafiq serà el proper president d’Egipte»,
afirmava Ahmed Sarhan com a portaveu de la campanya. 21 Per
aspectes jurídics entenia les apel·lacions en curs, en què els
partidaris del candidat continuista reclamaven l’anul·lació de
vora dos milions de vots a Mursi. Yahia Qadri, advocat de la
campanya, afirmava haver exigit a la comissió «anunciar la vic
tòria oficial de Shafiq o forçar la repetició de les votacions a les
províncies on hi ha apel·lacions». 22
21 «Hemlet Shafiq: ladina bianat taw’aked tqadem morashehna benosf
milion sut» Al-Masry al-Youm, 19-06-2012.
22 «Mohami Shafiq yotaleb el-oolia lel-re’asa beaalan fauzo aw aada
bel-entakhabat», Al-Masry al-Youm, 20-06-2012.
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Dos candidats que es proclamaven vencedors i es negaven a
reconèixer la derrota. O el que era pitjor: la victòria del rival.
Durant una setmana, les acusacions creuades de frau no van fer
més que afegir tensió a un ambient ja carregat. La Comissió
Electoral anunciava l’estudi de les vora quatre-centes denúnci
es presentades pels dos candidats. De la campanya de Shafiq en
provenien 220, i 140 de la de Mohamed Mursi. Els Germans
Musulmans miraven de reenamorar-se del carrer i pressiona
ven l’exèrcit amb noves marxes a l’emblemàtica plaça Tahrir,
organitzant autocars des de totes les províncies per denun
ciar el nou decret de la Junta. Després de mesos atacant-los a
través dels seus mitjans i portaveus, i fins i tot de presentar de
núncies judicials en contra seva, la Germandat mirava ara de
picar l’ullet a les forces revolucionàries seculars i cridava es
tranys visques a les xarxes socials a grups com el 6 d’Abril o els
Socialistes Revolucionaris. 23 A més, el presidenciable aconse
guia rebre el suport de bon nombre de cares visibles dels revo
lucionaris seculars. Gent com el periodista i fundador de Ki
faia, Hamdi Qandil, l’escriptor Alaa al-Aswani, el fundador
del 6 d’Abril Ahmed Maher o un dels creadors de la web en
suport del màrtir Khaled Saïd, Wael Ghoneim, formarien part
del que seria anomenat el Front Nacional. Aquelles cares visi
bles havien arrencat algunes promeses a Mursi en una reunió a
l’hotel Fairmont, als peus de les torres Nile City. Entre aques
tes, la formació d’un govern de coalició nacional.
Des dels carrers, els Germans Musulmans amenaçaven
fins i tot amb una nova revolució si els resultats posaven un
continuista a la presidència. Paral·lelament, els partidaris de
Shafiq organitzaven una concentració de suport a les Forces
Armades a un barri benestant del Caire. La tensió era mà
xima a mesura que s’apropava l’hora d’anunciar els resultats.
I la psicosi col·lectiva, també. El diari oficialista Al-Ahram
23 «El-ikhwan tawaja el-tahia le 6 abril w el-eshterakeen el-thawreen
aabr el twitter», Al-Ahram, 23-06-2012.

199

Egipte rere la barricada ·· Marc Almodóvar
alertava que s’apropaven «les quaranta-vuit hores més perillo
ses de la història» del país. 24 Mohamed al-Baradei alertava
que el país estava a la vora de l’explosió. Els tancs protegien
les cases particulars dels dos candidats mentre la policia i
l’exèrcit decretaven l’estat d’alerta màxima i desplegaven tots
els efectius disponibles. Les forces de seguretat demanaven
als cossos consulars tancar les seus, moltes empreses donaven
festa als treballadors i els carrers, en estat de paranoia total,
es desertitzaven a mesura que s’apropava l’hora de l’anunci.
Més que uns resultats electorals, semblava que s’anunciaria
una declaració de guerra.
A les tres del migdia del 23 de juny, amb un retard de diver
ses hores, els representants de la Comissió Superior Electoral
compareixien en roda de premsa per anunciar els resultats ofi
cials finals. Aquests eren molt similars als anunciats per la Ger
mandat la mateixa nit de les votacions: amb 13 230 000 vots
(51,7%), Mohamed Mursi era anunciat com el primer president
civil de la història del país. Tan sols 900 000 vots de diferència
separaven l’islamista del comandant d’aviació Ahmed Shafiq,
que assolia un 48,2% dels vots i guardava un tens silenci des
prés de l’anunci oficial.
Ni dos dies després d’anunciar-se els resultats, Ahmed
Shafiq abandonava el país i marxava cap a Abu Dhabi. Marxa
va a un dels santuaris on havien fugit bona part de les grans
figures de l’antic règim i on semblaven coure’s les conspiraci
ons del continuisme, els Emirats Àrabs. Pocs dies abans hi ha
via fugit una altra figura, el sempre enigmàtic Omar Suleiman,
de qui s’anunciaria la misteriosa mort poc més d’un mes des
prés. Shafiq fugia tot i tenir a l’esquena fins a vint-i-quatre
causes pendents als jutjats. Els seus partidaris afirmaven que
es prenia unes merescudes vacances i que pensava en fer una
umra, una visita religiosa a la ciutat de la Meca. Els seus de
tractors, que marxava sense retre comptes amb la justícia i
24 «Akhtar 48 saaa fi tarikh Misr», Al-Ahram, 20-06-2012.
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amb un equipatge de set tones que les autoritats no havien ins
peccionat.
Shafiq guardaria silenci durant mesos. Només el trencaria a
mitjans d’octubre, quan la batalla jurídica contra seu es rein
tensificava, per denunciar que ell era el legítim vencedor de les
eleccions i que tenia documents que ho demostraven. 25 Afirma
va haver callat «pel bé d’Egipte», però que no s’estaria de bra
ços plegats davant les agressions dels Germans Musulmans.
Segons els seus partidaris, que van fer una forta campanya a les
xarxes, Mursi havia estat coronat president per un acord entre
la Junta Militar i Khairat Shater, negociat durant tota la setma
na però tancat a contrarellotge. Una trucada de darrera hora de
Shater a Tantawi hauria sigut l’explicació del llarg endarreri
ment de la roda de premsa en què es van anunciar els resultats.
Les acusacions de Shafiq serien descrites com a «al·lucinacions»
per membres de la Germandat, que desacreditarien completa
ment la teoria de l’expresidenciable.
Més enllà de les acusacions de Shafiq, diverses informaci
ons apuntaven que els resultats electorals se sabien des de feia
quatre dies. Un endarreriment que donava lloc a moltes suspi
càcies. La gran pregunta era saber el motiu de l’endarreriment
de l’anunci i què hi havia al darrere. Oficialment, el motiu era
l’estudi de les apel·lacions presentades per les candidatures.
Fonts internes demostraven que la Comissió Electoral havia re
but fortes pressions i havia tingut crisis internes, amb l’amena
ça inclosa d’alguns membres de presentar la dimissió. Aquesta
va avaluar seriosament la repetició de la votació en almenys
tres províncies en què s’havien detectat irregularitats, però ho
hauria desestimat perquè, segons paraules d’un dels membres,
«sota cap concepte» es podien ajornar els resultats. 26
25 «Bel-fidio...baad tajmid hesabteho: Shafiq yotaleb el-nae’b elaam
bel-tahqiq fi natae’j intikhabat el-re’asa», El-Bedaiah, 22-10-2012.
26 «El-mostashar Khefajy Yokashef: Baad aada`el-lajna aradu ta’jil
aalan fawz Morsi», Shorouk News, 18-10-2012.
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Rere els bastidors semblava lliurar-se una batalla política
sense igual a tres bandes. Un triumvirat entre els Germans Mu
sulmans, la Junta Militar i la Casa Blanca semblava voler rede
finir la ruta abans de donar cap pas en fals en la tensa transició.
Una marató de trobades i trucades telefòniques van precedir
l’anunci dels resultats en unes negociacions que podrien haver
arribat a tenir la mediació del diplomàtic Mohamed al-Bara
dei. Hillary Clinton ho hauria estat supervisant tot personal
ment des de Washington, pressionant la Junta Militar per
marcar el camí de l’anomenada transició. I en aquest camí Was
hington havia donat, si més no, el vistiplau a la presidència dels
Germans Musulmans. Una decisió que generaria tensions in
ternes en donar el poder a una formació islamista, però que en
realitat no feia més que jugar una vegada més a la diplomàcia
política en favor del que considerava en aquella època els seus
interessos. Els anàlisis ianquis veien la Germandat com el grup
més ben organitzat i popular després del règim i, per tant, li
indicaven que era la sortida més estable del sacseig polític pro
vocat per la caiguda de Mubarak. La Casa Blanca apadrinava
una transferència del poder que posava un nou punt en el gran
pacte de la transició entre militars i germans musulmans.
El 29 de juny Mohamed Mursi es dirigia a la plaça Tahrir
per jurar simbòlicament el càrrec de president davant l’escena
ri iconogràfic de la revolució. Ho feia envoltat de desenes de
guàrdies de seguretat i amb un discurs carregat d’emotivisme.
«La sang dels màrtirs ha fet créixer l’arbre de la llibertat», afir
mava abans de descobrir-se el pit amenaçadorament i afirmar
que no tenia por de ningú més que de Déu. L’èxtasi irradiava
de la plaça. Sota l’intens sol, les llàgrimes queien per les galtes
dels partidaris de l’islamista Mursi, que mai haurien somiat
veure algun dia un germà musulmà com a president del país.
«Ara tothom m’escolta», afirmava desafiant: «No hi ha més
gran poder que aquest».
Setze mesos després de la caiguda de Mubarak, el règim
militar simbolitzava el traspàs de poder. Un període de temps
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que gairebé triplicava el mig any promès inicialment però que
aparentment posava fi a gairebé seixanta anys continuats de go
vern militar. Del 23 de juliol de 1952 al 30 de juny de 2012. No
era l’única referència. Vuitanta-quatre anys després que Has
san al-Banna creés una de les més importants organitzacions
islamistes del món modern, els Germans Musulmans, Mursi
afrontava el moment més crucial de la formació. Mursi oblida
ria ràpidament el seu compromís amb el Front Nacional adqui
rit a l’hotel Fairmont de les torres Nile City. No es tornaria a
reunir amb ells, i els seus acords, encapçalats per la formació
d’un govern transicional de coalició, serien completament ban
dejats.
Per contra, una de les primeres persones a felicitar el nou
president seria Christine Lagarde, presidenta del Fons Mone
tari Internacional, que afirmaria que «Egipte està ara prepa
rada per ser ajudada».27 Tot i la felicitat, la tensió era també
evident. Mursi es veia obligat legalment a jurar el càrrec davant
els membres del Tribunal Constitucional que tot just acabaven
de dissoldre el Parlament de majoria islamista. Mursi ni somre
ia, tot i la importància del moment. No era l’únic incòmode.
Cinc jutges havien amenaçat de boicotejar la investidura. Era
un presagi de la tensió que el president tindria amb la cúpula
judicial. A una setmana de la investidura, el president inten
taria retornar el Parlament a l’acció legislativa, però es tornaria
a topar amb el mur d’una judicatura encara sota control

mubarakista.
Però la primera envestida del president tindria un altre ob
jectiu. El 2 de juliol, en una de les seves primeres accions com a
president, aprovava un augment del 15% de les jubilacions als
membres de les Forces Armades. Mursi aplanava el camí per a
un dels moments clau de la transició egípcia.

27 «Lagarde tells Morsi IMF ready to support Egypt», Ahram Online,
30-06-2012.
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Un nou mapa
Si una cosa semblava marcar l’onada revolucionària dels països
àrabs era l’augment de la influència dels Germans Musulmans,
i les seves ramificacions, com a nova potència política regional.
A Tunísia era la branca local de la Germandat, al-Nahda, lide
rada per Rashid al-Ghannouchi, la que prenia el poder, mentre
que al Marroc Justícia i Desenvolupament posava un peu i mig
al govern. La formació també guanyava pes polític a llocs com
Kuwait o Líbia, mantenia el pols amb el rei Abdallah a Jordà
nia i, a Síria, la lluita de poder dins de la dividida oposició no
feia ombra a l’important pes que els Germans Musulmans hi
estaven tenint. Fins i tot en el cas palestí, l’ascens de la Ger
mandat permetia Hamas deixar de sentir-se acorralada i afa
voria un fins feia poc impensable procés de reconciliació amb
al-Fatah i la seva històrica adhesió a l’Organització d’Allibera
ment de Palestina (OAP).
L’ascens de la Germandat marcava un nou mapa polític a
la zona. Temporal i transicional, però clarament en auge. L’as
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cens anava fortament lligat a una aliança tàcita amb una po
tència en augment, Qatar. El petit emirat semblava que era qui
treia més rèdit polític de l’anomenada primavera àrab. Un país
sense influència històrica, però amb la segona renda per càpita
més elevada del planeta, s’havia convertit en els darrers anys en
un actor important de l’escaquer del Pròxim Orient, certificat
per un paper cada cop més destacat en la presa de decisions de
la Lliga Àrab. Des que el 1995 Hamid Ben Khalifa al-Thani
deposés el seu pare en un cop d’estat incruent, el jove emir
havia liderat una autèntica revolució política al país i a la regió.
Una revolució iniciada el 1996 amb la creació de la plataforma
televisiva Al-Jazeera, que arran de les revoltes àrabs es conver
tiria en portaveu de la política exterior del poder qatarià i seria
cada cop més acusada de control informatiu i d’haver fet un
viratge polític a favor del nou règim, o els innovadors projectes
educatius, artístics, científics o esportius com la Qatar Foun
dation, la instal·lació a Doha de campus de les més influents
universitats internacionals o l’organització del mundial de fut
bol del 2022.
«Els qatarians veuen la Germandat com un vehicle trans
missor per expandir la seva influència a la zona», afirmava
l’analista polític Ghaneim Nusebieh. El petit emirat havia aco
llit figures vinculades estretament a la Germandat, com el líder
de Hamas Khaled Meshal o el pare espiritual d’Al-Jazeera,
l’egipci Yussef al-Qardawi, antic membre de la Germandat i
encara molt proper a aquesta.
En els mesos que van seguir la caiguda de Mubarak es van
anunciar generoses ajudes dels tres principals països del Golf.
Deu mil milions de dòlars des de Qatar, quatre mil des d’Arà
bia Saudita i tres mil des dels Emirats Àrabs. Tots tenien con
dicionants polítics, malgrat que cap no qüestionava el lloc dels
Estats Units a la regió. Aràbia Saudita i els Emirats, les prome
ses d’ajuda econòmica dels quals mai arribarien a concretar-se,
exigien la protecció de les figures de l’antic règim deposat. Qa
tar, per la seva banda, prometia inversions a Egipte per tal d’as
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segurar que el projecte egipci dels Germans Musulmans no
fracassés. El primer ministre qatarià, Bin Jassim al-Thani, afir
mava que l’emirat no permetria que Egipte entrés en bancarro
ta.1 I per si en quedava cap dubte, entre d’altres el xeic Youssef
al-Qardawi alertaria que no seguir el full de ruta de la Ger
mandat posaria en perill l’ajuda econòmica qatariana al país. 2
Més de 15 000 milions d’euros en ajudes i inversions en els sis
primers mesos de Mursi com a president, que veurien com el 8
de gener de 2013 doblaven una ajuda inicial de 2.500 milions de
dòlars per reposar les esgotades reserves de divises egípcies, a
la vora del col·lapse.
Qatar, al seu torn, veia en la formació islamista el millor
aliat per plantar cara geoestratègica a la intocable Aràbia Sau
dita, que interpretava com una amenaça l’ascens d’un corrent
islamista com els Germans Musulmans, que posava en per ill
la supremacia wahabosaudita en el món sunnita. Al-Sharq

al-Awsat, diari vinculat a la família reial saudita, va atacar fe
rotgement el nomenament de Mursi com a president i alertava
vagament dels suposats vincles de la formació amb Iran. No es
podia oblidar tampoc que Riad, capital del regne, era una fer
ma aliada econòmica i política de la pràctica totalitat de dicta
dures de la regió, les quals garantien l’equilibri de poders desit
jat pels saudites. De fet, l’aliança era gairebé personal. Aràbia
Saudita no només va acollir amb els braços oberts el dictador
tunisenc Ben Ali; també ho va fer amb el iemenita Saleh, que
seria operat a Riad i vivia opulentament sota l’auspici d’una
monarquia saudita que abans ja havia donat acollida al somali
Siad Barre, l’ugandès Idi Amin o el pakistanès Nawaz Sha
rif, entre d’altres. A més, Aràbia Saudita va encapçalar la con
trarevolució armada a Bahrein i va recolzar el rei Abdallah de
1 «Qatari PM says won’t let Egypt go bankrupt», Egypt Independent,
15-01-2013.
2 «El-Qardawy: el-tasuit be la yofaqed Masr 20 miliar dular men
Qatar», Al-Masry al-Youm, 14-12-2012.
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Jordània en la seva lluita política contra els Germans Musul
mans jordans. El difunt emir Nayef, fins feia poc ministre d’In
terior, era conegut pel seu odi a la Germandat. El 2002 publica
va que «la Germandat ha destruït el món àrab» i lamentava
haver-li donat suport anteriorment en la seva lluita contra el
panarabisme nasserista.
La por que l’ascens de la Germandat sacsegés les monarqui
es del Golf va provocar la persecució gairebé malaltissa de les
autoritats locals, especialment als Emirats Àrabs. Durant el
2012 la policia va processar 94 persones acusades de formar part
de cèl·lules il·legals dels Germans Musulmans que intentaven
deposar el règim emiratí i de crear, fins i tot, una branca armada.
A principis dels 2013 un grup de trenta detinguts rebria acusa
cions força similars. El cap de policia de Dubai era un dels més
actius opositors de la Germandat. Els definia com «una colla de
pecadors el final dels quals és a prop», mentre afirmava que la
revolució egípcia havia estat finançada per Iran. 3 El febrer de
2013 els Emirats llançaven la cadena Al-Ghad, acció que era
vista com un intent de confrontar la qatariana Al-Jazeera. A
Kuwait també s’aixecaria l’alarma. El president del Centre d’Es
tudis Kuwaitians alertava del neguit del govern local sobre el
paper dels egipcis al país i amenaçava amb acomiadar tots
aquells que treballessin en «llocs sensibles» de l’aparell estatal.
Membres dels Germans Musulmans van acusar les autori
tats dels Emirats Àrabs de finançar l’oposició. Diverses figures
de l’antic règim egipci van fugir del país i es van establir als
Emirats juntament amb homes de negocis egipcis que miraven
d’evitar la justícia. Entre aquests es trobava el mateix Ahmed
Shafiq, darrer primer ministre del règim Mubarak i adversari
electoral de Mursi a les presidencials de l’estiu passat, o el cap
de la intel·ligència egípcia, Omar Suleiman, que moriria estra
nyament un mes després d’aterrar a Dubai.
3 «Dhahy Khalfan: La aman lel-Ikhwan...w el-morshed tajeya yozon
enho saykon khalifa», Al-Masry al-Youm, 09-01-2013.
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Mursi jubila Tantawi
Sis setmanes després de jurar el càrrec, Mohamed Mursi em
prenia una inesperada envestida. El 12 d’agost s’anunciava una
reforma integral de la cúpula militar. El president jubilava de
cop els dos homes forts de la Junta, el mariscal Tantawi i el
general Anan, i redibuixava del tot el mapa del Consell Supe
rior de les Forces Armades. A més, i potser el moviment més
rellevant de tots, el president anul·lava la declaració constituci
onal feta pels militars just abans de les eleccions i restituïa tots
els poders presidencials de l’antiga constitució, encara vigent.
D’aquesta manera el president Mursi assumia tots els poders,
gairebé absoluts, quaranta-quatre dies després d’haver arribat
al palau presidencial.
La carambola política posava dubtes sobre si es tractava
d’un putsch islamista a la Junta Militar o si, per contra, no era
més que una altra escenificació del pacte de transició entre
l’exèrcit i la Germandat. La notícia sorprenia. Arribava pocs
dies després que Tantawi hagués estat confirmat com a mi
nistre de Defensa en el que va ser el primer govern format pels
Germans Musulmans. Deu dies abans, els Germans Musul
mans presentaven un executiu encapçalat per un antic funcio
nari del Ministeri de Rec, Hisham Qandil, en relleu de Kamal
Ganzouri. El nou govern incloïa vint-i-nou tecnòcrates, quatre
membres dels Germans Musulmans, un islamista moderat del
Wasat i un altre del salafista Al-Hadara. Era un govern que
clarament ignorava l’acord de Mursi amb les forces revolu
cionàries per formar un executiu transicional de coalició assolit
el mes de juny, poc abans de ser nomenat vencedor a les elec
cions. Els analistes afirmaven que l’executiu mostrava una cla
ra tendència proislamista. La cartera de Defensa, però, seguia
en mans del mariscal Tantawi.
Què havia succeït en aquests escassos deu dies perquè es
produís aquest canvi? El 5 d’agost, tres dies després d’anunci
ar-se el nou govern, un atac armat al pas fronterer de Rafah
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provocava la mort de setze policies egipcis. L’incident només
mostrava l’enèsima incompetència d’un exèrcit que no havia sa
but impedir un atac alertat pels informadors dels serveis se
crets. A més, tornava a posar sobre la taula la incapacitat mili
tar de controlar la seguretat a la península del Sinaí, on des de
feia mesos se sentien notícies sobre atacs de grups jihadistes
amagats a les muntanyes de la zona. Uns incidents que neguite
javen, i molt, Tel Aviv i Washington.
L’incident de Rafah va retornar les tensions entre els Ger
mans Musulmans i la cúpula militar. Alguns elements van inten
tar assenyalar una pretesa responsabilitat de la Germandat en
acusar Hamas d’estar darrere de l’atac. Els funerals del policies
van convertir-se en protestes que van carregar contra el nou
govern i que van impedir al president poder donar el condol als
familiars. El president se sentia humiliat i pensava que tot era
una estratègia de desprestigi. Els incidents, a més de mostrar la
incompetència d’una envellida cúpula militar, posaven en relleu
la necessitat de reconfigurar unes relacions deteriorades. La pri
mera víctima política de l’atac va ser Murad Muafi, nou cap de
la intel·ligència egípcia, ben considerat per Occident i que moltes
travesses apuntaven que podria ser el relleu natural de Tantawi
però que no semblava un perfil amb el que els islamistes se sen
tissin còmodes. Juntament amb Muafi, el 8 d’agost queien el cap
de seguretat de la província del Caire, el cap de la Guàrdia Re
publicana i el governador del Nord el Sinaí.
Quatre dies després s’anunciava la reestructuració global
de la cúpula militar. Lluny de buscar la confrontació, Mursi
prometia en un discurs televisat respectar la independència del
poder militar i allargava la mà a la mútua col·laboració. El
Pentàgon afirmava que el moviment no l’agafava per sorpresa,
donant a entendre que era un gest que esperaven des de feia
dies4 i el general Mohamed al-Assar afirmava que havia sigut

4 «US unsurprised by Egypt army reshuffle», BBC News, 14-08-2012.
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fruit de negociacions entre el president i el mariscal Tantawi. 5
L’única petita aresta de la jugada la insinuava l’estranya dimis
sió del coronel Hussein Ruweini, un dels caps militars més bel·
ligerants amb els Germans Musulmans i que abandonava la
Junta Militar sense voler donar explicacions. Però el seu silen
ci, que s’estenia al de tot l’exèrcit, seguit de la trobada entre el
president Mursi i els mateixos Anan i Tantawi l’endemà de la
decisió, donava senyals que la carambola de Mursi havia estat
cautelosament treballada i negociada. Si més no aparentment.
Tantawi i Anan es jubilaven, però se’ls convertia en consul
tors del president. A més, se’ls condecorava amb el Collaret del
Nil i la medalla de la República, el més alts honors d’estat, cosa
s’interpretava com una mostra de la voluntat de protecció i no
persecució judicial de les figures militars. A més d’aquest blin
datge simbòlic, s’assignarien a Tantawi i Anan unes prestacions
mensuals de vora 2.800 i 2.200 euros respectivament. Una cosa
que estava fora de la legislació ordinària per aquest tipus de
condecoracions.
Mursi també jubilava altres figures militars, però els ator
gava sucosos càrrecs altament lucratius per gaudir d’un plàcid
retir. Entre d’altres el comandant sortint de la marina de guer
ra, Mohamed Mimish, va ser posat a càrrec del Canal de Suez.
El comandant de la força de defensa aèria, Abd al-Aziz Seif, es
va convertir en president de l’Organització Àrab per a la Indus
trialització. Reda Hafez, cap de les forces aèries, era nomenat
ministre de Producció Militar.
Lluny de la confrontació, Mursi donava una sortida més
que airosa a una cúpula militar que sobrepassava la setantena i
que esquivava afrontar amb la justícia els excessos de la tran
sició. A més, en cap moment no es canviava la lògica del poder
militar i l’enfocament de la Junta tampoc semblava canviar en
5 «Al-Aassar lereuters: Qarar el-ra’es behala Tantawy lel-tqaaed baad
mosharwat maaho w maa el-majles el-aaskary», Sout belady. Shorouk
News, 13-08-2012.

211

Egipte rere la barricada ·· Marc Almodóvar
estructura. Els recanvis sorgien entre alts comandaments
militars, alguns d’ells considerats propers al mariscal i el seu
entorn. Abd al-Fattah al-Sisi, cap de la intel·ligència militar
des de la caiguda de Mubarak, mediador entre l’exèrcit i la
Germandat durant l’etapa transicional i un dels membres més
joves de la Junta, es convertia en ministre de Defensa i cap del
Consell Superior de les Forces Armades. El comandant del III
Exèrcit de Campanya, Sedky Subhi, era nomenat cap d’Estat
Major. Mohamed al-Assar, una de les cares públiques de la
Junta Militar per les seves aparicions televisives, va ser pro
mocionat com a assistent del nou ministre de Defensa i encar
regat de conduir les relacions amb els Estats Units, amb qui
guardava bona afinitat.
El nom d’al-Sisi aixecava suspicàcies entre els cercles acti
vistes. S’havia fet famós per la seva defensa dels «tests de vir
ginitat» practicats per l’exèrcit a noies manifestants a la plaça
Tahrir el març de 2011. A més, era acusat sense proves clares
de ser membre de la Germandat a causa de la seva suposada
religiositat i un suposat vincle parentiu amb un antic militant
islamista. Més enllà d’això, era evident que la reestructuració
militar era un primer pas per a una reforma a llarg termini de
l’exèrcit. Diverses fonts diplomàtiques confirmaven l’interès
dels islamistes per processos de transició marcats per la recon
ciliació i el reciclatge militar basats en l’amnistia. En el cas
espanyol, membres de la Germandat van mostrar interès per la
figura de Narcís Serra i el seu llibre sobre la transició militar i
com els soldats espanyols van tornar a les casernes, editat per
la universitat de Cambridge. Tot i que els militars no acabarien
de tornar a les casernes amb la remodelació d’agost del 2012,
el canvi a l’exèrcit egipci, sota l’atenta mirada americana, esta
va en curs. Set mesos després de la reforma, el març de 2013,
membres de la Germandat eren acceptats per primer cop en la
història per al reclutament en la classe 109 de l’acadèmia mili
tar. Un fet que fins llavors els havia estat prohibit pel ferri con
trol secular i suposadament no partisà de l’estructura militar i
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que va aixecar fortes suspicàcies entre una oposició que temia
un control islamista de l’entitat.
Però en les decisions d’aquell 12 d’agost Mursi no només
mirava d’afrontar la reforma, si més no estètica, de la cúpula
militar. Tot i que en el seu moment passava més desapercebut,
el president també col·locava el jutge Mahmud Mekki com a
vicepresident, en un gest que semblava buscar certa complicitat
amb les forces revolucionàries. Mekki guardava certa populari
tat pel seu lideratge entre els jutges reformistes que havien
plantat cara a Mubarak el 2005. Però el seu nomenament era,
en realitat, la primera pedra del que seria el nou i decisiu front
de batalla dels Germans Musulmans: la reforma de la judicatu
ra, encara sota control de bona part dels jutges mubarakistes
que havien perseguit durant anys els moviments islamistes i els
membres dels Germans Musulmans. Davant el simple nomena
ment de Mekki, el Club de Jutges semblava sentir-se ja amena
çat i alertava que no permetria cap mena d’interferència. Mursi
plantejaria als seus assessors una purga de la judicatura muba
rakista aplicant una jubilació forçosa dels jutges als seixanta
anys, però Mekki, temorós de la reacció d’aquests, pararia els
peus al president demanant-li una purga més gradual. Aquest
seria l’inici d’una de les batalles que marcaria una nova etapa
de la transició egípcia.
Dos mesos després el president tornaria a l’envestida. L’11
d’octubre, tres dies després de complir-se els cent dies de Mur
si a la presidència, s’anunciava la destitució del fiscal general
Abdel Maguid Mahmud i el seu nomenament com a ambaixa
dor al Vaticà. La judicatura mubarakista va fer front comú con
tra una decisió que qualificaven de «farsa» i l’oposició secular,
a qui Mursi havia obviat de tot diàleg, es mostrava recelosa de
les intencions del president i apel·lava a seguir la legalitat
v igent. Els carrers esclataven per primer cop amb ira contra
el govern dels Germans Musulmans i es produirien enfronta
ments violents al centre del Caire entre partidaris i detractors
del president. Quaranta-vuit hores després de destituir el fis
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cal, els Germans Musulmans es veien obligats a rectificar i
confirmar que Abdel Maguid seguiria en el càrrec. Si més no
momentàniament. Els Germans perdien la batalla. Però no es
resignarien a perdre la guerra mentre esperaven unes millors
condicions per a l’envestida.

L’atac a Gaza i el decret constitucional
El 14 de novembre l’exèrcit sionista d’Israel perpetrava a Ga
za l’assassinat selectiu d’Ahmed Jabbari, líder de les brigades
d’Izzeddin al-Qassam, el braç armat de Hamas. Jabbari era
considerada una de les persones més influents a la franja. Una
desena de persones, inclosos dos nens, morien a conseqüèn
cia de l’atac. Tel Aviv afirmava que aquella era la resposta al
llançament des de Gaza de vora cent míssils Katiuskas i Grad
de curt abast en menys de vint-i-quatre hores sobre territori
israelià.
Aquest seria l’inici de l’anomenada Operació Pilar de De
fensa, l’ofensiva militar israeliana que tornaria a deixar la fran
ja de Gaza sota el setge de les bombes. Una vegada més l’atac
arribava a les portes d’unes noves eleccions legislatives al
Knesset israelià, previstes per al gener següent. Des de 2003 no
hi havia campanya electoral israeliana que no hagués estat pre
cedida per un atac a la franja. Quatre campanyes marcades per
la sang. I que donaven els seus resultats. Arran de l’ofensiva,
tant el primer ministre Benjamin Netanyahu com el cap de De
fensa Ehud Barak augmentaven un 20% la popularitat en una
ofensiva que, segons les mateixes enquestes, comptava amb el
suport del 84% de la població israeliana.
La peça clau del trencaclosques palestinoisraelià sembla
va estar al Caire. Mohamed Mursi es convertiria en el pivot de
les negociacions entre Hamas i Tel Aviv per imposar un alto el
foc a la franja. Un alto el foc que seria anunciat el 21 de no
vembre pel ministre d’Afers Exteriors egipci, Mohamed Ka
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mel Amr, i la secretària d’Estat estatunidenca, Hillary Clin
ton. La pau arribava 150 morts i centenars de ferits després de
l’inici de l’atac, una setmana abans. Mursi es convertia, a ulls de
la premsa i la comunitat internacional, en l’heroi d’aquella nova
treva. Aquesta arribava un mes després de la polèmica carta en
què Mursi s’adreçava al seu homòleg israelià, Shimon Peres,
com a «apreciat amic», i li manifestava la voluntat de «mante
nir i reforçar les cordials relacions que feliçment hi ha entre tots
dos països». Tel Aviv, que començava a apreciar els beneficis de
tenir un interlocutor islamista i proper a Hamas al Caire, lloava
la figura del president egipci. En les properes setmanes l’exèrcit
egipci intensificaria l’atac als túnels de contraban que miraven
de mitigar el bloqueig imposat a la franja de Gaza. Egipte inun
daria centenars d’aquests túnels que representaven la via d’ac
cés de vora el 30% de l’economia i el 80% de l’alimentació de
Gaza. Amb el nou escenari geopolític, Hamas ni alçava la veu
davant un atac que ni el mateix Mubarak s’havia atrevit a dur a
terme amb aquella intensitat. La contraprestació posaria a la
taula de negociacions Hamas i Tel Aviv, amb la mediació egíp
cia, per redefinir l’alleugeriment del setge.
El diari Haaretz israelià arribaria a parlar de Mursi com
del germà d’Israel.6 «L’esforç constructiu de Mursi per aturar
la violència és una agradable sorpresa», afirmaria el president
israelià Shimon Peres. Les lloances israelianes eren comparti
des per la Casa Blanca i la resta de la premsa internacional.
Egipte, a més, acabava de tancar un preacord amb l’FMI pel
préstec de 3.600 milions d’euros. Mursi era, pràcticament, l’ho
me de moda. Fins i tot la revista Time el qualificava com l’home
més important del Pròxim Orient.7
Vint-i-quatre hores després d’anunciar-se la treva i cre
ient-se reforçat per les lloances internacionals, Mursi reprenia
6 Zvi Bar’ei: «Mohammed Morsi, Israel’s brother», Haaretz, 21-112012 [online].
7 Revista Time, desembre de 2012.
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la seva envestida interna. Yasser Ali, portaveu de la presidèn
cia, anunciava una nova declaració constitucional per la qual
es tornava a destituir el fiscal general i el president s’atorgava
nous poders que el situaven per sobre del control judicial.
Mursi blindava de tota possible dissolució tant el Senat com la
controvertida comissió encarregada de redactar la constitu
ció, a qui donava dos mesos més per acabar el text, i forçava
la repetició dels judicis als responsables de la mort de mani
festants durant la revolució. En un temps rècord, el president
feia jurar el càrrec al nou fiscal general, Tallat Ibrahim Abd
Allah.
Si bé bona part de les decisions podien tenir una base revo
lucionària i podien rebre fins i tot l’aprovació dels grups secu
lars, l’article dos de la declaració aixecava suspicàcies en l’are
na política. Afirmava que totes les declaracions, anuncis i lleis
promulgades pel president des del 30 de juny fins a l’establi
ment d’un nou parlament i l’aprovació d’una nova constitució
«seran definitives i vinculants i no poden ser apel·lades de cap
manera ni davant de cap entitat». Mursi, a més, emetia l’anunci
sense haver-lo consultat amb les forces d’oposició malgrat ha
ver-s’hi reunit pocs dies abans de l’emissió del decret. La des
confiança amb què l’oposició secular veia unes poc clares inten
cions encenia la metxa. Mursi semblava voler dinamitar tota
transició inclusiva i tirava pel dret.
L’efecte de l’anunci s’estenia ràpidament als carrers de tot el
país. Els jutjats de diverses províncies tancaven les portes i el
Club de Jutges cridava a una vaga indefinida fins a la revocació
de les decisions. Mentre la Germandat organitzava mostres de
suport al Caire fins i tot abans de conèixer-se el contingut de la
reforma, a les principals ciutats del país sorgien protestes contra
el que eren considerats «deixos dictatorials» del nou president.
La Germandat estaria al punt de mira. Almenys vint-i-vuit ofi
cines i seus dels Germans Musulmans i del seu braç polític, el
partit Llibertat i Justícia, serien assaltades aquella jornada o en
les immediatament posteriors. Els enfrontaments entre par
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tidaris i detractors del president adquiririen escenaris sagnants
a diverses ciutats. Per primer cop des de la batalla dels camells,
grups de civils s’enfrontaven violentament als carrers. Les
baralles eren especialment intenses a les poblacions del Delta,
fins al punt de fer sobrevolar el fantasma d’una guerra civil
sobre l’opinió pública. El fantasma s’escamparia als mitjans
occidentals amb unes declaracions del diplomàtic Mohamed
al-Baradei a la revista alemanya Der Spiegel en què alertava
dels riscos d’un conflicte armat al país si els grups moderats no
prenien la veu.8
La mort d’Islam Masud, un adolescent de quinze anys, du
rant els enfrontaments a la ciutat agrícola de Damanhur, es
convertia en un exemple de la ruptura en què es trobava el país.
Mentre els Germans Musulmans reivindicaven la pertinença
del jove a les files islamistes, familiars i activistes defensaven la
seva pertinença als grups d’oposició, dels quals els seus famili
ars eren membres afiliats. La mare del difunt fins i tot es negava
a rebre el condol de la dona del president Mursi enmig d’una
enorme tensió que es podia tallar amb un ganivet.
La insurrecció provocada per l’anunci constitucional torna
va a posar l’escenari polític en la mateixa dicotomia de sempre
i aconseguia fer més evident que mai la ruptura confessional
de l’escenari polític egipci. Mentre les forces islamistes recol
zaven les decisions del president i les qualificaven de «victòria
revolucionària», les forces seculars les titllaven d’un atac a la
separació de poders, davant el que consideraven l’intent de re
instaurar una nova dictadura. Els islamistes, en diversos casos
reconvertint els sermons de les mesquites, acusaven els mani
festants de ser heretges mubarakistes, mentre que aquests afir
maven que Mursi es volia erigir en el nou faraó «per la gràcia
d’Al·lah». Essam al-Erian, destacada figura de la Germandat,
afirmava que les manifestacions, que havien omplert de gom a
8 «ElBaradei Speaks Out against Morsi: “Not Even the Pharaohs Had
So Much Authority”», Spiegel online, 26-11-2012.
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gom Tahrir, els voltants del palau presidencial i diverses ciu
tats del país, eren pur photoshop i que no sobrepassaven les
25 000 persones en total.9 Khairat Shater augmentava la xifra
a 40 000, però alertava que ells, els islamistes, eren «el poble i
la majoria».10
Dos dies després de l’anunci constitucional, l’oposició secu
lar es reunia en un front per plantar cara al decret presidenci
al. Encapçalat per Mohamed al-Baradei, Amr Mussa i Hamdin
Sabahi, rebria el nom de Front de Salvació Nacional i aglutina
ria la pràctica majoria de les formacions seculars d’oposició,
incloent-hi els històrics Tagamo o Wafd, la Coalició Socialista
Popular o diverses formacions nasseristes. La presència d’un
batibull polític en què l’únic fil conductor era la idea del laïcis
me polític, amb alguns membres de l’antic règim com el mateix
Amr Mussa, i que defensava indirectament una judicatura in
discutiblement corrupta, van generar una direcció política poc
clara i disputes polítiques. Aquestes no només van ser utilitza
des per les forces islamistes per atacar l’oposició i acusar-la de
manera simplificada i cínica de representar els interessos del
mubarakisme. També van obrir la porta a un suau retorn d’una
certa nostàlgia respecte a l’antic règim. Aquella unió només
posaria en relleu les debilitats de l’oposició, encara massa car
regada de vells tics i amb problemes classistes que l’impedien
constituir-se com una alternativa real que encara es veia inca
paç de mantenir un discurs propi i innovador sense desmar
car-se decididament del mubarakisme.
Mentrestant, el president defensava el caràcter temporal
i revolucionari de les decisions mentre legitimava la seva lluita
contra els «jutges corruptes que representen el règim crimi

9 «El-Aarian: mozaharat moaardy el-rae’s ams fotoshop», El-Bedaiah,
05-12-2012.
10 «Al-Shater: We are the people, we are the majority», Daily News
Egypt, 08-12-2012.

218

Egipte sota els Germans Musulmans
nal».11 El president mirava de calmar els ànims i convidava les
forces polítiques a una ronda de negociacions per mirar de sor
tir de la crisi. Però les forces seculars anunciaven el boicot a la
trobada fins que no es derogués la declaració, cosa que la
Germandat no estava disposada a acceptar a priori. L’enfron
tament polític se situava en un carreró sense sortida.

Una constitució que s’aprova de matinada
La declaració de Mursi anava més enllà de la lluita contra la
fiscalia i la judicatura mubarakista. Un dels seus principals
objectius era la protecció de la comissió redactora de la cons
titució, la qual portava mesos encallada en un carreró sense
sortida. Les forces seculars havien acusat els islamistes d’inten
tar controlar la comissió redactora mentre aquests afirmaven
tenir voluntat dialogant i responsabilitzaven els seculars d’en
torpir sense motiu la redacció del text. Des que la comissió es
va constituir al mes de març, encadenava una crisi rere l’altra
sense que el text semblés avançar. La primera comissió seria
dissolta a la primavera per falta de consens en la seva formació.
S’obriria una nova batalla política per a la formació d’una sego
na comissió que veuria la llum a mitjans de juny per la pressió
militar, que volia veure un text com més aviat millor. Mentre
la comissió discutia entre tensions els articles constitucionals,
els tribunals alertaven sobre la possible dissolució judicial de
l’assemblea.
El 2 de desembre s’esperava que els tribunals emetessin un
veredicte sobre la dissolució de la comissió. Malgrat que els as
sessors presidencials creien que no hi havia base jurídica per a
aquesta, els Germans Musulmans van decidir blindar la co
missió amb la declaració del 21 de novembre. La declaració
11 «Mursi: Qarar 22 nofember bedayet el-qasas el-haqiqi ledoma`elshohada`», Al-Masry al-Youm, 22-11-2012.
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constitucional estava basada en la por i la sensació gairebé es
quizofrènica de persecució dels islamistes. Els Germans Mu
sulmans temien un nou cop d’estat a mans de la judicatura en
contra de Mursi i de la comissió redactora de majoria islamista,
a l’estil del que havia succeït durant les eleccions presidencials.
Pocs dies abans, el president hauria rebut informacions que
apuntaven a una trobada d’homes de negocis vinculats a l’antic
règim en un hotel de luxe de la capital amb l’objectiu de traçar
un pla per desestabilitzar el govern. Una informació que s’afe
gia als rumors entre bastidors que apuntaven a una imminent
mobilització dels jutges mubarakistes contra Mursi. Certa o no,
la Germandat va prendre seriosament aquella informació i va
decidir contraatacar blindant-se de la justícia amb una declara
ció constitucional cuinada secretament al palau presidencial i
que no feia més que alimentar les desconfiances dels sectors
seculars.
La insurrecció als carrers i jutjats contra Mursi va forçar la
comissió redactora a prémer l’accelerador. Era el camí per sor
tir de la crisi. Tot i que la declaració els donava dos mesos més
de marge, l’esborrany del text seria aprovat amb nocturnitat i
traïdoria en una maratoniana sessió una setmana exacta des
prés que s’anunciessin les noves disposicions. Setze hores d’un
estèril debat en què un rere l’altre s’aprovaven sense oposició
els 236 articles de la futura carta magna egípcia.
Malgrat tot, les forces seculars continuaven plantant cara a
la comissió. Dels seus cent membres, vint-i-sis dimitien acu
sant-la d’un control islamista no representatiu de la pluralitat
de la societat. Onze noms van ser reemplaçats majoritàriament
per nous representants islamistes per tal d’assegurar-se el quò
rum necessari. La pressa de la comissió es feia evident al llarg
de l’aprovació. De matinada, setze membres van tombar l’ar
ticle 139, referent al sistema d’elecció del primer ministre. El
president de la comissió, Hossam al-Gheriany, feia repetir

irregularment la votació amb l’amenaça que rebutjar l’article
implicava ajornar la sessió quaranta-vuit hores. La urgència
220

Egipte sota els Germans Musulmans
per treure un text d’aquella sessió feia reconsiderar el vot i
aleshores, ja només quatre membres mostraven rebuig a un
article que s’afegia, com tots els altres, a l’esborrany.
Els Germans Musulmans recorrerien al gran aliat de la
transició per a l’aprovació del text. Els dos membres de les For
ces Armades van ser dels pocs representants de les estructures
seculars de l’estat que no van boicotejar la fracturada comissió
constitucional. La votació del text arribava justament vint-iquatre hores després que l’assemblea tanqués la negociació dels
articles referents a les Forces Armades, que mantenien les
principals demandes de l’exèrcit recollides en el polèmic docu
ment Selmi. Un text que a finals de 2011 va suposar l’oposició i
mobilització al carrer de la majoria de forces polítiques, encap
çalades pels Germans Musulmans. Llavors ho consideraven
una perpetuació militar al poder. Ara les necessitats polítiques
eren unes altres i s’incloïen a la carta magna. L’esborrany ga
rantia que el ministre de Defensa continués sent militar, així
com la manca de control parlamentari dels pressupostos de
l’exèrcit i la creació d’una estructura no escollida directament
pel poble per dirigir els afers militars i la seguretat nacional.
L’article 198, a més, obria la porta als controvertits judicis mili
tars sobre població civil en casos que «perjudiquin les Forces
Armades».
El text mantenia el redactat vigent de l’article 2 pel que fa
referència a la xaria islàmica. Després de mesos de confronta
ció a la comissió, el text finalment mantenia que «els principis
de la xaria són la principal font de legislació». El mateix redac
tat vigent des de 1980. Una vaga expressió que no va convèncer
els grups salafistes, que van forçar l’afegitó de l’article 219, que
especificava de manera general què s’entén per aquests princi
pis. La constitució garantia un model presidencialista parla
mentari, però molts crítics denunciaven que el model encara
donava molts poders al president i soscavava la separació de
poders en donar-li la potestat de nomenar càrrecs com el fiscal
general, els membres del Tribunal Constitucional o els encar
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regats de les institucions de supervisió i de suposat control in
dependent de les autoritats. El text despertava les crítiques de
les organitzacions de drets humans, com Amnistia Internacio
nal, en ignorar els drets de les dones i limitar els drets fonamen
tals, inclosa la llibertat de culte, els drets sindicals o la llibertat
d’expressió, que no acabava de quedar definida.
Els partidaris de la nova constitució organitzaven una de
mostració de força dos dies després. Era la primera d’enverga
dura des de l’inici de la crisi. Centenars de milers de ciutadans
es reunien a les portes de la Universitat del Caire per defensar
el caràcter democràtic d’un president escollit a les urnes. Des
de les províncies arribaven centenars d’autocars organitzats
pels diferents corrents islamistes. Milers de manifestants soste
nien fotos i pancartes de suport al president mentre des de l’es
cenari general no paraven de repetir-se consignes a favor de la
xaria i el despertar islàmic del país. Líders de la Germandat
arribarien a afirmar que la marxa havia aglutinat molta més
gent que les marxes contra el president Mubarak.12 Mentres
tant, Mursi anunciava la convocatòria d’un referèndum per
aprovar el text per al 15 de desembre. La batalla estava servida.

La guerra per la constitució
El 2 de desembre el Tribunal Constitucional declarava una
aturada indefinida de les seves activitats. El seu president de
nunciava pressions i parlava d’«intents d’assassinat psicològic»
a raó d’una mobilització sense incidents de partidaris dels Ger
mans Musulmans a les portes de la cort en suport a l’esborrany
constitucional i al president Mursi. Els manifestants temien la
possible sentència del tribunal demanant la dissolució de la co
missió constitucional, que havia de dictaminar-se aquell mateix
dia. L’enfrontament entre la justícia i el president Mohamed
12 Declaracions fetes en una tertúlia del canal Al-Nahar TV.
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Mursi seguia escalfant l’arena política a Egipte. Milers de lle
trats anunciaven la intenció de boicotejar la supervisió del re
ferèndum constitucional. El Club de Jutges, l’organització de
jutges més representativa del país i encara liderada pel mubara
kista Ahmed al-Zend, encapçalava el desafiament al president.
Aquest assegurava estar tranquil i comptar amb els gairebé
10 000 jutges necessaris per supervisar les votacions. De fet,
aquestes s’acabarien realitzant en dues jornades, el 15 i el 22
de desembre, per superar la manca de jutges. A la confrontació
dels jutges s’hi afegia la dels periodistes, que iniciaven una vaga
contra l’esborrany constitucional a la premsa escrita i als canals
de televisió. Mursi s’anava quedant sol de mica en mica. En
aquelles setmanes, cinc assessors del president presentaven la
dimissió. Entre els dimissionaris es trobava Rafiq Habib, l’únic
líder copte dels Germans Musulmans. En els propers tres me
sos fins a set assessors més presentarien la dimissió del càrrec
per desavinences amb la Germandat. El president de la televi
sió pública estatal també anunciava la resignació per «la ma
nera de dirigir el país», igual que quatre membres del Comitè
Nacional de Drets Humans.
La insurrecció contra la declaració de Mursi va tornar a po
sar de manifest la desconfiança mútua entre forces seculars i
islamistes, esquizofrènica per moments, i va tornar a polaritzar
en aquests termes l’arena política. De fet, la Germandat acaba
ria presentant una querella als tribunals contra els líders de
l’oposició, Baradei, Mussa i Sabahi, per «incitar els egipcis nor
mals a alçar-se contra la legitimitat i el president».13
Precisament la por islamista a un cop d’estat contra Mursi va
portar a una massacre a les portes del palau presidencial el 5
de desembre. Partidaris del president atacaven una acampada
d’opositors a les portes del palau d’Ettehadeya i engegaven
uns enfrontaments que s’allargarien tota la nit i convertirien la
13 «Egypt probes alleged incitement to oust Morsi», Al-Jazeera, 2812-2012.
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zona en un escenari de guerra de carrer amb pluja de pedres i
còctels molotov inclosa. Diversos enregistraments van mostrar
l’ús d’armes de foc per part de tots dos bàndols en unes baralles
que van deixar diversos centenars de ferits i mitja dotzena de
morts, entre ells el periodista Al-Hosseini Abu Deif. Els en
frontaments s’estenien a d’altres indrets del país i es trasllada
ven, també, a la casa natal del president a la població de Za
gazig. Al Caire, els enfrontaments es perllongarien tota la nit
fins que l’exèrcit decidís desplegar les seves forces al voltant del
palau.
La tensió política era màxima. La Germandat es negava a
reconèixer els opositors com a tals i denunciava un intent de
cop d’estat contra la legitimitat del president. El vicepresident
del partit, Essam al-Erian, titllava els manifestants d’«esva
lotadors polítics» i contrarevolucionaris i feia crides als seus
partidaris a sortir al carrer a «assetjar els baltagueya que acam
pen davant el palau presidencial».14 «Quina culpa en tenen les
plantes?», cridaria en un rampell ecologista el cap suprem de la
Germandat, Mohamed Badie, en roda de premsa fent referèn
cia a les destrosses al carrer. Una roda de premsa en què la
Germandat reivindicava amb fotografies la mort de membres
de la formació. Familiars d’alguns dels «morts» reivindicats
com a islamistes denunciarien que aquests encara eren vius i
que eren, de fet, opositors a Mursi. Familiars d’altres víctimes
de la violència al palau denunciarien haver rebut ofertes econò
miques per afirmar que el mort era partidari dels islamistes.
Diversos manifestants acusaven els Germans Musulmans
d’haver muntat cambres de tortura a les immediacions del pa
lau, que serien reportades per la premsa local. Els mitjans de
batrien l’existència de milícies islamistes armades mentre l’ex
germà musulmà Thaurat Kharbaui tornaria a denunciar amb
proves vagues l’existència de l’anomenada «Organització Se
creta» creada per Omar al-Tilmisani els anys setanta i que im
14 Declaracions fetes al canal Misr 25 el 5 de desembre de 2012.
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plicaria l’entrenament militar d’entre deu mil i cent mil joves.
Els rumors sobre l’existència d’aquestes unitats, i la seva possi
ble sortida a escena, centrarien debats polítics durant setmanes
i acusarien els Germans Musulmans de voler fer un cop armat
al procés democràtic.
L’endemà dels fets del palau, Mursi apareixeria davant la na
ció en un discurs televisat. Obriria la porta al diàleg, però no
deixaria escapar l’oportunitat d’atacar l’oposició parlant de
mans i agendes ocultes per desestabilitzar el govern i acusar les
forces polítiques de finançar els manifestants per provocar els
aldarulls. Amenaçadorament i assenyalant amb el dit l’audièn
cia, definiria la democràcia com un procés en què «la minoria
ha de sotmetre’s a l’opinió de la majoria». Mursi només es mos
trava obert a una modificació insípida del decret i es mostrava
ferm en la decisió de mantenir la data del referèndum, que sem
blava la prioritat de les forces islamistes. L’oferta de diàleg seria
rebutjada per l’oposició, que seguia exigint la derogació total del
decret i l’ajornament del referèndum constitucional com a pas
previ a la negociació. Les vies semblaven trencades. Fins i tot
quan, el 9 de desembre, Mursi accedia a una reforma parcial del
decret, l’oposició continuava rebutjant les crides al diàleg i qua
lificava d’insubstancials les reformes. Ni les pressions america
nes, rere les quals es podria llegir la reforma del decret de Mur
si, ni els intents de les Forces Armades, a quatre dies del
referèndum, d’asseure totes les parts a dialogar donaven fruit.
Malgrat tot, a setanta-dues hores de l’inici del referèndum, el
Front de Salvació Nacional acabaria anunciant que desconvo
cava el boicot a les votacions. «Veient que la nostra reclamació
de posposar la votació no serà efectiva, emplacem tots els egipcis
a votar en contra de la constitució», afirmava el portaveu del
Front, Hussein Abd al-Ghani, en roda de premsa.
Egipte tornava a anar una vegada més a les urnes amb un
clima crispat i els carrers incendiats. A la ciutat d’Alexandria
un sermó polític del xeic Ahmed Mahalawi desembocava en
noves baralles entre forces islamistes i seculars a les portes de
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la principal mesquita de la ciutat. La disputa va provocar una
batalla campal en què es van cremar tres cotxes i vora una vin
tena de persones van resultar ferides al centre de la ciutat.
Quan faltaven poques hores per a l’obertura de les urnes, la
policia desplegava les seves forces antiavalots per posar fi a uns
enfrontaments que s’havien allargat durant gairebé setze hores
a la ciutat mediterrània. Els incidents es repetirien una setma
na després, a poques hores que es tornessin a obrir les urnes
per a la segona volta del referèndum, amb diversos autocars
dels Germans Musulmans presos per les flames.
El plebiscit es veia amenaçat per la manca de rigor en la
supervisió judicial de les votacions com a conseqüència del
boicot dels jutges. En alguns col·legis es va denunciar l’absència
de jutges o fins i tot la irregular substitució d’aquests per simples
funcionaris o professors de primària. Coacció en el vot, pràcti
ca gairebé sistemàtica del vot massiu, col·legis que publicaven
els resultats abans d’hora, obstacles per al vot de la minoria
copta... Irregularitats que també van denunciar més d’un cen
tenar d’ONG, que van arribar a comparar la votació amb les
dels temps de Mubarak. El Front de Salvació Nacional denun
ciaria «frau a l’engròs» i exigiria una llista detallada dels jutges
que supervisaven les votacions. Tan sols en la primera volta el
grup opositor presentaria 4.000 queixes, 1.400 de les quals van
ser qualificades de greus.15 Seguint el guió habitual, els Ger
mans Musulmans reconeixien algunes irregularitats però afir
maven que aquestes no afectaven el resultat final. Uns resultats
que mostrarien una aprovació del text més ajustada de l’espe
rada. 63,83% davant el 36,17% de rebuig i una participació de
tan sols el 32,86%. De fet, solament un 20% de l’electorat, i un
12% de la ciutadania, havia recolzat la que seria la futura carta
magna del país. Les urnes aprovaven sota mínims el redactat
15 «El-enqaz el-watani totaleb begraa tahqiqat naziha w najeza fe
aktar men 4 alf shakaua w 1500 mahdar haual entehakat el-estefta’»,
El-Bedaiah, 16-12-2012.
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islamista, però els carrers no mostraven suport a un procés
enquistat.
En menys de deu dies, el primer civil seria jutjat per tribu
nals militars seguint les disposicions de la nova carta magna.
Adel Massad, un professor de quaranta-un anys de Damiata,
seria condemnat a sis mesos de presidi per un tribunal castren
se amb l’acusació d’haver agredit un soldat el dia del referèn
dum quan acompanyava el seu pare cec a votar. Quatre dies
després, el fotògraf i activista Mohamed Sabri es convertiria en
el segon cas quan forces militars el detindrien fent fotos en una
zona fronterera del Sinaí. Els pitjors efectes de la nova consti
tució es començaven a fer evidents.
La constitució s’aprovava amb una participació sota mí
nims, un país dividit i un president a l’ull de l’huracà. La min
sa victòria del sí a les urnes, tot i no solucionar res, donava un
petit respir al president i a la Germandat. Un respir que seria
efímer i que s’acabaria amb l’arribada d’un nou 25 de gener.
En el segon aniversari de la revolució, els carrers es van tor
nar a omplir de marxes i mobilitzacions, aquest cop assenya
lant el govern del president Mursi, a qui acusaven de deixos
dictatorials i de voler-se erigir en el nou faraó d’Egipte. Els
enfrontaments tornarien a deixar vora nou morts a les portes
de la insurrecció a la ciutat de Port Saïd. La ciutat portuària
esclataria arran de les sentències judicials que condemnarien
vint-i-sis joves a penes de mort per la massacre dels aficionats
de futbol d’al-Ahli, un any abans. Dels nou oficials de policia
encausats, tan sols dos rebien penes mínimes. Mursi acabaria
decretant l’estat d’emergència i el toc de queda a tota la pro
víncia i lliurant-se a les forces militars perquè controlessin la
situació.
Mentre l’oposició continuava negant-se a asseure’s amb el
president, a principis de febrer alguns activistes afirmaven que
s’estava emprenent l’onada de detencions polítiques més im
portant en dotze anys, que doblava les 475 detencions de la in
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surrecció de Mahala de 2008. Segons denunciaven grups de
drets humans, les detencions es focalitzaven en els nens del car
rer. El Centre Nadim per al Tractament de les Víctimes de la
Violència registrava en els primers onze mesos del govern de
Mursi 359 casos de tortura i 217 morts a mans policials.16 En els
primers sis mesos de poder s’havien presentat vint-i-quatre de
núncies als jutjats contra periodistes i opositors polítics per
difamació del president, tres de les quals les havia presentat
directament la mateixa presidència. Això representava sis ve
gades més el nombre de denúncies d’aquest tipus presentades
en els trenta anys de govern de Mubarak i sumaven més que les
querelles d’aquest estil presentades en tota la història del país
des que el 1909 es va crear aquest tipus de penalització.17
L’activista Alaa Abd al-Fattah es convertiria de nou en símbol
dels canvis kafkians de la nova era. Empresonat el 2008 per
defensar la independència judicial dels atacs de Mubarak; seria
processat en l’era Mursi per suposadament difamar-la.

Assimilant l’antic règim
El Hòlding d’Aeroports i Navegació Aèria, dependent del Mi
nisteri d’Aviació, contractava a principis de febrer un acabat
de graduar anomenat Omar Mohamed Mursi. El nomenament
segurament no hauria transcendit mai si no fos que Omar era,
de fet, el fill del president. El nomenament arribava un mes
després de produir-se moviments en la direcció de l’empresa
estatal i, segons asseguraven algunes informacions, s’havia fet
vulnerant els processos habituals i impedint que altres egipcis
poguessin presentar-se a un lloc de treball que no havia estat
16 «Bel-asma’...el-Nadim yokashef 359 hala taazib w 217 qatil berosas
el-shorta jelal 11 shahran men hokm Mursi», El-Bedaiah, 26-06-2012.
17 Jarema ehana el-ra’is, jarima nizam mostabed, El-shabaka elaarabeya lemaalomat hoqoq el-ensan, el Caire, 2013.
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anunciat enlloc. Els mitjans atacarien amb duresa el nomena
ment. Poc dies després, Omar anunciava la seva renúncia al lloc
malgrat assegurar haver passat totes les proves i fer-se la vícti
ma afirmant que el seu sou era seixanta-sis vegades inferior al
que els mitjans publicaven. «Ja sabia que m’atacarien, però la
pregunta és: on puc aconseguir una feina al meu estimat Egip
te?», escriuria a les xarxes socials.18
Les forces d’oposició veien amb recel i denunciaven que, en
comptes d’abolir-les o reformar-les, la Germandat intentava as
similar les estructures de l’antic règim encara vigents. En pocs
mesos la Germandat havia de copar vora 14 000 posicions de
responsabilitat a les estructures de l’estat amb persones de la
seva confiança. Al mes de setembre el president havia reformat
la direcció de deu províncies. En gairebé la meitat hi posava un
membre dels Germans Musulmans, mentre que en les restants
hi col·locava militars, professors universitaris o assessors ju
rídics per evitar les crítiques. Semblava pura façana. En la ma
joria dels casos aquests governadors no membres de la Ger
mandat es veurien eclipsats per estranyes vicepresidències en
mans islamistes. Aquest era el cas d’Alexandria, on el germà
musulmà Hassan al-Brens exercia de governador de facto da
vant la completa invisibilitat d’Atta Abbas, el governador ofici
al. Diverses reestructuracions posteriors anirien augmentant
el pes de la Germandat a les províncies.
El cos policial es va alçar contra el president Mursi quan
aquest va decidir destituir el ministre d’Interior Ahmed Gamal
al-Din. La destitució arribava després de les desavinences
sorgides en les anteriors setmanes durant els aldarulls de la de
claració constitucional. Els islamistes acusaven el Ministeri
d’excessiva permissivitat amb els manifestants i insinuaven
una implicació indirecta en l’assalt a les vint-i-vuit seus de la
Germandat i el palau presidencial del 5 de desembre. Segons
18 «Morsy’s son rejects airports company job amid criticism», Egypt
Independent, 17-02-2013.
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els Germans Musulmans, Gamal al-Din s’havia negat a pro
tegir les seus i a desallotjar el palau presidencial a petició del
president. Davant la manca de confiança era reemplaçat pel co
ronel Mohamed Ibrahim. El canvi no va agradar dins del cos
policial, que va iniciar una insurrecció que va provocar que una
desena de províncies es declaressin novament en vaga policial,
el tancament d’una seixantena de comissaries arreu del país i
d’almenys set seus centrals de seguretat. Al final la protesta se
ria apaivagada momentàniament amb un acord segons el qual
el Ministeri accedia a comprar 100 000 rifles per distribuir en
tre els membres del cos.
La Germandat també seria acusada per les forces sindi
cals d’intentar controlar l’antiga estructura del règim. Pocs dies
després de l’anunci constitucional, el president Mursi anuncia
va l’establiment del decret 97, pel qual s’establia la jubilació for
çosa als seixanta anys dels membres directius de la Federació
Egípcia de Sindicats (ETUF en l’acrònim anglès). Una decisió
que deixava sense presidència més de la meitat de les seccions
sindicals de la Federació. El decret establia que la majoria de
càrrecs serien rellevats a dit pel ministre de Treball, el membre
de la Germandat Khaled al-Azahari, la qual cosa facilitaria el
nomenament de vora 150 persones properes als Germans
Musulmans en diverses posicions dels vint-i-quatre sectors sin
dicals de la unió. En comptes de reformar l’esquelet sindical,
s’intentava assimilar l’antiga estructura. Un ministre del Tre
ball, al-Zahari, que afirmaria sense rubor a la premsa que els
obrers «no en saben, de política».19
Casos similars es donarien en d’altres espectres de l’Ad
ministració. L’escàndol per l’enverinament de 580 estudiants
de la centenària universitat religiosa d’Al-Azhar seria aprofita
da pels Germans Musulmans per forçar la dimissió del rector
Ossama al-Abd i estrènyer el setge a l’imam Ahmed al-Tayeb,
19 «Fidio el-Azhary: El-oomal la yaarafun el-siasa», Shorouk News,
15-03-2013.
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nomenat per Mubarak, en el que va ser denunciat com un intent
de la Germandat de controlar la influent institució religiosa.
Mentrestant el Consell de la Xura revifava la lluita islamista
contra la judicatura amb l’emissió d’una llei per la reducció de
la jubilació forçosa dels jutges dels setanta als seixanta anys,
que provocaria una nova lluita oberta amb els tribunals i la
dimissió del ministre de Justícia, Ahmed Mekki. La llei podia
provocar la jubilació de vora 13 000 jutges arreu del país. Al
desembre una onada de dimissions sacsejarien la televisió pú
blica, amb la denúncia de les pressions de la Germandat sobre
la línia editorial per tal de donar una mala imatge de les protes
tes contra Mursi. Altres, com el redactor d’Ahram Online, Hani
Shokrallah, denunciarien mobbing laboral fins aconseguir re
tirar-lo de la redacció, o la pressió exercida des del Consell de la
Xura contra el cap de redacció d’Al-Gomhoreya emetent una
decisió per destituir-lo després de publicar una notícia sobre el
processament jurídic de l’antiga cúpula militar. Els treballadors
del Ministeri de Cultura denunciaven pràctiques similars quan
el ministre Alaa Abdel Aziz destituïa els càrrecs directius de
l’Organització Egípcia de Llibres, el Sector de Belles Arts, la
Biblioteca i els Arxius Nacionals i l’Òpera del Caire. Seria pre
cisament la pressió sobre l’Òpera la que portaria els artistes a
denunciar el control islamista del Ministeri de Cultura amb una
acampada el mes de juny de 2013 a l’edifici ministerial que s’es
tendria al cap d’unes setmanes a la ciutat d’Alexandria.
Els Germans Musulmans no semblaven tenir intenció de re
formar ni reformular les antigues institucions. Si calia, sense ni
tan sols enfrontar-se amb l’antic règim. Diversos ministeris ve
ien com en temps de Mursi figures de l’antic règim tornaven a
les seves posicions de treball com si res. També el president de
la Unió d’Indústries, Galal al-Zorba, mostraria la seva satisfac
ció amb les polítiques de la Germandat. Abu al-Enein, un dels
principals homes de negocis de Mubarak i fervorós defensor de
l’antic règim, assistiria des de la fila d’honor a la mateixa presa
de possessió del president Mursi i mostraria la seva admiració
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pel programa econòmic plantejat pels islamistes. Al-Enein no
era un mubarakista qualsevol. El seu nom era a la llista de vinti-quatre figures de l’antic règim encausades per la batalla del
camell, acusat d’organitzar els grups que van anar a atacar els
manifestants de Tahrir el febrer de 2011.
No era estrany. Els islamistes evitaven, fins on podien, obrir
més fronts. A mesura que els carrers es revelaven en contra,
mirarien de buscar aliances on fos. Mentre dinamitava els
càrrecs intermedis i directius, la Germandat miraria de teixir
ponts estratègics amb determinades figures de l’antic règim. A
finals de desembre, Mursi no tindria problemes per nomenar
Mohamed Badawi Dessouki com a senador al Consell de la
Xura malgrat que Badawi era un conegut home de negocis vin
culat al Partit Democràtic Nacional de Mubarak, pel qual
havia estat diputat en les legislatures de 2005, 2010 i 2011.
Un mes després la premsa es feia ressò de la cordial trobada de
líders dels Germans Musulmans amb destacats homes de ne
gocis v inculats al règim de Mubarak a Alexandria. Era l’inici
de l’època de la Reconciliació.

L’amnistia de l’antic règim
El dissabte 13 d’abril de 2013 Hosni Mubarak tornava a com
parèixer davant dels tribunals de l’Acadèmia de Policia. La
seva aparença era completament diferent a les anteriors, amb
visible bona salut i saludant alegrement els seus partidaris. El
somriure que la seva boca dibuixava davant les càmeres ne
guitejava l’opinió pública i aixecava un fort rebombori al país.
«És una mostra de com les coses han canviat en aquests dos
anys», a firmaria Magda Boutros, representant de la Iniciativa
Egípcia pels Drets Personals. 20
20 «Mubarak appears at trial, wich ends abruptly in Egypt», The New
York Times, 13-04-2013.
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Mubarak tornava a comparèixer davant dels tribunals des
prés que el 12 de gener el Tribunal de Cassació egipci acceptés
les apel·lacions presentades per l’exdictador i pel seu ministre
d’Interior, Habib al-Adli, reclamant la repetició del judici en
què havien estat condemnats com a responsables passius de la
mort de més de 800 manifestants durant l’alçament popular del
gener de 2011. Era una cosa sobre la qual els juristes ja havien
alertat. La sentència era molt feble i tenia riscos de caure, com
així seria. Com si es tractés d’una llei de compensació, el Tribu
nal també acceptava les apel·lacions presentades per la Fiscalia
reclamant la repetició del judici per a tots els encausats. Això
incloïa els sis responsables del Ministeri d’Interior absolts en el
cas de la mort de manifestants i els dos fills del rais, Alaa i
Gamal, juntament amb l’home de negocis Hussein Salem, que
continuava fugit a Espanya, en les acusacions de tràfic d’influ
ències en el cas de la venda de gas a Israel.
Dos dies després de comparèixer davant dels tribunals,
Mubarak demostrava el perquè d’aquell somriure. El Tribunal
Penal del Caire ordenava els seu alliberament en el cas de la
mort de manifestants. Segons el jutge, el període màxim de
reclusió preventiva, de dos anys, havia expirat i, per tant, no
h i havia cap impediment legal per al seu alliberament. El 20
d’abril Mubarak aconseguiria una nova ordre d’alliberament
per la prescripció de la presó preventiva en un cas de corrupció
i tràfic d’influències. Mubarak, però, seguiria sota presidi pre
ventiu per la investigació de dos casos més. Els jutges es de
fensaven afirmant que només aplicaven les lleis i que, en defini
tiva, aquestes no es corresponien amb la situació revolucionària.
Tot i que el gran argument per la revocació de l’antic fiscal
general i el nomenament de Talaat Abd Allah havia estat l’es
tabliment d’una veritable justícia que fes honor a la revolució i
processés l’antic règim, la veritat era força més tossuda. Quan
feia cinc mesos que Abd Allah ocupava el seient de la fiscalia,
almenys una dotzena d’exministres i figures del mubarakisme
havien vist com les seves sentències judicials eren revocades i
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els seus judicis forçats a repetir-se. Almenys vuit altes figures
assolien sentències absolutòries en aquest període. D’altres ve
ien revocades les ordres de presó preventiva o anul·lades les
d’embargament de capitals.
Un mes després del nomenament d’Abd Allah, els tribu
nals ordenaven la repetició del judici i l’alliberament preven
tiu de l’exministre d’Informació Anas al-Feky, que havia estat
prèv iament condemnat a set anys de presó per malversació
de fons públics. Dos dies abans, els tribunals havien ordenat
l’alliberament del darrer secretari general del Partit Democrà
tic Nacional, Safwat Sheriff, empresonat sota l’acusació d’en
riquiment il·lícit. Sheriff seria alliberat amb una fiança 6.000
vegades inferior a la quantitat per la qual era processat. Aquests
dos casos donarien el tret de sortida a un seguit de sentèn
cies judicials per a la repetició dels judicis i l’alliberament d’an
tigues figures del règim Mubarak. La llista s’allargava.
Youssef Wali, exministre d’Agricultura, era alliberat el 31
de gener després de l’anunci de la repetició del judici per mal
versació de fons públics en el qual havia sigut condemnat a deu
anys de presó. El 22 d’abril Zuhair Grana, antic ministre de
Turisme, veia com els tribunals l’alliberaven després d’ordenar
la repetició del judici en què havia estat sentenciat a tres anys
de presó per l’atorgament irregular de llicències hoteleres. Un
mes abans Grana havia estat absolt, juntament amb Ahmed
Maghrebi, exministre d’Habitatge, de les acusacions d’especu
lació i apropiació indeguda dels fons públic en la venda de ter
reny turístic a empreses de la seva propietat i dos mesos abans
havia vist com els tribunals ordenaven repetir el judici en què
havia estat condemnat a cinc anys de presó per especulació i
malversació de fons públic en un cas similar a Ain Sokhna. Els
tribunals també alliberarien un altre exministre d’Habitatge,
Ibrahim Soleiman, després d’ordenar repetir el judici en què
havia estat condemnat a cinc anys de presó. El Tribunal de
Cassació revocava al març la sentència de quinze anys de presó
contra l’exministre del Petroli, Sameh Fahmi, i el magnat Hus
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sein Salem en el cas de l’enriquiment il·lícit en la venda de gas
a Israel, i reclamava la repetició del judici contra tots dos i la
resta d’encausats. Els tribunals també ordenarien la repetició
del judici a l’exministre d’Agricultura Ibrahim Abaza i l’allibe
rament de l’exministre d’Aviació Ibrahim Manaa mentre que al
gener Faruk Hosni, el controvertit exministre de Cultura, tam
bé era absolt dels càrrecs de malversació que contra ell pesa
ven. El tribunals també revocarien els cinc anys de presó per
malversació de fons públics contra Ossama al-Sheikh, antic
president de la Unió de Radiotelevisió. Mentrestant, l’antic
cap de gabinet de Mubarak, Zakaria Azmi, era alliberat des
prés que els tribunals ordenessin revocar una sentència de set
anys de presó per enriquiment il·lícit. A mitjans de febrer els
tribunals ordenaven la repetició del judici en què l’exprimer
min istre, Ahmed Nazif, i l’antic ministre d’Interior, Habib
a l-Adli, havien estat condemnats a cinc anys de presó en un cas
de corrupció. Nazif seria alliberat a finals de juny després que
els tribunals revoquessin la sentència de tres anys per un altre
cas de corrupció i ordenessin la repetició del judici. Al-Adli
també havia vist al desembre com els tribunals ordenaven la
repetició d’un judici en què havia estat condemnat a deu anys
de presó. Els tribunals també revocaven al maig la sentència
a set anys de presó i 2.000 milions d’euros de multa contra l’an
tic secretari d’organització del Partit Democràtic Nacional i
magnat monopolista de l’acer Ahmed Ezz.
L’amnistia arribava arreu. Al desembre fins i tot els
tribunals d’Alexandria havien demanat la repetició del judici
contra els dos policies acusats i sentenciats a set anys de presó
per torturar fins la mort Khaled Saïd, el màrtir de la llei
d’emergència, i al juny de 2013 s’absolien els quaranta-un
responsables d’Interior encausats per la crema i destrucció de
documentació policial a la caiguda de Mubarak. Els tribunals
també aixecarien els embargaments econòmics a almenys
vint-i-tres homes de negocis vinculats a l’antic règim, entre els
quals es trobaven els fills de Mubarak. El Tribunal Penal del
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Caire defensaria políticament la decisió: «L’economia del
país està 

col·lapsada i recolzar l’embargament només ho
empitjorarà». 21
Tot i que acusar la mà governamental en la totalitat dels
casos podia ser fins a cert punt discutible, el fracàs de la no
va fiscalia davant l’enjudiciament de l’antic règim era evident.
L’abril de 2012 el diari britànic The Guardian denunciava
que, quatre mesos després de rebre un informe governamen
tal que exposava la participació militar en abusos comesos du
rant l’alçament de gener de 2011, Mursi no havia emprès cap
mena d’acció per jutjar i aclarir aquells fets. Davant la difusió
de la notícia i lluny d’exigir responsabilitats, el president tan
sols promouria tres generals al càrrec de lloctinents. La impu
nitat seguia a l’ordre del dia. Més enllà d’això, els Germans
Musulmans feien esforços diplomàtics i jurídics per concili
ar-se amb les figures de l’antic règim condemnades per cor
rupció. El procés de reconciliació amb les figures corruptes,
liderat per Khairat Shater i Hassan Malek, es trobava a l’agen
da d’una Germandat que es vantava d’haver recuperat durant
el mes de desembre vora 110 milions d’euros en reconciliaci
ons amb figures de l’antic règim que havien aconseguit, a can
vi, la retirada dels càrrecs o sentències en contra seva. Era
menys d’un 0,1% del capital fugit del país. La fiscalia aixeca
ria les prohibicions de viatjar a deu dels vint-i-sis acusats en
un cas de tràfic d’influències a canvi del retorn dels regals ob
tinguts, i revocaria les denúncies contra les filles de Shafiq per
enriquiment il·lícit després del pagament de 35 000 euros. El
13 de gener, Mustafa al-Husseini, procurador general de la
Fiscalia de Fons Públic, anunciava que estava enllestint nego
ciacions de reconciliació amb vora vint individus processats
per corrupció. Entre els beneficiaris hi havia el mateix minis
tre de Comerç i Indústria de l’executiu vigent, Hatem Saleh,

acusat de monopolitzar el mercat egipci del làctic a través de
l’empresa Beity. L’acord se saldaria per 600 000 lliures, uns
6 4 000 euros.
El 10 de febrer el Consell de la Xura aprovava la nova Llei
de Reconciliació, que era una modificació de la presentada un
any abans per la Junta Militar. La nova legislació pretenia la
immunitat judicial de les figures corruptes de l’antic règim i
facilitava el retorn dels encausats fugitius al país a canvi del
retorn de part dels diners robats. Tot sense passar de nou pels
tribunals. En el cas dels fugitius amb sentències fermes, es re
petirien els judicis sense obligar l’encausat a comparèixer da
vant la justícia. Els processos serien supervisats per un comitè
de caràcter polític, sense control judicial, cosa que aixecava les
suspicàcies dels grups de drets humans.
Mostafa al-Husseini, Procurador General de la Fiscalia
de Fons Públic i màxim encarregat de la reconciliació, afirma
va que no hi havia límits per a aquesta i que el camí estava
«obert incondicionalment a tothom».22 L’objectiu era clar:

«Atraure inversors i donar confiança en l’economia egípcia».
Almenys així es manifestaria un responsable del comitè le
gislatiu del Ministeri de Justícia davant la premsa local. 23 Hus
sein Sabour, 
president de l’Associació Egípcia de Negocis,
aplaudiria amb entusiasme la iniciativa. «És el que fa temps que
exigim al govern: els homes de negocis necessitem sentir-nos
segurs per invertir sense l’amenaça de ser legalment perseguits».
Amb uns termes similars s’expressava Mohamed Omran, presi
dent de la Borsa, que afirmava que la reconciliació aportaria
«confiança als mercats».24

21 «Heythat elja’ el-tahafez aala amual 23 rejal aamal: el-eqtesad
menhar w ta’yyd el-manaa yu’ather», Al-Masry al-Youm, 26-03-2013.

24 «Ra’es el-borsa: El-mosalahat maa rejal el-aamal taaid el-theqa fi
el-eqtesad», Al-Masry al-Youm, 22-05-2013.
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22 «La khotot hamra’ emam el-tasaleh maa ramuz el-nizam el-sabeq fi
qadeyan el-mal», Al-Ahram, 01-02-2013.
23 «Egypt govt to facilitate return of ‘fleeing’ businessmen», Ahram
Online, 13-02-2013.
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A principis de febrer, el procurador general de la Fiscalia
de Fons Públics anunciava que diverses figures de l’antic règim
havien fet ja peticions oficials de conciliació. Una delegació de
la fiscalia egípcia es va dirigir a Madrid per negociar amb el
fugitiu Hussein Salem, que es va mostrar disposat a lliurar 2,2
milions d’euros a canvi de posar fi a la seva persecució jurídi
ca, amb sentències que sumaven més de vint anys de presidi.
Salem afirmava que aquest era el valor de la meitat de les seves
propietats, tot i que tan sols en evasió fiscal se li reclamava més
de sis vegades aquesta xifra. L’home de negocis, en intervenció
telefònica amb un canal de televisió egipci, mostraria el seu
agraïment. Descriuria Mursi com un president «misericordiós
i just», i asseguraria que pregava pel nou president i que recol
zava el nou sistema sorgit de la revolució del 25 de gener.25
El 28 de març la Fiscalia General esborrava el nom de Rac
hid Mohamed Rachid, antic ministre de Comerç i Indústria,
de la llista de supervisió jurídica després que l’exministre ac
cedís a pagar un milió i mig d’euros. Això implicava la fi de les
fracassades ordres de recerca i captura i la fi de les hostilitats
jurídiques contra un home amb diverses penes que sumaven
més de vint anys de presó i que era un dels grans ideòlegs dels
processos de liberalització de l’economia egípcia del clan
Mubarak. Però Rachid era, també, un home ben apreciat per
la cúpula d’homes de negocis que liderava els Germans Musul
mans. Hassan Malek, un dels cervells econòmics de la Ger
mandat, no tenia problema a afirmar que l’home que havia
acumulat més de vint anys de presidi en sentències judicials
per diversos casos de corrupció era un home savi que «sabia
molt bé com atraure inversors estrangers» i que «prenia les
decisions correctes en la seva faceta». 26 El mateix Malek reco
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neixeria públicament estar en contacte amb Rachid i haver-ne
reclamat el retorn i l’amnistia. Rachid també hauria mantin
gut contacte amb Khairat Shater i l’hauria arribat a aconsellar
i a ajudar a desbloquejar negociacions financeres en favor del
nou govern egipci.

L’FMI és la solució
A principis del 2013 els economistes dibuixaven una catastrò
fica situació de l’economia egípcia. Des de l’inici de l’esclat re
volucionari, almenys 4.500 fàbriques havien tancat les portes
arreu del país i deixaven centenars de milers de treballadors al
carrer. 27 Un informe oficial apuntava que 1,2 milions d’egipcis
havien perdut la feina en els dos anys de revolució, i que s’ar
ribava als 3,5 milions d’aturats, 28 mentre que vuit de cada deu
graduats universitaris no eren capaços de trobar feina. 29 Allò
eren nombres oficials. En realitat les xifres eren clarament molt
superiors. Segons el Banc Central, en els darrers sis mesos de
2012, que coincidien amb els del govern de Mursi, havien fu
git del país inversions estrangeres per valor de 3.800 milions
d’euros, mentre que el mercat de valors egipci es desplomava
un 10%. 30 Un dels sectors clau, el turisme, s’anava recuperant
a batzegades, experimentava un creixement del 17% respecte
el 2011, però seguia atraient un 25% menys de turistes i gene

27 Rise in factory closures reflects Egypt’s compound economic
malaises», Egypt Independent, 26-03-2013.
28 «Taqrir hokomi: 1,2 milion shab faqed wazifto fi aamin...w kol aamel
yaaol 2 aatlin», Al-Masry al-Youm, 16-02-2013.

25 Aparició al programa «Shaab yurid» del canal al-Tahrir el 03-042013

29 «CAPMAS: Unemployment reaches 3.5 million», Daily news Egypt,
04-03-2013.

26 «Egypt Brotherhood businessman: manufacturing is key», Reuters,
28-10-2011.

30 «Central Bank: US$5 bn in foreign investments left Egypt in six
months», Egypt Independent, 16/01/2013.
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rant un 15% menys respecte al 2010. 31 Les protestes i el focus
mediàtic internacional seguien passant factura al país. En una
estranya anàlisi, el Fòrum Econòmic Mundial arribava a qua
lificar la seguretat del turisme egipci per sota de països com el
Iemen, Txad i Pakistan. Quan havien passat vint-i-vuit mesos
des del gener de 2011, Standard & Poor’s havia degradat fins a
setze vegades la qualificació del deute sobirà egipci. El dèficit
pressupostari es calculava que representaria vora el 12% del
PIB, cosa que suposava uns 15 000 milions d’euros, i es calcu
lava que aquest podia pujar fins els 21 000 milions abans de la
fi del 2014. 32
A principis d’any la situació ja s’anunciava com a extrema.
Al gener les reserves del Banc Central experimentaven la pitjor
caiguda en deu anys, i deixaven les arques a uns mínims que
només permetien fer front a les importacions per a tres mesos.
Les reserves tenien tres vegades menys fons que el gener de
2011. En un país en què el 70% dels aliments s’importaven de
l’estranger, la situació era dramàtica.
L’única sortida proposada pels Germans Musulmans a
aquest atzucac no seria altra que lliurar-se als braços del Fons
Monetari Internacional. Després d’anys desqualificant la insti
tució, amb intervencions parlamentàries denigrant la interven
ció estrangera de les institucions internacionals, ara s’hi plega
ven, demostrant que l’oposició islamista al crèdit només havia
estat un instrument polític per debilitar Mubarak, primer, i la
Junta Militar, després. Ja a l’abril de 2012, abans de les presi
dencials, un Parlament majoritàriament controlat pels Ger
mans Musulmans rebutjava les propostes econòmiques del
llavors govern Ganzouri. Però el rebuig era clarament polític i
gens ideològic. Khairat Shater condicionava l’acord al canvi de

condicions o a la formació d’un govern encapçalat per la Ger
mandat. S’optaria per la segona opció. Tres dies després de
l’anunci de la victòria de Mursi, l’FMI es felicitava, es mostrava
«preparada per donar suport a Egipte» i expressava «ganes de
treballar de prop amb les autoritats». 33 Quan la Germandat for
mava el primer govern, encapçalat per Hisham Qandil, la prin
cipal prioritat econòmica era agilitzar les gestions del crèdit,
que van copar les primeres reunions del gabinet. Una setmana
després de formar-se l’executiu, les institucions egípcies dema
naven un augment del préstec. Aquest passava dels 3.200 mili
ons de dòlars als 4.800. Dels 2.400 milions d’euros als 3.600. A
mitjans d’abril es rumorejava que les peticions egípcies encara
podien augmentar una mica més. Lluny de debilitar la influèn
cia de les institucions econòmiques a Egipte, els Germans Mu
sulmans semblaven només voler-les reforçar. Abans de cada
visita de l’FMI, el govern de Qandil mostrava la seva total en
trega. «La cooperació amb el Fons Monetari és el camí cap a la
reforma i aplicació d’un programa economicosocial», afirmaria
el primer ministre. 34
Els Germans Musulmans s’aferrarien al crèdit com un clau
roent envoltat d’un debat de caire religiós i moral. Sota el
govern de la Junta Militar, figures de la Germandat com el xeic
Sayed Askar o Mohamed Sharif Bashir havien mostrat una
oposició enèrgica a un crèdit que consideraven una forma
d’usura occidental oposada als preceptes islàmics. Una postura
que recolzarien altres corrents islamistes com els salafistes. Un
cop al poder, la Germandat s’esforçava per revocar aquesta vi
sió clamant que l’1,1% d’interessos aplicats el convertien en un
préstec halal i fent creure que més que interessos eren «taxes
administratives». El mateix Mursi, en un discurs per comme

31 The travel & tourism competitiveness report 2013. Reducing barriers
to economic growth and job creation, Ginebra, World Economic
Forum, 2013

33 «Lagarde tells Morsi IMF ready to support Egypt», Ahram Online,
30-06-2012.

32 «Egypt govt raises 2012/13 budget deficit forecast», Ahram Online,
23-04-2013.

34 «Qandil: al-taaun maa sanduq al-naqd rehla lel-aslah w tanfiz
barnamej eqtesady ejtemaay», Shorouk, 22-08-2012.
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morar els cent primers dies de govern, defensaria que els prés
tecs no eren pecat i asseguraria que «preferiríem la fam a la
usura». A finals d’agost els Germans Musulmans reclamaven a
la institució religiosa d’Al-Azhar que emetés una fàtua sobre la
idoneïtat de l’acord amb l’FMI mentre que el muftí de la Ger
mandat defensaria que el crèdit era halal. Figures religioses
denunciarien pressions de la Germandat a organitzacions com
el Consell de la Xura d’Erudits Musulmans o la Institució de la
Xaria per als Drets i la Reforma perquè expressessin que el
crèdit estava d’acord amb la llei d’Al·là.
No seria l’únic moment en què religió i economia xocarien.
Per combatre la falta de liquiditat el govern havia anunciat la
intenció d’emetre 750 milions d’euros de deute públic a través
de bons religiosos, els coneguts com a sukuks. Fonts governa
mentals afirmaven que si la iniciativa prosperava podien repor
tar fins a deu vegades més de líquid a les eixutes arques esta
tals. A través d’aquests bons, l’estat permetia llogar o hipotecar
propietats estatals, cosa que va aixecar polèmica i va provocar
el rebuig de la principal institució religiosa del país, Al-Azhar,
que es podia veure directament afectada per la mesura. Aques
ta afirmaria que la llei anava contra la xaria, obrint una nova
crisi política entre la presidència i la centenària entitat.
L’oposició secular, per la seva banda, seguia mostrant man
ca d’unitat també en el cas de l’FMI. Mentre els grups d’esquer
ra principalment denunciaven com a inadmissible una nova in
tervenció estrangera i recordaven els efectes dels crèdits en l’era
Mubarak, les formacions liberals ballaven entre una oposició
tova i un indirecte suport. En general poques veus eren capaces
d’alçar-se amb força per plantejar alternatives al crèdit, que no
més eren defensades pels moviments socials de base. De fet, un
dels líders d’aquesta oposició, el diplomàtic Mohamed al-Bara
dei arribaria a defensar la necessitat d’acceptar el préstec, pro
vocant la ràbia dels activistes egipcis. Una posició que també
defensaria l’antic secretari general de la Lliga Àrab, Amr Mus
sa. Les crides del nasserista Hamdin Sabahi per carregar finan
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cerament les grans fortunes es convertien en propostes aïllades
de l’arena política, tot i el seu suport popular. Pels activistes de
base es podia prescindir de l’ajuda exigint una major tributació
fiscal i la condonació del deute —que superava de llarg els
30 000 milions de dòlars— i tancant el setge a la corrupció.
Egipte es trobava pràcticament acorralada per aquelles nego
ciacions. L’acord no era important només en si mateix; en depe
nien altres paquets d’ajudes quantificats en més de 6.000 milions
d’euros, segons les fonts. Altres informacions parlaven de fins a
11 000 milions d’euros en préstecs condicionats a l’acord amb el
Fons Monetari. 35 Entre aquests es trobaven els acords amb el
Banc Mundial, la Unió Europea i el Banc Africà pel Desenvolu
pament, que havien condicionat els seus paquets d’ajuda al tan
cament de les negociacions. L’FMI, per tant, marcava l’agenda.
De la mateixa manera que en temps de Mubarak, el crèdit era
ara un dels pilars de les relacions establertes amb la Unió Euro
pea i, sobretot, amb Washington. El Caire seguia sent una peça
clau de l’escaquer regional dels Estats Units, i la seva aliança,
imprescindible. En la primera visita a Egipte com a nou secretari
d’Estat de la Casa Blanca, John Kerry destacaria que l’acord
amb l’FMI era «crucial», i exigiria a les institucions accelerar un
compromís que «doni confiança als mercats». 36 Kerry es com
prometria a entregar 145 milions d’euros a Egipte després d’ar
rencar la promesa de Mursi de seguir el full de ruta marcat pel
Fons Monetari. Mentrestant seguiria prometent 260 milions més
un cop l’acord es tanqués. John Kerry i els Estats Units seguirien
pressionant Mursi i el govern Qandil perquè acceleressin les re
formes econòmiques plantejades per l’FMI per desencallar el
crèdit. En compareixença a la Cambra de Representants, el se
cretari del Tresor dels Estats Units, Jacob Lew, afirmaria que
35 Heba Saleh: «Egypt and IMF agree $4.8bn loan», Financial Times,
20-11-2012.
36 «Kerry: etefaq Misr maa Sanduq el-Noqd el-Dawli hawel el-qard
amr balej el-ahameya», El-Tahrir, 02-03-2013.
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l’acord d’Egipte amb el Fons era essencial per establir les bases
per continuar les negociacions econòmiques entre Washington i
el Caire. Tan essencials que Victoria Noland, portaveu del De
partament d’Estat, arribaria a expressar la satisfacció de la Casa
Blanca perquè les protestes a Egipte no aturaven les negociaci
ons en curs entre el Caire i l’FMI a finals de novembre. 37
El Fons Monetari Internacional volia garanties que el pro
grama de reformes tiraria endavant. L’FMI exigia un mínim
consens polític que no semblava fàcil d’assolir per les disputes
polítiques internes. Occident exigia uns paràmetres que eren,
òbviament, extremadament impopulars als carrers d’Egipte.
Els analistes neocons denunciaven tebiesa i indecisió en Mursi
i l’acusaven a ell i a la Germandat de no tenir la força necessà
ria per tirar endavant unes mesures altament impopulars que
podien afectar el suport de la formació islamista als carrers.
Als Estats Units semblaven convençuts que la Germandat mi
rava de fer un pols amb les institucions internacionals, ja que
els Germans Musulmans confiaven que ningú deixaria caure
un país tan gran com Egipte. La manca d’un govern fort i deci
dit, afirmaven, així com una direcció erràtica i els continus en
darreriments electorals provocats per controvertides decisions
judicials, no feien més que aportar inestabilitat en un moment
en què calia fermesa, apuntaven els analistes.
Mentre el crèdit no arribava, l’Egipte de Mursi confiava en
els seus aliats regionals per sortir del pas. Mentre Líbia, Arà
bia Saudita i Turquia prometien ajudes per valor de 3.000 mi
lions d’euros, el gran aliat de la Germandat continuava sent
Qatar. El petit emirat feia préstecs per valor d’uns 6.000 mili
ons d’euros a un Egipte amb problemes de liquiditat i planteja
ria projectes d’inversions milionàries al país amb l’objectiu
d’insuflar confiança als inversors internacionals. Aquestes se
rien vistes amb recel per una oposició que posaria en qüestió
la creixent influència qatariana al país. De fet, Qatar mostra
37 «El-Uliat el-Motahida: Saada’ bel-tawasel el-etefaq bein Misr w
Sanduq el-Noqd el-Dawli», Al-Masry al-Youm, 26-11-2012.
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ria el seu pes creixent en aconseguir tractes de favor en
l’adquisició de bancs i societats egípcies, així com la constitu
ció del controvertit hòlding entre Qinvest i EFG Hermes, els
directius de les quals estaven sent processats per corrupció
juntament amb els fills de Mubarak. Curiosament l’aprovació
m inisterial egípcia a la unió arribava després que Qatar ame
nacés amb augmentar de manera desorbitada els interessos
d’un préstec que s’havia promès «sense condicions». Mentres
tant, els neocons occidentals afirmaven que les ajudes del
Golf a Egipte no feien més que endarrerir innecessàriament
l’aplicació de les mesures exigides pel Fons Monetari Interna
cional. Unes mesures que, oficialment, eren com les de Qatar.
Sense condicions. Però que a la pràctica eren com totes. Con
dicionalment imperioses.

L’amarga píndola de la reforma
Preguntat en un programa televisiu sobre com pensava acon
seguir la justícia social durant el seu mandat, el president
Mursi seria enigmàtic. «Amb l’amor dels uns pels altres, la
solidaritat i la compassió». 38 El Fons Monetari Internacional
pretenia que Mursi fes el que no havia fet Mubarak. Exigia
fermesa per tirar endavant el que el Financial Times descriu
ria com «l’amarga píndola de la reforma». 39 El 9 de desem
bre el president anunciava una reforma estructural de la llei
fiscal. Aquesta provocava un augment radical dels impostos
sobre el consum i una reducció considerable de la imposició
sobre la propietat. Els impostos sobre productes com la cerve
sa augmentaven un 200%, mentre que sobre el tabac ho feien
38 «Mursi: El-aadala el-ejtemaaeya tethaqeq bel-hob [...]», Al-Masry
Al-youm, 28-07-2012.
39 Heba Saleh: «Egypt needs more then an IMF loan», Financial
Times, 24-02-2013.
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un 50%, un 25% en l’aigua amb gas i un 150% en la popular
pipa d’aigua o xixa. L’acer, el ciment o els serveis de telefonia
mòbil, neteja i seguretat també veien augmentades considera
blement les càrregues fiscals. S’augmentaven els impostos als
crèdits bancaris i als préstecs i s’augmentaven les penalitzaci
ons per evasió fiscal. Mursi, però, no tocava els impostos a les
rendes altes i multiplicava per quatre el llindar de l’exempció
fiscal a les segones residències, protegint les grans fortunes.
Les mesures estaven clarament vinculades a l’acord assolit,
dues setmanes abans, entre els Germans Musulmans i la de
legació del Fons.
Però durant aquells dies l’arena política cremava per la de
claració constitucional del president. Amb un país en contra
llançat al carrer, la por que una reforma impopular li passés
encara més factura el va obligar a fer un pas enrere. Vint-iquatre hores després d’anunciar la reforma, el president Mur
si n’anunciava l’aturada temporal i feia una crida al «diàleg
social». Això posava un fre en sec a la imminent signatura de
l’acord entre el Caire i l’FMI. El 21 de novembre totes dues
parts havien anunciat un preacord i una setmana després el
govern de Qandil desvelava els detalls del programa proposat.
Aquest seguia els dictats propis del pensament únic de
l’economia global neoliberal del tombant de segle. L’objectiu
principal no era altre que la reducció del dèficit, que s’esperava
que assolís un 5% per al curs fiscal 2016-17. I ho feia —amb un
mètode gens innovador— a través d’un paquet de mesures
d’austeritat. La principal obsessió dels economistes liberals era
posar fi a unes polítiques de subsidis energètics i alimentaris
que suposaven unes inversions estatals anuals de fins a 15 000
milions d’euros i que s’empassaven un 27% del pressupost anu
al.40 Dues terceres parts d’aquest anaven destinades als carbu
rants. Les subvencions de tan sols el dièsel suposaven una des

pesa de 5.700 milions d’euros anuals, i feien que els consumidors
paguessin vora dotze cèntims d’euro per un litre que a Europa
es pagava a gairebé un euro i mig. El govern anunciava la reta
llada dels subsidis energètics a la indústria pesant i a la benzina
de 95 octans, la distribució de les cartes de racionament per a
les bombones de gas butà d’ús domèstic i l’augment dels preus
de l’electricitat. L’objectiu era retallar la despesa en un 50% en
els següents cinc anys. Osama Kamal, ministre del Petroli,
anunciava el novembre el 85% d’èxit d’un programa pilot a So
hag respecte a l’ús de cartes de racionament energètic i l’exten
sió en els propers mesos del mètode arreu del país. El Banc
Mundial i l’FMI anunciaven el suport a les mesures i s’oferien a
col·laborar en la implementació del pla. Malgrat que el govern
afirmava que l’objectiu era reduir el suport energètic a la indús
tria i als cotxes de luxe, la veritat era que les retallades també
s’acarnissaven amb els transports i les llars.
El govern també anunciaria posteriorment la creació d’una
cartilla de racionament perquè les famílies més desafavorides
tinguessin pa i l’aplicació d’un programa pilot de dos mesos a les
poblacions de Port Saïd i Port Fuad. Era l’altra demanda de les
institucions internacionals. L’augment global del preu del blat
feia que les despeses anuals d’Egipte en la seva adquisició ha
guessin passat dels 533 milions d’euros anuals del 2008 als 2.700
previstos per a l’any 2013.41 A partir d’ara hi hauria un límit de
tres pans pita per membre de la família, cosa que milers d’egip
cis consideraven del tot insuficient. La fi del suport suposava
triplicar ràpidament el preu del pa, la qual cosa podia suposar
una revolució dels famolencs i tornava a posar sobre la taula les
reminiscències de la revolta viscuda per Sadat els anys setanta.
Però mentre el govern retallava en subvencions, els matei
xos interessos generats pels préstecs anteriors representaven
també una quarta part de les despeses pressupostàries. A més,

40 Marwan Bishara: «Egypt, back to the future: Scoring points, making
none», Al-Jazeera, 28-07-2013 [online].

41 Charles J. Hanley: «Egypt’s Cost Of Bread Could Triple If Subsidies
End», Huffington Post, 28-03-2013.
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el govern continuava fent despeses que enervaven els activistes
polítics. Mentre que s’anunciava el paquet de retallades, el pri
mer ministre Qandil comunicava l’adquisició d’un paquet de
programari de la casa Microsoft d’ús ministerial per valor de
33,5 milions d’euros. Els activistes exigien coherència i asse
nyalaven l’exemple brasiler, que el 2005 havia adoptat l’ús del
programari lliure per als serveis informàtics públics. Més enllà,
al febrer es denunciava la compra de 140 000 pots de gas lacri
mogen fabricat als Estats Units per valor de dos milions d’eu
ros. «El govern fa el mateix que feia Mubarak, gastar-se diners
dels contribuents per reprimir els fills dels contribuents», afir
mava Hussein Abd al-Ghany, portaveu del Front de Salvació
Nacional, la coalició de l’oposició secular al govern.42
Els analistes neocons coincidien. L’aplicació de les mesures
generaria inestabilitat a curt termini i serien enormement im
populars. Però, al seu entendre, eren imprescindibles per al
desenvolupament futur del país. No hi havia volta de full. Els
Germans Musulmans es feien seu el missatge i amenaçaven. «Si
no assolim el préstec, hi haurà encara més racionament», afir
maria Ashraf al-Arabi, ministre de Planificació i Cooperació
Internacional.43
Tot i les promeses del govern, la retirada dels subsidis va
provocar inflació als mercats. Entre gener i abril aquesta havia
crescut un 6’3% (un 7,9% si només es tenien en compte ali
ments i begudes).44 La inflació general per al 2013 arribava al
10’9%, augmentant les previsions del mateix FMI i superant
els rècords previs a la revolució de l’any 2010.45 Però la raó
42 Patrick Kingsley: «Egypt spent £1,7m on tear gas’ amid economic
crisis», The Guardian, 22-02-2013.
43 «Wazir al-takhtit: Ijraat tarshidiya akba iza lam netafaq maa elnoqd w Qatar akt daaman lena», Al-Masry al-Youm, 10-04-2013.
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principal de la pujada anava més enllà de la fi dels subsidis.
Aquesta també estava vinculada a la devaluació de la lliura
egípcia, la moneda local. Des de la caiguda de Mubarak, el
Banc Central havia invertit més de 15 000 milions d’euros en
apuntalar la lliura, que malgrat tot havia perdut un 10% del
seu valor respecte al dòlar. A instàncies de l’FMI, a finals
d’any Egipte va deixar de recolzar la lliura, amb la qual cosa
va iniciar la subhasta de divisa estrangera i va afavorir la me
teòrica devaluació de la divisa local. El Banc Central realitza
ria una vintena de subhastes de divisa en poc més d’un mes.46
Durant la primera setmana la lliura es devaluava un 3% i entre
el 31 de desembre i el 31 de gener perdia un 10% del seu valor
respecte al dòlar. Mentre la devaluació buscava l’afavoriment
de la inversió estrangera, atreta per un mercat cada cop més
barat a ulls de l’economia global, aquesta no feia més que aug
mentar el cost de la vida dels egipcis, dependents d’unes im
portacions que s’encarien amb el nou canvi de divisa.
«La gent normal entén que cal pagar un preu per l’acord amb
el Fons Monetari Internacional», afirmava l’ànima dels negocis
dels Germans Musulmans, Hassan Malek, per justificar les me
sures.47 A més, alertava que la devaluació aniria a més. La Cam
bra de Comerç del Caire afirmava que aquesta havia provocat
un augment del 50% en les despeses domèstiques, com l’electri
citat o el telèfon, mentre que la indústria farmacèutica anuncia
va el seu col·lapse per l’augment del preu en l’adquisició de quí
mics de l’estranger. Almenys cinquanta-cinc fàbriques tancaven
portes i denunciaven que l’augment del dòlar les deixava sense
alternativa. Egipte també es col·lapsaria per una crisi energètica
de subministraments que l’aturaria durant més de dos mesos.
Talls de carretera, tancaments patronals de fàbriques, cues qui

44 «Egypt: inflation figures add to gloom», Financial Times, 11-03-2013.

46 «Currency auction by Egypt’s central bank nets $49.2 million»,
Ahram Online, 07-02-2013.

45 «Sanduq el-noqd: 10,9% maadel el-tadhkham fi Masr», Al-Masry
al-Youm, 22-05-2013.

47 «Egypt currency has further to fall: business leader», Reuters, 1702-203.
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lomètriques a les benzineres i fins i tot la mort de conductors en
baralles provocades a les mateixes cues a causa de la manca de
combustible a les benzineres en una crisi que provocava un aug
ment del 33% dels costos de transport, que repercutien de nou
en l’augment de preu de la verdura i els llegums. Tot fruit de la
retallada dels subsidis —que faria aflorar el mercat negre—, la
manca de previsió governamental i la devaluació de la lliura, que
dificultaria encara més les importacions.
Les reformes es consideraven imprescindibles i la German
dat trobaria un altre boc expiatori. L’habitual. «Ja n’hi ha prou
de protestes i de veure la televisió; hem de construir el país»,
afirmaria en discurs televisat el primer ministre Hisham Qan
dil.48 La Germandat s’escudava en informes que acusaven les
protestes d’estar afavorint la devaluació de la moneda, ignorant
les subhastes del Banc Central. Amb aquesta premissa, asse
nyalaria de nou una mà obscura rere les protestes obreres, a qui
acusaria de ser un invent per entorpir el projecte Nahda. Al ju
liol el diari dels Germans Musulmans Llibertat i Justícia arriba
ria a afirmar que els treballadors en vaga a Mahala eren agents
de la policia al servei de l’antic règim. «Com poden els treballa
dors tenir el coratge d’anar a protestar davant del palau presi
dencial si no és perquè algú ho organitza?», afirmarien partida
ris del president a la televisió.49 Els recentment creats sindicats
lliures denunciarien pressions del nou govern, coaccions a la
llibertat sindical i el retorn, en definitiva, a les antigues pràcti
ques del règim Mubarak. Segons el president de la Federació
Egípcia de Sindicats Lliures, Kamal Abu Eita, en un any de
presidència de Mursi s’havien acomiadat onze vegades més sin
dicalistes que ens els darrers cinc anys de Mubarak. 650 contra
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56. 50 Mentrestant, el govern seguia sense aplicar la llei del salari
màxim i afirmava no tenir recursos per aplicar la del salari mí
nim. El juny de 2013 Egipte tornaria a ser col·locada en la llista
negra de l’Organització Mundial de Treballadors per, preci
sament, no haver seguit les recomanacions fetes el 2008 en
matèria laboral. Egipte bullia contra les polítiques clarament
continuistes dels Germans Musulmans. I no trigaria a explo
tar donant un nou gir al procés de transició.

48 «Enough protests and watching TV, let’s start building Egypt:
Prime minister», Ahram Online, 04-02-2013.
49 Declaracions fetes al programa «Baladna bel-masry» del canal
OnTV del 03-07-2012
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el-hady afdal men wazirhom», Al-Masry Al-youm, 30-04-2013.
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Cop revolucionari o

revolució colpista

Tamarrod
A finals d’abril un grup de cinc joves cairotes llançaven una
campanya que marcaria un autèntic gir copernicà en el pro
cés polític i la revolució a Egipte. Els joves, que tindrien en els
periodistes Mahmud Badr i Hassan Shahine les seves cares
més visibles, discutien sobre com la revolució era en un carreró
sense sortida. Per a ells aquesta estava estancada a les places,
amb unes manifestacions en un ambient cada cop més viciat,
i coincidien en la necessitat d’una nova fórmula que ajudés a
expandir-la arreu del país mostrant la indignació contra el go
vern dels Germans Musulmans. La fórmula seria senzilla. Una
simple recollida de signatures en què els egipcis certifiquessin
la retirada de la seva confiança en el president. L’objectiu, re
collir quinze milions de signatures, un milió i mig més que els
vots que havia assolit el candidat dels Germans Musulmans en
la segona volta de les presidencials. I havien de fer-ho abans
del 30 de juny, data en la qual el president celebrava un any
en el càrrec. L’efemèride es commemoraria amb mobilitzacions
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pacífiques i vistoses que exigirien la convocatòria d’eleccions
anticipades.
Aquella campanya rebria el nom de Tamarrod, rebel·lió en
àrab, per inspiració d’una revista d’oposició siriana. Tot i que
ells mantenien no estar vinculats a cap formació, alguns dels
seus membres eren propers a grups nasseristes i al moviment
Kifaia, que el 2005 ja havia estat pioner a plantar cara a Muba
rak i al seu fill Gamal. La campanya va córrer com la pólvora.
Deu dies després de llançar-la públicament, els seus organitza
dors ja anunciaven haver recollit més de dos milions de signa
tures. Milers de joves s’unien, amb un èxit sense precedents, a
la campanya i recorrien els carrers del país demanant les firmes
dels ciutadans enrabiats.
L’èxit víric de la campanya va fer que grups islamistes la
posessin en el seu punt de mira. Pocs dies després que comen
cés a caminar Tamarrod, el portaveu i diputat de Gamaa Isla
mia Essam Abd al-Maged anunciava la creació de la contra
campanya Tagarrod (en àrab, treure’s o alliberar-se d’allò que
et cobreix), per recollir firmes de suport al compliment del
mandat de Mohamed Mursi. La campanya també anunciava
xifres espectaculars de firmes recollides. En dues setmanes
parlava de sis milions de signatures, tot i que molts dubtaven de
la veracitat de la dada, donada la seva escassa presència als car
rers en contrast amb la dels joves anti Mursi. Però la confronta
ció anava en augment. El 7 de juny partidaris del president van
atacar la seu cairota de Tamarrod amb còctels molotov, aparen
tment amb l’objectiu de cremar els fulls amb les signatures.
Pocs dies després es van registrar enfrontaments violents, amb
l’ús d’armes de foc, en un barri de classes populars d’Alexandria
quan un grup de partidaris del president va mirar de posar fi a
la recollida de signatures dels membres de la campanya Tama
rrod. Incidents similars succeïen a d’altres indrets d’arreu del
país i s’anirien repetint al llarg de les setmanes. El creixement
de la campanya incomodava enormement els Germans Musul
mans i el seu entorn polític.
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Tamarrod va arribar en un moment propici i en una terra
fertilitzada per la situació política i social. Els talls elèctrics es
convertien en el pa de cada dia, així com les cues quilomètri
ques a les benzineres per omplir els dipòsits davant la desespe
ració d’una població que veia com les mesures econòmiques
conduïen a la inflació dels preus dels productes bàsics sense
generar nous llocs de treball. El col·lapse portava a la desespe
ració dels egipcis, que ja no tenien por de fer sentir la seva veu
contra el govern de Mursi. Al mes de maig, quan la campanya
es va llançar, Egipte registrava gairebé dues protestes per ho
ra.1 Si més no, això és el que indicava un estudi del Centre de
Desenvolupament Internacional que també afirmava que el
63’7% d’aquestes protestes tenien una arrel laboral. Al llarg de
2012 s’havien registrat més protestes obreres (3.817) que en els
deu anys anteriors del president Mubarak. En tan sols els cinc
primers mesos de 2013 aquestes xifres ja havien estat a basta
ment superades, amb 5.544 protestes. 2 La indignació anava en
augment. Algunes dades deien que durant les primeres set
manes de juny s’havien detectat més de cinc-centes vagues set
manals arreu del país.
La direcció política de la Germandat, monopolista i inexpli
cablement incapacitada per buscar possibles consensos amb les
formacions seculars, la marginava cada cop més de la població.
La confiança en les institucions polítiques estava sota mínims.
Segons un sondeig fet pel centre d’estudis d’Al-Jazeera, el 72%
dels joves egipcis rebutjaven sentir-se identificats amb el Parla
ment llavors vigent. 3 L’oposició al govern feia possible, fins i tot,
el que poca gent hauria previst mesos enrere: unir en protestes
1 «Report: Egypt averaged two protests an hour in May», Egypt
Independent, 03-06-2013.
2 Bassiouni, Mustafa. «Will Egypt workers pay the price again?», AlAkhbar, 30-07-2013.
3 «Poll: Arab youth feel alienated from politics», Al-Jazeera, 29-072013.
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revolucionaris majoritàriament seculars i nostàlgics de l’antic
règim que de mica en mica anaven sortint de l’armari. En
aquest ambient es filtrava a la premsa una condescendent en
trevista amb el dictador deposat Hosni Mubarak en què asse
gurava que «la història em veurà com un home just» i en què
tenia el cinisme d’afirmar que patia pels pobres a causa de les
dures condicions imposades per l’FMI.4
Els Germans Musulmans van intentar, a través del procés
de reconciliació, teixir complicitats amb les figures de l’antic
règim creient que això podria ser el seu salvavides polític.
Mentre la recollida de signatures prosseguia sense aturador, la
justícia seguia permetent una vintena d’absolucions i repeti
cions de judici a ministres i caps del govern del mubarakisme.
Fins i tot amb els responsables de la crema de documentació
confidencial dels aparells de seguretat, que serien absolts el 12
de juny. Pocs dies després, els tribunals ordenaven l’alliberament
de l’exprimer ministre Ahmed Nazif després que els tribunals
ordenessin repetir el judici per enriquiment il·lícit, en el qual
havia rebut una sentència de tres anys de presó. Mentrestant,
els tribunals no mostraven la mateixa condescendència amb
l’activista d’esquerres Hassan Mostafa, condemnat a un any de
presó amb unes dèbils acusacions per manifestar-se contra la
irregular detenció policial de menors d’edat a les protestes anti
Mursi. Però mentre que els Germans Musulmans buscaven la
reconciliació i teixien ponts amb les altes esferes del règim de
posat, per l’altra banda seguien la seva lluita solitària per fer-se
amb el control de les estructures d’estat i de l’economia local,
subestimant-ne el poder subversiu. Però aquest no seria l’únic
error analític de la Germandat en l’enfrontament per venir.

4 «Egypt paper publishes Mubarak interview», Al-Jazeera, 12-05-2013.
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S’apropa el 30 de juny
El 5 de juny el diari oficial de l’estat anunciava que el Mi
nisteri d’Afers Socials decretava la legalització de la formació
dels Germans Musulmans. Segons el butlletí, es legalitzava,
amb el número de registre 644, com una organització benèfi
ca d’assistència social i d’activitat cultural i científica. Això es
produïa vint-i-cinc dies abans de les manifestacions convoca
des per demanar la destitució del president Mursi i gairebé un
any després que un membre de la citada formació accedís a la
presidència de l’estat. Fins llavors Egipte havia estat presidit
per un membre d’una formació al·legal sense estatus jurídic
determinat.
Deu dies més tard Mursi mirava de reaccionar a la indigna
ció popular nomenant disset nous governadors. Però amb una
arena política polaritzada i amb els grups seculars rebutjant
tota cartera, el canvi no podia ser gaire inclusiu. Set d’aquests
eren membres de la Germandat (que passava a controlar deu
de les vint-i-set províncies), sis eren generals de l’exèrcit i un,
que resultaria ser el més polèmic, era membre de Gamaa Isla
mia. El nomenament d’Adel Khayat com a governador de Lu
xor no podia haver estat més desafortunat. Khayat era membre
d’una formació, Gamaa Islamia, que el 1997 havia perpetrat un
atac terrorista contra els interessos turístics de la mateixa Lu
xor que havia provocat la mort de seixanta-vuit persones, inclo
sos els sis terroristes, i havia afectat enormement la principal
font econòmica de la ciutat turística. Les promeses de conver
sió política dels membres de Gamaa no servien de res. El no
menament provocava enceses protestes a la província i la di
missió del ministre de Turisme Hisham Zaazou. Una setmana
després del nomenament, Khayat presentava també la renúncia
al càrrec perquè, afirmava, no volia «vessar més sang».
Els tímids moviments polítics del president semblaven
inútils. El govern mirava d’enfortir-se accelerant un acord amb
l’FMI que, aliè a tot plegat, anunciava el desenvolupament
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«constructiu» de les negociacions per al tancament del desitjat
préstec. 5 En paral·lel, però, i a deu dies de les anunciades pro
testes, Tamarrod anunciava que ja tenia els quinze milions de
signatures que s’havia proposat i emplaçava els egipcis a sortir
al carrer el dia 30 de manera pacífica però massiva per recla
mar la caiguda de Mursi. L’endemà, els partidaris del president
sortien al carrer a fer la seva demostració de força.
Centenars de milers de persones es concentraven als vol
tants de la mesquita de Rabaa Adaweya, al barri cairota de
Medinat Nasr. Ho feien per defensar el que qualificaven com la
«legitimitat democràtica» del president, a qui demanaven que
complís el mandat de quatre anys. Era una important demos
tració de força, malgrat que allí es concentraven egipcis vinguts
de les vint-i-set províncies amb els autocars contractats per
l’organització. Els membres de la campanya Tagarrod afirma
ven haver recollit mig milió de signatures durant la concentra
ció i arribar, així, als tretze milions de firmes a favor de Mursi.
Per als islamistes aquell era «el millor referèndum possible a
Egipte». Eren paraules pronunciades des de l’escenari per Mo
hamed al-Beltagi, destacada figura dels Germans Musulmans,
que també emplaçava els manifestants a defensar la legitimitat
del president «amb la nostra sang».6 Una sang que es vessaria
aquella mateixa tarda amb enfrontaments a la ciutat d’Alexan
dria i que es tornaria vessar pocs dies després en la brutal ràtzia
de centenars d’enfurismats integristes sunnites contra la comu
nitat xiïta de Giza, que va provocar la mort de quatre persones
i la crema de quatre cases. Un atac que, a més, va ser tímida
ment denunciat per unes autoritats que aprofitaven l’avinentesa
per desautoritzar el xiisme. Davant la tensió, les Forces Arma
des emetien un comunicat en què alertaven que no permetrien
5 «IMF points to progress in aid talks with Egypt», Ahram Online,
20-06-2013.
6 «El-Beltaji: Milioneya la lel-oonf aazem estefta’ fi Masr [...]», AlMasry al-Youm, 21-06-2013.
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que el país sucumbís al caos i entrés «en un fosc túnel». Però
davant l’ambigüitat del text, totes les parts s’atribuirien tenir
l’exèrcit de la seva banda. Tamarrod defensava que l’exèrcit era
«la casa nacional» d’Egipte i el govern s’afanyava a afirmar la
coordinació entre president i cap militar. Però Mursi, que sem
blava convençut que el pacte de la transició era ferm i sostingut
per les aliances regionals, no va escoltar el missatge entre línies
de les Forces Armades i va seguir escalant en la confrontació.
El dimecres 26 de juny, mentre a Mansura es produïen vio
lents enfrontaments que deixaven almenys dos morts i mentre
la seu dels Germans Musulmans a la població natal de Mursi,
Zagazig, es trobava en flames a causa de les protestes, el presi
dent defensava el seu any en el càrrec en un discurs televisat en
què, envoltat de les principals autoritats del país, pretenia do
nar mostres de fortalesa. Però mentre amb una mà proposava
diàleg, prometia una comissió per reformar la constitució i ad
metia alguns errors, amb l’altra colpejava a tort i a dret, en al
guns casos fins i tot esmentant el nom d’algunes figures públi
ques i atacant indirectament potències regionals. «Els enemics
del país» eren, al seu entendre, els responsables de les dificul
tats. Mursi defensaria la policia, però atacaria sense miraments
la judicatura i assenyalaria, amb noms i cognoms, algunes de
les figures del mubarakisme que, segons creia, estaven desesta
bilitzant el país. «Sembla que les figures de l’antic règim siguin
ara les més revolucionàries de totes», afirmaria.
Vint-i-quatre hores abans del discurs, un fet simbòlic sacse
java els interessos de la Germandat arreu del món àrab. El xeic
Hamad Ibn Khalifa al-Thani, emir de Qatar i un dels princi
pals avaladors del projecte polític dels Germans Musulmans,
abdicava en favor del seu fill en un moviment històric sense
precedents en les hermètiques monarquies del Golf. La dimis
sió també provocava la sortida del govern de Jassim Ibn Jaber
al-Thani, l’omnipotent primer ministre i responsable d’exteriors
del govern qatarià que havia revolucionat en els darrers anys el
paper regional del petit emirat pèrsic. El xeic Tamim encara
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trigaria temps a habituar-se al tro. Mursi, de cop, es quedava
sense un dels seus principals suports regionals a cinc dies de les
protestes i amb el seu gran altre aliat, Erdogan, acorralat per
les protestes de la plaça Taksim d’Istanbul. Unes protestes
que, un mes després d’iniciar-se, encara seguien vigents i ser
vien d’inspiració per a molts egipcis enervats amb el govern
dels Germans Musulmans i que proclamaven la guerra a
l’islamisme polític.
El camí cap al 30 de juny ja estava traçat. Set persones per
drien la vida aquella setmana en enfrontaments arreu del país.
Un d’aquests seria un ciutadà estatunidenc que feia fotografies
als enfrontaments d’Alexandria. La seva mort provocaria el
tancament de totes les delegacions diplomàtiques dels Estats
Units al país, mentre que la Germandat s’entestava a afirmar
que eren elements de l’antic règim els qui provocaven els alda
rulls al carrer. Per si de cas, es decretava l’estat de màxima aler
ta tant al Ministeri de Salut com als aeroports, es desplegaven
tancs militars arreu del país i es construïen nous murs de con
tenció al voltant del palau presidencial en vistes a possibles en
frontaments.

Crònica d’una caiguda
Malgrat les pors i les amenaces, el 30 de juny milions d’egipcis
envaïen els carrers com mai abans ho havien fet. Les imatges
de les protestes, que no es concentraven en una sola ciutat ni
una sola plaça sinó que s’estenien de manera massiva arreu del
país, eren el viu retrat del desgast polític dels Germans Mu
sulmans i el president Mursi en aquell any de govern. Eren,
sense cap mena de dubte, les mobilitzacions més massives de
la història del país. Molt més que no pas les de gener de 2011.
Això sí, mancades de l’esperit idealista d’aquelles. El Ministeri
d’Interior posava l’estratosfèrica i irreal xifra d’entre catorze i
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disset milions de manifestants arreu d’Egipte.7 Entre aquests,
un estrany conglomerat de forces revolucionàries però també
de partidaris de les Forces Armades i fins i tot de nostàlgics de
l’antic règim que arribaven a pintar amb noms prerevoluciona
ris alguns llocs del centre del Caire. Així, l’estació de metro dels
màrtirs tornava a ser batejada pels grafits com a estació Muba
rak, mentre que els manifestants feien crides a la intervenció de
les Forces Armades. En aquest clima fins i tot Ahmed Shafiq,
el darrer primer ministre de Mubarak que va perdre a les urnes
davant de Mursi, anunciava el retorn a Egipte.8 Ho feia després
de l’exili als Emirats Àrabs, on defugia les crides d’una justícia
que el reclamava per la investigació pendent de vint-i-cinc cau
ses obertes per corrupció. Membres del cos policial, que en els
dies previs havien cridat a la revolució contra Mursi i la reins
tauració de l’antic règim, incomplien el reglament intern orga
nitzant marxes en contra del president islamista mentre que es
negaven a defensar les oficines dels Germans Musulmans ata
cades pels irats manifestants. Nou persones morien en l’intent
d’assaltar l’oficina central de la Germandat al barri cairota de
Moqatam quan partidaris dels islamistes la defensaven amb ar
mes de foc. Malgrat que la majoria de marxes destacaven per
la tranquil·litat, gairebé una quinzena de persones perdien la
vida arreu del país en els enfrontaments entre partidaris i de
tractors del president. A més, es denunciarien vora un centenar
de casos d’assetjament sexual a noies manifestants durant les
protestes anti Mursi, cosa que assolia un lamentable sostre en
aquest tipus d’atacs sexuals a les mobilitzacions polítiques del
país.
Els Germans Musulmans minimitzaven les marxes. Presi
dència afirmava que les manifestacions no eren més que una
mostra de les llibertats democràtiques existents al país, mentre
7 «Egypt ministers resign amid unrest», Al-Jazeera, 01-07-2013.
8 L’anunci es produïa durant una intervenció telefònica al canal AlHorra el mateix 30 de juny.
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que afirmava que no hi hauria canvis al govern. La pàgina web
del braç polític de la formació fins i tot afirmava, en una surrea
lista notícia, que les marxes havien estat manipulades i falseja
des.9 Però l’eufòria de l’oposició feia que augmentessin les seves
demandes. Amb la convocatòria d’eleccions anticipades, que
era el lema amb què s’havia sortit al carrer, no n’hi havia prou.
Ara volien la dimissió del president. El Front de Salvació Na
cional, la coalició secular opositora al president, anunciava la
caiguda de Mursi, mentre que Tamarrod feia públic que el
nombre final de signatures recollides superava els vint-i-dos
milions. Els joves rebels anunciaven un ultimàtum de tres dies
a Mursi perquè escoltés el clam popular; si no, dimarts 2 de
juliol a les 5 de la tarda anunciarien la desobediència civil arreu
del país. Mentrestant, el líder nasserista Hamdin Sabahi afir
mava que la «primavera àrab s’ha convertit en una vertadera
primavera» i anunciava que el poble estava a l’espera del «pri
mer comunicat de les Forces Armades».10 Un comunicat que,
de fet, no trigaria a veure a la llum.
L’endemà cinc ministres presentaven la dimissió. Vint-iquatre hores més tard ho feia el ministre d’Esports i quarantavuit hores després el ministre d’Afers Exteriors, Mohamed Ka
mel, juntament amb el portaveu de Presidència, el del Parlament
i diversos senadors. Els Germans Musulmans cada cop estaven
més aïllats. Fins i tot la unitat de les forces islamistes semblava
trencada. La Crida Salafista i el seu partit Al-Nur, segona força
política en les eleccions de desembre de 2011, exigia eleccions
anticipades «per evitar la guerra civil».11 En les últimes setma
nes s’havien mostrat condescendents amb les protestes contra
9 «Mozaharat w hameya bewest el-balad w shaweraa el-janebeya»,
Bauaba el-horreya w el-aadala, 30-06-2013.
10 «Sabahi: El-shaab yentazar el-bian raqam wahed lel-qouat elmosalaha», Al-Masry al-Youm, 30-06-2013.
11 «El-dawaa el-salafeya w el-nour: Notaleb be intikhabat ra’esia
mobakera manaan le-harb ahleya», Al-Masry al-Youm, 02-07-2013.
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Mursi. Unes protestes que el portaveu del grup, Nader Bakar,
consideraria «reivindicacions legitimes», mentre que atacava
les manifestacions de suport a Mursi, que qualificava d’«irres
ponsables».12 El posicionament de la formació no estaria
exemptde polèmica i molts hi veurien la mà del Ministeri d’In
terior i, sobretot, d’Aràbia Saudita, històrica enemiga regional
de la Germandat i estretament vinculada al grup salafista. Però
aquestes també responien a les baralles polítiques sorgides en
tre totes dues formacions que aspiraven a disputar-se, en el
fons, un electorat similar i que havien provocat fortes dissen
sions dins el mateix partit salafista.
La dimissió més simbòlica seria, però, la de Sami Anan.
Que un any enrere ocupava la vicepresidència de la Junta Mili
tar, ara abandonava el càrrec com a assessor presidencial. Pocs
minuts després de fer-se pública, el Comandament General de
les Forces Armades emetia un comunicat televisat en què do
nava un nou i darrer ultimàtum de quaranta-vuit hores «a
tothom» per satisfer les demandes del poble que, segons el ma
teix text, s’havia expressat de manera clara i pacífica en les
manifestacions del 30 de juny. El comunicat recordava que ja
havien donat un ultimàtum per a la reconciliació que havia
fi nalitzat sense èxit aquell mateix diumenge. «Perdre més el
temps no farà altra cosa que augmentar la divisió i la lluita de
la qual ja vam advertir i de la qual seguim advertint», deien els
militars. En una declaració aparentment contradictòria, afir
maven no voler formar part del procés polític alhora que as
seguraven que imposarien un full de ruta si la seva crida no era
satisfeta.
Malgrat que el redactat semblava prou clar, alguns van obrir
el debat sobre quin posicionament prenia l’exèrcit. Presidència
afirmava que el redactat donava lloc a la confusió i que no afec
tava l’agenda presidencial. El gabinet, de fet, mirava de donar
12 «Nader Bakaar: Tasrihat milioneya la lel-oonf jeir mas’ola [...]», AlMasry al-Youm, 22-06-2013.
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mostres de normalitat difonent imatges d’una trobada entre el
general Sisi, cap de les Forces Armades, el cap de govern His
ham Qandil i el mateix Mursi, que hauria tingut lloc instants
abans del comunicat. Però per a l’oposició el missatge era clar.
Tamarrod, en boca del portaveu Mohamed Bader, afirmava
que «la resposta de l’exèrcit a les demandes del poble és la cul
minació de la nostra campanya».13 No eren els únics a mostrar
satisfacció. El Ministeri d’Interior afirmava a través de les xar
xes socials el seu ple suport al comunicat militar i lloava l’èxit
de les mobilitzacions populars del 30 de juny. De fet, el minis
tre Ibrahim, en política de fets consumats, boicotejava la reu
nió del Consell de Ministres, mentre que la policia anuncia
va, per sorpresa, que desmuntava tots els murs contigus a
l’edific i ministerial construïts des dels enfrontaments de Mo
hamed Mahmud de 2011. Davant la successió d’esdeveni
ments, els partidaris del president començaven a parlar de cop
d’estat i mobilitzaven les seves forces als carrers. Obama, des
de Tanzània, reclamava contenció a totes dues parts.
Mentrestant el compte enrere plantejat per l’exèrcit seguia
corrent. L’endemà el Tribunal de Cassació ordenava la destitu
ció del polèmic fiscal general Talaat Abd Allah, nomenat per
Mursi, i el retorn de l’antic fiscal nomenat per Mubarak. Abdel
Maguid Mahmud, de fet, acabaria rebutjant retornar al càrrec
perquè amb la sentència ja s’havia «assolit l’objectiu».14 Pa
ral·lelament, sis persones més perdien la vida als voltants de la
Universitat del Caire, on els Germans Musulmans organitza
ven mobilitzacions de suport al president. Mentre això succeïa
l’encara cap d’estat feia un nou comunicat televisiu en què es
mantenia en la «legitimitat constitucional», que afirmava que
protegiria amb la vida, i exhortava l’exèrcit a retirar la seva
13 «Tamarrod: Estejaba el-qouat el-mosalaha lemataleb el-shaab
taklil lejehod el-haraka», Al-Masry al-Youm, 01-07-2013.
14 «Abd el-Majed Mahmoud yaalan aatzamho el-aatezar aan mansebo
knae’b aam», Shorouk News, 05-07-2013.
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«amenaça». Mursi, en un discurs que sonava a darrera rebe
queria, repetia fins a 57 vegades la paraula legitimitat. «Si he de
defensar la legitimitat amb la meva sang, estic preparat» mani
festava. L’endemà es tornava a reafirmar en el seu full de ruta.
Aquest passava per un govern de coalició, que fins llavors
s’havia vist incapacitat per formar, que es mantingués fins a les
eleccions legislatives, que prometia abans de sis mesos, així
com la creació d’una comissió per reformar la constitució.
Les cartes, però, semblaven ja marcades. Els gestos de Mur
si, marcats per la desconfiança dels dotze mesos previs de go
vern, seguien sent massa tímids i excessivament tardans. A
poques hores de finalitzar l’ultimàtum militar, l’exèrcit es des
plegava de manera generalitzada al país, tallava vies i carrete
res, ocupava també la seu de la televisió pública i rodejava les
protestes pro Mursi a la mesquita cairota de Rabaa Adaweya.
L’exèrcit es reunia amb les forces polítiques del país, inclosos
els líders de Tamarrod, del salafista Al-Nur o el diplomàtic Mo
hamed al-Baradei en representació del Front de Salvació Na
cional. També hi eren les principals institucions religioses re
presentades en la figura del papa copte Tawadros II i el xeic
d’al-Azhar Ahmed al-Tayeb. Una notable absència: cap re
presentant del partit de govern ni dels seus aliats islamistes.
L’exèrcit estava a punt de dir la seva paraula.

Fi de l’ultimàtum
Quan amb prou feines passaven 4 hores de la finalització del
termini imposat per les Forces Armades, el general Abd alFattah al-Sisi compareixia a la televisió pública. Al seu costat
hi havia els representants polítics amb els quals s’havia trobat
aquell matí. Després del general, aquests prendrien la paraula
i mostrarien el seu suport a les Forces Armades. Una posada
en escena que representava una sofisticació davant els sobris
discursos castrenses fins llavors habituals. Era l’esforç militar
265

Egipte rere la barricada ·· Marc Almodóvar
per fer creure que els errors del passat no es repetirien. AlSisi va ser clar. Mursi havia «fracassat» en «respondre a les de
mandes globals del poble» i allò havia provocat que l’exèrcit es
reunís amb les forces polítiques i socials allà presents per plan
tejar un full de ruta que incloïa la destitució del president i la
dissolució de la constitució. El general prometia l’acceleració
d’un procés de reforma constitucional que duria posterior
ment a un procés electoral en un curt termini que no va arri
bar a definir. El càrrec de president l’ocuparia de manera in
terina la segona autoritat de l’estat que, segons la constitució
llavors derogada, era el president del Tribunal Constitucional,
Adly Mansur. Un complet desconegut per a l’opinió pública
que no feia ni quaranta-vuit hores que ocupava el càrrec de
cap del Constitucional, una institució considerada sota control
dels mubarakistes i en la qual Mansur havia estat decisiu per
permetre la participació electoral d’Ahmed Shafiq a les pre
sidencials de feia un any. En el currículum del nou president
interí també hi destacaven els nou anys que havia servit com a
assessor governamental a l’Aràbia Saudita, monarquia aliada
de l’antic règim i que es mostraria entusiasta amb la destitució
militar de Mursi.
En aquells moments el president islamista Mohamed Mursi
es trobava ja sota confinament militar, aparentment a la seu de
la Guàrdia Republicana, on es concentrarien els seus partidaris
per a donar-li mostres de suport i rebutjar el que consideraven
un cop d’estat militar contra el president electe. Aquest, en una
filmació filtrada i projectada als seus seguidors, els demanaria
desobeir el cop mentre s’afermava a la legitimitat de les urnes.
«Encara sóc el vostre president», afirmaria. Però els esdeveni
ments seguien el seu curs. Pocs instants després d’emetre’s el
comunicat militar es tallaven els senyals televisius dels canals
Masr-25, Al-Nas i Al-Hafez, fruit d’una ordre excepcional del
Ministeri d’Interior contra aquestes emissores religioses. Les
forces policials assaltaven també els estudis del canal de la qa
tariana Al-Jazeera i en detenien els presentadors en directe.
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Fruit de la mateixa ràtzia, la policia detenia trenta-cinc direc
tors i propietaris de canals televisius religiosos i trenta-quatre
líders més de la Germandat arreu del país. Les Forces Arma
des emetien una prohibició d’abandonar el país a 270 líders de
la Germandat mentre la fiscalia acabaria ordenant la detenció
dels principals capitostos de la formació sota l’acusació d’incitar
a la matança de manifestants. Un dels detinguts seria Saad alKatatni, fins llavors president del Parlament, a qui un grup de
dotze policies vestits de civil va detenir a casa seva al crit de
«benvingut a la nova era de llibertats».15 El poder militar tanca
va el setge a la formació islamista. Mentre aquestes detencions
es produïen, l’advocat de Hosni Mubarak apareixia als mitjans
per exigir que «ara és el moment de fer justícia».16 Els seus inte
ressos, i els del seu influent client, no trigarien a satisfer-se.
Els militars, però, negaven cap ràtzia contra els islamistes i
afirmaven en un nou comunicat que no permetrien que ningú
insultés, provoqués o abusés dels qui pertanyien al corrent is
lamista, a qui definia com a «fills d’Egipte». El Ministeri
d’Interior, per la seva banda, també negava emprendre mesu
res excepcionals i assegurava estar, simplement, aplicant la le
galitat vigent. Mentrestant els carrers esclataven d’alegria i
festa davant la caiguda del president islamista i asseguraven,
majoritàriament, que allò que havia succeït no era un cop
d’estat sinó una nova etapa del procés revolucionari. Alguns
afirmaven, fins i tot, que aquella era la vertadera revolució. Els
egipcis es tornaven a plegar, una vegada més, al seu exèrcit.
Fins i tot la Borsa egípcia recolzava amb entusiasme la mesura
i registrava guanys per valor de 1.500 milions d’euros en la pri
mera mitja hora després de l’anunci de la destitució. Aquesta
era recolzada per figures de tot l’espectre, de les religioses a
les socials i seculars, des de la històrica feminista i comunista
15 «Nagl al-Katatni yu’aked aataqal walado: haney’a leho w fakhran
lena elaataqal fi sabil watanena», El-Bedaiah, 30-06-2013.
16 Aparició televisiva al canal Tahrir el 05 de juliol de 2013.
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Nawal al-Sadawi, que afirmava que l’exèrcit havia respost a les
crides del carrer, fins al milionari liberal Naguib Sawiris, que,
eufòric, anunciava que invertiria en el país com mai no ho ha
via fet abans. Els militars canviaven l’eix polític de la transició.
Si el febrer de 2011 aquest passava per la unió amb els islamis
tes, ara ho feia de la mà dels seculars. Uns i altres es canviaven
les paperetes. Ara eren els Germans Musulmans els qui es ne
gaven a dialogar «amb els líders colpistes», mentre els seculars
defensarien fèrriament els militars. Pel diplomàtic i premi
Nobel de la pau Mohamed al-Baradei la destitució «corregeix
el camí de la revolució de gener», mentre alertava que la conti
nuïtat de Mursi hauria conduït el país cap a la guerra civil i
«l’estat feixista».17 Un argument, el d’evitar el conflicte civil,
que també havia estat emprat pels salafistes d’Al-Nur i d’al
tres veus polítiques per justificar la intervenció. Malgrat tot, al
carrer els enfrontaments continuaven i les divisions augmenta
ven. Aquella mateixa tarda deu persones perdien la vida en
enfrontaments a les províncies. Aquell cap de setmana els en
frontaments a les grans ciutats deixarien una trentena més de
morts.
Paral·lelament el Sinaí esclatava en el que semblava una
autèntica insurrecció islamista contra la destitució de Mursi.
El 5 de juliol dos soldats morien en un atac armat a la població
d’al-Arish. El govern decretava un toc de queda al nord del
Sinaí i l’estat d’emergència als enclavaments turístics i estratè
gics de la zona. Dos dies més tard dos atacs més a la mateixa
població provocaven la mort d’un altre soldat. Els atacs eren
gairebé diaris. Quatre soldats més morien una setmana des
prés en diversos atacs al nord del Sinaí, l’endemà en queien
quatre més i un civil en un atac armat a edificis governamen
tals. El líder de la Germandat Mohamed al-Beltagi faria unes
incendiàries declaracions en afirmar que allò que succeïa al

Sinaí era una resposta popular a la destitució de Mursi i que
«s’acabarà un segon després que el general al-Sisi es faci enrere
del cop i el president torni al poder».18
Més enllà de si es tractava d’un cop o no o de la seva po
pularitat, la veritat era que el mateix Mursi s’havia excavat la
seva tomba amb una política individualista que havia aixecat
les suspicàcies de l’oposició. I la nul·la capacitat de ma
niobra, juntament amb les reticències històriques, l’havia
acabat d’enfonsar. La seva sortida del govern o la convocatòria
d’eleccions anticipades semblaven punts innegociables per a
l’oposició, i la Germandat, segurament atemorida per perdre el
que tants anys els havia costat aconseguir, s’hi va negar rotun
dament. L’oficialista Al-Ahram afirmaria que els militars ha
vien arribat a oferir a Mursi un passatge a Turquia o a Líbia,
però que els va rebutjar. Fins i tot va rebutjar la immunitat ju
rídica que se li va oferir. El New York Times també parlaria
d’altres ofertes fetes al llavors president, a través de ministres
àrabs que parlaven en nom de la Casa Blanca.19 Fins i tot el
mateix general al-Sisi hauria mirat de pressionar Mursi perquè
cedís el càrrec voluntàriament. Al-Sisi afirmaria que Mursi no
havia acceptat la proposta militar de convocar un referèndum
sobre la seva continuïtat i això n’havia precipitat la caiguda.
«Dimiteix tu o et faré dimitir», li hauria acabat dient. 20 La res
posta del president va ser sempre la mateixa. La que va donar
en els seus darrers discursos. «Per damunt del meu cadàver». I
això, un cadàver polític, va ser el que es va trobar al final del
camí. Mursi s’havia quedat sol. Ni la Guàrdia Republicana, la
seva policia personal, va fer res per defensar-lo quan els soldats

17 «El-Baradei: Kona sanenzaleq ila harb ahleya w netahawel le dawla
fasheya dun aazl Mursi», Al-Masry al-Youm, 07-07-2013.

20 Hamza Hendawi i Maggie Michael: «Mohamed Morsi’s final days the inside story», The Guardian, 05-07-2013.
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18 Filmació amateur penjada a Youtube: http://www.youtube.com/
watch?v=Flng2f0NdCw.
19 David D. Kirkpatrick: «Mursi spurned deals, seeing military as
tamed», The New York Times, 06-07-2013.
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van anar a detenir-lo i a tancar-lo en un emplaçament que seria
una incògnita d’estat durant setmanes.
La paciència dels militars s’havia esgotat. Ni el mateix Mur
si semblava voler adonar-se que el pacte de la transició que
l’havia catapultat a la presidència del país s’estava fent miques.
No ho va saber veure venir. El mateix ultimàtum militar, previ
a la destitució mateixa, el va agafar desprevingut, segons sos
tindria el primer ministre Hisham Qandil. 21 I quan se’n va voler
adonar, ja era massa tard. L’islamista se seguia aferrant a una
pretesa legitimitat democràtica que, de fet, ell mateix s’havia
encarregat de dilapidar en el seu any de govern. Malgrat que
alguns assessors afirmin que ells ho van veure venir una setma
na abans, Mursi havia actuat fins al darrer moment com si esti
gués convençut que els militars, a qui creia haver atorgat tot el
que li havien demanat, li serien fidels. Ni que fos per pressió de
la Casa Blanca. Malgrat les desavinences històriques, el presi
dent creia que podia confiar en la submissió del general al-Sisi,
que ell havia ajudat a coronar un any abans, mentre la cúpula
de la Germandat no semblava esperar una traïció tan gran al
gran pacte de la transició. Obviaven un fet fonamental. Aquell
havia estat un pacte contra natura.

Cop revolucionari o revolució colpista

«Tenim un ull a sobre del que passa al país i si mai el poble
necessita les Forces Armades, serem als carrers en menys d’un
segon». El cap de l’Estat Major Sidqi Subhi ja es pronuncia
va així el mes de març, tres mesos abans de les mobilitzacions
del 30 de juny. En aquells moments ja es rumorejava sobre una
possible intervenció militar que tan sols el temps acabaria con
firmant.

Per a molts egipcis la destitució de Mursi no havia estat un
cop d’estat. Ans al contrari, era la legítima resposta de l’exèr
cit per protegir les demandes del poble expressades al carrer.
Ras i curt. Però la veritat és que la relació del cos militar amb
les mobilitzacions del 30 de juny no va ser pas tan testimonial.
L’exèrcit va jugar activament amb les manifestacions. Primer
amb la difusió d’exaltades declaracions als mitjans occiden
tals afirmant que eren les mobilitzacions més massives de la
història del país, parlant de fins a trenta milions de persones als
carrers, 22 i posteriorment difonent les espectaculars gravacions
aèries de les marxes, enregistrades des dels helicòpters mili
tars, i que van ser àmpliament difoses pels mitjans seculars i les
xarxes socials. Uns gestos gens corrents en l’hermètic exèrcit
egipci que, comparats amb els de febrer de 2011, mostraven un
canvi clar de tendència. No va ser l’únic. Informes parlaven de
les trobades entre els líders de Tamarrod amb membres retirats
de les Forces Armades prèvies al 30 de juny amb el missatge de
mantenir-se units. Els helicòpters militars jugaven a exaltar de
nou la unió entre el carrer i les casernes militars, sobrevolant
amb banderes pàtries el centre del Caire, dibuixant cors al cel i
saludant els manifestants quan passaven sobre les protestes que
tornaven a cridar que exèrcit i poble eren una sola mà. Poste
riorment encara se sofisticarien més: helicòpters de l’exèrcit
llançarien cupons de regal a les manifestacions anti Mursi i de
suport al cop militar durant el mes sagrat del ramadà.
És cert que al-Sisi no era Tantawi i que la cúpula militar
del 2013 era notablement diferent de la Junta Militar que va
prendre el poder el 2011. Eren més joves, sobretot. Però havien
estat formats a la mateixa institució inamovible i la seguien re
presentant. El temps ho demostraria. El tortuós pacte de la
transició entre militars i islamistes, forjat contra natura arran
de la insurrecció popular de gener i febrer de 2011 i refermat en

21 Qandil deixaria constància del seu testimoni en un vídeo penjat a
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=-yd1MC0gjkc.

22 Sara Abu Bakr: «Armed Forces spokesman: «National Security, not
politics is our focus», Daily News Egypt, 18-07-2013.
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l’elecció de Mursi el juliol de 2012, s’havia trencat. Els esforços
conciliadors havien estat en va. La paciència de la cúpula mi
litar s’havia esgotat davant un president Mursi entestat en
caminar tot sol. «No em vaig cansar mai d’alertar honestament
i sincera el president al llarg de tot aquest any», afirmaria el
general al-Sisi. L’erosió de dos anys i mig de desavinences i
malentesos va acabar pesant més que les pressions interna
cionals per estabilitzar la situació. Tamarrod només va donar
l’oportunitat daurada a les Forces Armades per executar el que
feia mesos desitjaven.
Al-Sisi criticaria que Mursi ataqués l’oposició utilitzant la
religió, que es confrontés amb tothom, i sobretot, que no escol
tés les seves advertències, insultant d’aquesta manera l’exèrcit
egipci. Però per damunt de tot, dos grans punts de conflicte
havien fet saltar les alertes. Un era el Sinaí, on preocupava la
màniga ampla que Mursi tenia amb els grups jihadistes que allà
operaven. Aparentment el president hauria arribat a demanar
a l’exèrcit que aturés la repressió contra aquests grups, que ha
vien provocat la mort de nombrosos soldats. A canvi, Mursi va
apostar per la mediació a través de grups salafistes per fer atu
rar temporalment la violència a la península. I va funcionar,
cosa que feia aixecar les suspicàcies del cos militar i de bona
part de l’opinió pública.
Aquests també desconfiaven de la connivència amb el go
vern de Gaza, en mans de la germana Hamas, d’on es creia que
venien tots els mals. Al març, les autoritats descobrien en un
dels túnels de contraban amb la franja una fàbrica d’uniformes
militars falsos a imatge dels egipcis que aixecava noves ten
sions entre l’exèrcit i la presidència. A més, entre les files mili
tars hi havia la convicció, gairebé certesa, que grups vinculats a
Hamas es trobaven rere l’emboscada que l’agost de 2012 va pro
vocar la mort de setze soldats egipcis en el pas fronterer de Ra
fah. Aquell atemptat va donar ales al president per abordar la
reestructuració de la Junta Militar que provocaria la jubilació
de Tantawi i el nomenament d’al-Sisi. Mursi hauria fet tot el
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possible per encobrir els noms dels encausats, la qual cosa va
aixecar les suspicàcies militars. La desconfiança entre militars
i islamistes sortia a la llum. Per a l’exèrcit, Mursi estava sobre
posant els interessos de la Germandat per sobre dels del país.
Les teories conspiratives dels partidaris de l’antic règim, que
defensaven que episodis clau de la revolta de 2011 havien estat
executats per militants de la palestina Hamas i la libanesa Hez
bollah, guanyaven pes dins del cos militar. De fet, una de les
primeres accions que el nou govern emprendria seria tancar el
pas fronterer de Rafah i intensificar la lluita contra els túnels de
contraban, per estrènyer encara més un setge ja prou ofegador
sobre la franja de Gaza. En poques setmanes el tràfic de béns
pels túnels es reduiria un 85%. 23
El 16 de maig, un mes i mig abans de la destitució, tres poli
cies i quatre soldats eren segrestats al nord del Sinaí. Aquest
nou atac a les forces de seguretat egípcies va tornar a aixecar
espurnes. Entre bastidors es comentava que Mursi el podria
utilitzar, com havia fet l’agost anterior, per destituir el general
al-Sisi. Feia mesos que es rumorejava que l’islamista volia treu
re general del capdavant de la cúpula militar. El cap de les
Forces Armades havia estat alertat que assessors presidencials
havien temptejat oficials de l’exèrcit amb l’aparent objectiu de
remoure’l del càrrec. Mursi s’hauria atansat fins i tot al jubilat
Tantawi i al cap de la Guàrdia Republicana, Mohamed Zaki,
amb aquest objectiu. El president islamista ho negaria tot
davant del general, i afirmaria que es tractava de «simples ru
mors» i «xerrameca de diaris». Però aquest seria l’altre gran
punt de conflicte entre militars i president: el temor que els
Germans Musulmans intentessin fer amb els militars el que es
taven fent amb la resta d’institucions estatals. Segons algunes
informacions, els serveis d’intel·ligència egipcis havien in
terceptat trucades telefòniques entre el president i membres de
la Germandat que desvelaven plans per remoure membres de la
23 Jared Malsin: «Closure from below», Mada Masr, 25-09-2013.
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cúpula militar, inclòs el mateix Sisi. Enrabiat, Mursi encar
regaria al cap de la Guàrdia Republicana la detenció dels pe
riodistes que havien filtrat aquestes informacions i havien pro
vocat la crisi amb els militars.
La gota final hauria arribat pocs dies abans de les marxes
del 30 de juny. El 26 de juny, ni quaranta-vuit hores després que
l’exèrcit hagués exigit a través d’un comunicat la conciliació
entre les forces polítiques, Mursi feia un inesperat discurs te
lev isat en què amenaçava a tort i a dret mitjans i oposició. A
més a més, el llavors president feia aquell discurs rodejat de
les altes institucions estatals, inclosa la cúpula militar i el ma
teix Sisi, que es veia forçat a aparentar davant del president.
Allò no va agradar al general. Mentre exigia conciliació al pre
sident, Mursi caminava en direcció contrària. La corda ja esta
va trencada. El 30 de juny i el moviment Tamarrod només
aportarien l’excusa perfecta.

Un nou executiu liberal
El 4 de juliol Adly Mansur, des de feia tres dies president del
Tribunal Constitucional, jurava el càrrec com a president inte
rí de la República Àrab d’Egipte. En el discurs d’investidura
destacaven els visques, entusiàsticament aplaudits pel públic,
a l’exèrcit, la justícia, la policia i els mitjans de comunicació.
Aquests contrastaven amb la passivitat dels assistents davant
els llançats pel president interí al «poble revolucionari». Entre
les primeres decisions del nou president es trobaria una decla
ració constitucional de dos punts: la dissolució del Senat, de
majoria islamista, i, significativament, el nomenament d’un nou
cap dels serveis secrets, Mohamed Farid al-Tohami.
Mansur guardaria un perfil baix, gairebé a l’ombra dels mi
tjans i del poder militar. De fet, era un complet desconegut.
Gairebé tres setmanes després de jurar el càrrec, una enquesta
revelava que el 40% dels egipcis no sabien el nom del seu presi
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dent. 24 Les xifres eren encara més escandaloses respecte al pri
mer ministre. Un 70% dels enquestats reconeixien no saber qui
era el seu cap de govern. Un cap de govern que seria nomenat
el 9 de juliol després d’una setmana carregada de rumors i
noms a la travessa.
Primer es parlaria del retorn, una vegada més, de Kamal
Ganzouri, el primer ministre de les privatitzacions dels anys
noranta i de la Junta Militar el 2012. Ell mateix ho descartaria
i asseguraria que era millor donar l’opció a algú nou. Poste
riorment sonaria amb força el nom de Mohamed al-Baradei.
Fins i tot els joves de Tamarrod emetrien un comunicat quali
ficant el nomenament de «victòria de la revolució25». Els Ger
mans Musulmans saltarien irats i afirmarien que això consu
mava el cop d’estat, cosa que tornava a fer evidents les
reticències islamistes vers el premi Nobel. Malgrat que en
temps de Mubarak la Germandat havia estat la principal de
fensora de l’opció Baradei, el mateix diplomàtic afirmaria que
Mursi hauria amenaçat el 2011 els militars de «cremar Egipte»
si se’l nomenava primer ministre. No serien els únics. Els sala
fistes d’Al-Nur amenaçaven de boicotejar l’elecció ja que
aquesta anava «contra els acords que vam tancar26». l’opció Ba
radei es descartava. El nom que sonaria llavors seria el de Ziad
Baha al-Din, antic president de la borsa egípcia, abans que es
proposés Samir Radwan, antic ministre d’Economia i negocia
dor amb l’FMI en l’etapa de la Junta Militar. Tot eren noms
d’economistes i personalitats partidàries dels acords amb les
institucions financeres globals, cosa que representava un clar
continuisme polític. Finalment s’acabaria nomenant un altre
24 «Poll: 40% do not know interim president, 70% do not know PM»,
Egypt Independent, 23-07-2013.
25 «Tamarrod: taaiin el-Baradei ra’esan lel-wozara’ intisar lel-thawra»,
Shorouk News, 06-07-2013.
26 «El-nour: ikhtiar el-Baradei ra’esan lel-hokoma yokhalef etefaqena
maa el-qouat el-mosalaha», Shorouk News, 06-07-2013.
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home en aquesta mateixa línia. Hazem Beblaui, el també ex
ministre d’Economia en temps de la Junta Militar, seria el nou
cap de govern. Beblaui combinava el càrrec de membre funda
dor del partit Socialdemòcrata egipci i assessor del liberal Fons
Monetari Àrab. Generaria polèmica un article escrit per ell el
2010 en què recolzava la participació electoral de Gamal
Mubarak, de qui lloava les capacitats i els coneixements. Mo
hamed al-Baradei, el primer ministre vetat pels salafistes, ocu
paria el càrrec de vicepresident de Relacions Internacionals
del president Mansur.
El nou president formaria un gabinet ràpidament. Tres car
teres anaven a parar a membres del cos policial i diverses més a
membres de les Forces Armades, entre els quals al general alSisi com a ministre de Defensa. Destacava la presència de di
versos ministres de l’era Mubarak com ara Ibrahim Demery, el
ministre de Transports que el 2002 es va veure obligat a dimitir
arran d’un accident de tren que va provocar la mort de 364 ciu
tadans, i Doria Sharaf al-Din, la nova ministra d’Informació
que havia encapçalat la censura cultural en època del Partit
Democràtic Nacional. Beblaui seria incapaç de complir les pro
meses de donar carteres als islamistes, cosa que faria que els
salafistes d’Al-Nur, exclosos, cataloguessin el nou govern de
«decebedor». 27
Però aquest executiu destacaria per sobre de tot per una
majoria liberal i pel retorn dels homes de l’ECES. La cartera
de Finances, per a Ahmed Galal, anava a mans del que havia
estat durant vuit anys director executiu i de recerca del think
tank liberal creat en l’era Mubarak. La cartera d’Inversions tor
nava a Ossama Saleh, que el 2009 havia presidit l’Organització
de les Zones Franques del país i que havia estat sacrificat polí
ticament pels Germans Musulmans el maig de 2013. La vice
presidència del govern anava a mans de l’antic cap de la borsa
27 «El-Nour: Tashkil el-hokoma mokheib lel-amal», Al-Masry alYoum, 18-07-2013.
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egípcia, Ziad Baha al-Din. Era, en definitiva, un executiu clara
ment continuista en política econòmica.
Una de les aparents victòries dels moviments revolucionaris
d’esquerra era l’inesperat nomenament de Kamal Abu Eita com
a ministre de Treball. Històric líder sindical i president de la
Federació de Sindicats Independents, la seva arribada al càrrec
es produïa després del suport entusiàstic al cop i de defensar, un
cop caigut Mursi, que «els herois de la vaga ho seran ara de la
producció». Per molts, la presència d’Eita era massa simbòlica i
un mal calculat intent dels militars per domar el sector sindical
i aconseguir el retorn dels treballadors a la feina. Un cop al càr
rec, Eita va ser incapaç d’impedir la repressió militar contra els
treballadors. El 12 d’agost les forces militars i policials intenta
ven desallotjar una protesta obrera a l’empresa d’Acer de Suez i
detenien dos treballadors. Malgrat les promeses d’Eita d’in
tervenir per solucionar la crisi, assegurant que no tornaria a casa
fins que s’alliberessin els detinguts, una setmana després mem
bres de l’exèrcit assaltaven de matinada la casa de quatre treba
lladors, en detenien dos i amenaçaven amb l’acomiadament de
tots aquells que no tornessin a la feina. Allò provocava la fi vio
lenta de la vaga obrera. Incidents similars es repetirien en el
futur. Els tancs mateixos tornarien a servir per desallotjar una
acampada obrera a Mahala al-Kubra a finals d’agost.
Els economistes liberals, o fins i tot el secretari d’Estat de la
Casa Blanca John Kerry, aplaudien el nou executiu, que quali
ficaven com un dels més preparats dels darrers temps. L’agència
de qualificació Standard & Poors seria de les que mostraria
més entusiasme pel canvi polític a Egipte. Afirmaria que «l’eta
pa del fracàs» havia estat superada, i assegurava estar a l’espera
de l’estabilitat futura de l’economia egípcia. Al cap i a la fi, els
primers objectius a l’agenda del nou govern no serien gaire di
ferents dels anteriors. Recuperar l’economia a través de políti
ques liberals encapçalades per la retallada del dèficit fiscal i
l’aixecament de barreres i obstacles a la producció per accele
rar les inversions ja en curs.
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El nou executiu, sabent-se interí, no miraria d’emprendre
grans i arriscades reformes impopulars, però mantindria la lí
nia política oberta per la Germandat. Ni dues setmanes després
de formar-se el govern, el ministre de Finances afirmava que el
nou executiu mantindria la retallada a les subvencions energèti
ques i posaria en marxa el programa de les cartilles de raciona
ment plantejat per l’anterior executiu islamista. De fet, el mi
nistre de Finances, Ahmed Galal, continuaria parlant de
l’abolició dels subsidis energètics en dos o tres anys. Un progra
ma que, de fet, formava part de les polítiques proposades per
Mursi per satisfer les demandes de l’FMI. Les noves institu
cions continuaven qualificant l’acord amb el Fons com a crucial
per al restabliment econòmic. El Fons anunciaria l’aturada de
les converses arran del cop i exigia un reconeixement interna
cional de les autoritats interines abans de reprendre les nego
ciacions. Però l’acceptació tàcita de la nova realitat política
faria que aquestes es reprenguessin a partir del mes d’agost.
Almenys així ho reconeixia la mateixa Christine Lagarde,
presidenta de l’FMI, quan parlaria en una entrevista de l’exis
tència de «converses tècniques» en curs entre l’organització i
les autoritats egípcies més enllà del cop. 28 Aparentment aques
tes s’haurien reprès en haver rebut la llum verda de William
Burns, vicesecretari d’Estat de la Casa Blanca. Mentrestant, el
vicepresident Baha al-Din llançava la proposta de solucionar el
desgavell econòmic amb un «Pla Marshall a l’egípcia». Els pri
mers a socórrer Egipte serien les petromonarquies àrabs, que
donaven suport amb entusiasme al canvi de poder al Caire.

28 «Lagarde urges global coordination of QE Exits» [vídeo],
Bloomberg, 23-08-2013.
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Riad aplaudeix
«L’exèrcit ha tret Egipte d’un túnel del qual només Al·là co
neixia les dimensions i conseqüències». El rei Abd Allah Ibn
Abd al-Aziz, guarda de les dues mesquites i màxima autoritat
d’Aràbia Saudita, es mostrava eufòric amb el cop a Egipte. 29 La
destitució de Mohamed Mursi suposava un nou sacseig al tren
caclosques del Pròxim Orient. I aquest tornava a posar el Caire
en l’òrbita de Riad. Exactament com abans de gener de 2011.
Les petromonarquies del Golf veien amb entusiasme com la
caiguda dels Germans Musulmans significava la fi del seu pro
jecte polític i regional. L’ascens del projecte de la Germandat,
i la seva retòrica del califat, era vist amb recel en creure que
podia posar en perill la supremacia wahabosaudita en el món
sunnita i obrir, alhora, fronts d’oposició interna a les hermèti
ques monarquies pèrsiques.
Les monarquies del Golf van rebre amb entusiasme la cai
guda de Mursi. Ni una setmana després ja mostraven la volun
tat de recolzar la nova situació política i prometien vora 12 000
milions de dòlars en donacions en forma de petroli, ajudes
econòmiques i préstecs a les autoritats egípcies. Unes ajudes
que contrastaven amb els vora 7.000 milions de dòlars que Qa
tar havia lliurat al govern dels Germans Musulmans. Riad pro
metia ara 5.000 milions de dòlars, els Emirats Àrabs en prome
tien 3.000 i Kuwait n’aportava 4.000 més. A diferència del que
va passar arran de la caiguda de Mubarak, quan l’ajuda prome
sa no va arribar mai, en quinze dies ja havien fet entrega de
vora la meitat dels préstecs. Kuwait no va trigar ni una setmana
a ingressar dues terceres parts de l’ajuda econòmica promesa al
Banc Central i una setmana després lliurava a Egipte 200 mi
lions de dòlars de cru i dièsel per pal·liar la greu crisi de submi
nistraments que sacsejava el país en els darrers mesos. Quinze
29 «El-Saaodeya: El-jeish akhraj Masr men nafaq maghol el-abaad»,
Al-Arabiya, 04-07-2013.
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dies després, els Emirats Àrabs feien arribar sis embarcacions
més plenes de combustible. Els dipòsits monetaris de les mo
narquies àrabs permetien a Egipte rescatar de la bancarrota
total les reserves exteriors i l’ajudaven a prendre’s amb més
tranquil·litat l’assumpte del préstec de l’FMI.
Embriagades d’eufòria, les autoritats saudites iniciaven in
ternament un nou setge a grups considerats propers a la Ger
mandat i detenien els populars Mussen al-Awajj i Mohamed
al-Aref, considerats propers al grup islamista. «Els Germans
Musulmans s’han extraviat i cal alliçonar-los», afirmava el cap
de la policia de Dubai, Dahi Khalfan, un dels més bel·ligerants
amb la Germandat. 30 Els Emirats havien acollit durant aquells
dos anys i mig els fugitius més destacats del mubarakisme i els
Germans Musulmans els acusaven de ser la cuina d’un complot
en contra seu. Ara, un cop caigut Mursi, arreu del món àrab
s’iniciava el setge a tots els grups propers al projecte de la Ger
mandat i es creaven, sovint sota el paraigua de les monarquies
del Golf i els seus aliats, noves campanyes Tamarrod a inspira
ció de l’egípcia. Així, naixerien a Tunísia contra Al-Nahda, al
Marroc contra Justícia i Desenvolupament o a Gaza contra Ha
mas, entre d’altres. A Palestina el procés de reconciliació entre
Fattah i Hamas tornava a dinamitar-se arran del cop. Des de
Ramallah s’iniciava una escalada de la confrontació contra la
formació islamista. Per tal d’alimentar les conspiracions en
ment dels militars, Fattah filtraria uns documents que assenya
laven la implicació del govern de Gaza en la mort dels soldats
egipcis i altres episodis de violència a Egipte. Tot amb el fi
nançament de Qatar. Hamas, per la seva banda, ho negaria tot
i acusaria Fattah de fabricar els documents amb les autoritats
colpistes per assetjar el moviment islamista.
Qatar, fins llavors la gran aliada regional de la Germandat,
experimentava un sorprenent canvi de rumb. L’Agència de No

tícies de Qatar, propera al govern, emetia el mateix dimecres
del cop un breu comunicat del nou ministre d’Afers Exteriors
qatarià en què afirmava que «Qatar seguirà recolzant la germa
na Egipte» i en què lloava el paper de les Forces Armades en la
defensa de la seguretat nacional. 31 Pocs dies després l’emir en
viava felicitacions al president interí Adly Mansur per la presa
de possessió del càrrec. Tot i l’evident pèrdua de pes estratègic
al país després del canvi de poder, Qatar continuaria com si res
els seus projectes d’ajuda econòmica. Tan sols faria tímides
pressions per a l’alliberament dels presoners polítics, que con
siderava la clau per superar la crisi. La destitució havia arribat
tan sols una setmana després de la sorprenent renúncia al tron
de l’emir en benefici del seu fill Tamim Ibn Hamad al-Thani.
Probablement el repte era massa gran per a un jove i inexpert
monarca que semblava veure’s sobrepassat pels esdeveniments.
La credibilitat de la fins llavors impressionant política exterior
de l’emirat va quedar en dubte. Pocs dies després de la caiguda
de Mursi, Qatar experimentava un altres revés. A Síria la Coa
lició Nacional Siriana, un dels principals grups opositors, no
menava Ahmad Jarba, considerat proper al govern de Riad,
com a nou president en substitució de l’home de Doha. El petit
emirat anava perdent gradualment l’enorme pes polític guanyat
per la denominada primavera àrab.
Per contra, un dels més bel·ligerants amb la destitució de
Mursi seria l’altre gran aliat de la Germandat, el president turc
Recep Tayyip Erdogan. Aquest veia amb preocupació la caigu
da en mans militars del seu aliat regional en un moment en què
les protestes populars als carrers d’Istanbul i de Turquia en ge
neral l’havien desgastat. La caiguda de Mursi era «el pitjor mal
son» d’Erdogan. El primer ministre turc atacaria els països oc
cidentals arran de les tèbies reaccions al cop militar. «Què ha
passat amb els seus ideals democràtics?», afirmaria visiblement

30 «Dhahi Khalfan: El-Ikhwan dhalau el-tareq [...]», Al-Masry alYoum, 14-07-2013.

31 «Qatar affirms its support to egyptian people’s options», Qatar
News Agency, 04-07-2013.
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enervat. 32 Erdogan es negaria a rebre legacions diplomàtiques
egípcies mentre reclamava una intervenció de les Nacions Uni
des al país i seguia acusant la Unió Europea d’hipocresia i do
ble moral. El Caire i Ankara obririen una guerra diplomàtica
que implicaria repetits tocs d’alerta de les autoritats egípcies a
l’ambaixador turc pel que consideraven una interferència turca
en els afers interns del país abans de cridar tots dos països a
consultes els seus respectius ambaixadors. En paral·lel, el 5 de
juliol, el Consell de Pau i Seguretat de la Unió Africana va sus
pendre la participació d’Egipte a l’organisme arran de la desti
tució de Mursi, que qualificava d’«inconstitucional». Els països
africans, tot i la reticència d’Uganda i Djibouti, miraven
d’allunyar el fantasma del colpisme de les terres africanes.
Mentrestant el món sencer mirava de fer malabarismes amb la
definició de la destitució de Mursi.
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Els Estats Units mostrarien una vegada més que estaven comple
tament desbordats i descol·locats pels esdeveniments. El pacte
entre militars i islamistes havia estat apadrinat per Washington
i el seu fracàs era un dur revés a les polítiques de la Casa Blan
ca. L’Administració estatunidenca intentaria sense èxit fer de
mediadora per solucionar la crisi i tornar militars i islamistes
a l’entesa. Amb aliats a totes dues bandes, miraria de fer im
possibles malabarismes que serien hipòcritament assenyalats a
Egipte per uns i altres per demostrar una connivència política de
l’altre bàndol amb el Gran Germà. Al cap i a la fi, Washington
havia donat suport a totes dues bandes durant aquella transició
i ara se sentia incòmoda davant l’opinió pública per tornar a le
gitimar un cop d’estat, per molt popular que aquest hagués estat.

Tot just produïda la destitució, Obama instaria els militars a
transferir sense demora el poder a una entitat civil democràti
cament escollida. Però a la vegada es negava a qualificar allò de
cop d’estat, malgrat la inconstitucionalitat de l’acte. Qualificarho així, segons la legislació estatunidenca, implicava posar fi a
l’ajuda econòmica i militar a Egipte, cosa que segons paraules
posteriors del portaveu de la Casa Blanca, Jay Carney, «no és
de l’interès dels Estats Units». Obama, malgrat tot, amenaçava
en el mateix comunicat de revisar aquesta ajuda, la qual cosa es
convertiria en un tema de tertúlia política dels següents dies i
setmanes. Senadors republicans, encapçalats per l’excandidat a
la presidència John McCain, pressionarien Obama perquè tan
qués l’aixeta. «No podem repetir els errors, hem de tancar
l’ajuda», afirmaria el senador als mitjans. 33 Però tan sols dos
dies després del cop i de les declaracions del president, el cap
d’Estat Major de l’exèrcit dels Estats Units trucaria al seu
homòleg egipci per tranquil·litzar-lo afirmant que l’ajuda no
s’aturaria. Tres dies després aquesta postura seria defensada
altre cop pel portaveu de la Casa Blanca en roda de premsa. La
mateixa cambra dels representants refermaria el manteniment
de l’ajuda militar en una sessió el 18 de juliol, tot i que aprova
ria una moció per exigir al govern egipci «compromís amb una
democràcia pluralista i inclusiva». De fet, l’ajuda militar no no
més no s’aturaria. Tot i el fort debat, el 10 de juliol s’anunciava
l’imminent enviament de quatre avions F16 cap a Egipte, men
tre els entrenaments conjunts, sota el programa «estrella bri
llant», seguirien el seu curs. Tot i el discurs antiamericà impe
rant a Egipte, el general Sisi mantenia contacte regular amb el
seu homòleg a Washington, Chuck Hagel. Fins a setze trucades
en menys de dos mesos des de la caiguda de Mursi.
La mateixa Casa Blanca hauria de fer autèntics malaba
rismes per defensar que allò que succeïa a Egipte no era un

32 Daniel Dombey: «Erdogan attacks west’s reacton to Morsi’s
overthrow», Financial Times, 05-07-2013.

33 «McCain yedaau ltaaliq el-mosaadat el-amerikiya le Misr besabab
aazl Morsi», Al-Masry al-Youm, 06-07-2013.
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cop d’estat. Un cop d’ull als brifings de premsa diaris amb
la portaveu de la Secretaria d’Estat de la Casa Blanca, Jen
Psaki, permet fer-se’n una idea. «Hi ha milions de persones a
Egipte que no ho veuen com un cop; ho estem analitzant»,
afirmaria davant la pressió dels periodistes. 34 Per si de cas, el
secretari d’Estat John Kerry començaria a fer declaracions
aplicant la política de fets consumats. Per una banda dema
naria als partidaris de Mursi aturar les protestes per no «obs
taculitzar l’avançament d’Egipte», mentre en una polèmica
entrevista al canal pakistanès GeoTv afirmaria que els mili
tars egipcis «estaven restaurant la democràcia» quan van des
tituir Mursi.
L’ajuda econòmica i militar a Egipte es convertiria en un

irreal tema de confrontació política. Irreal perquè la Casa
Blanca no es podia plantejar seriosament la fi d’aquesta col ·la
boració. Per una banda Tel Aviv, que no amagava la seva satis
facció per la caiguda de la Germandat a Egipte, pressionava
Washington perquè l’ajuda no es retallés. Retallar l’ajuda po
dria afectar negativament la seguretat de l’entitat sionista, es
pecialment en la sensitiva península del Sinaí, i posar en risc
el tractat de pau de Camp David a què l’ajuda anava vincula
da. El primer ministre Netanyahu així ho expressaria al secre
tari d’Estat John Kerry mentre el ministre de Defensa israelià
Moshe Yaalon faria el mateix amb el seu homòleg a la Casa
Blanca. Pels Estats Units l’exèrcit egipci era «l’única força es
tabilitzadora del país», segons paraules del representant repu
blicà Mike Rogers, que defensava la continuïtat de l’ajuda.
D’altra banda, el tancament de l’ajuda podia suposar impor
tants costos. L’Administració reconeixia al Congrés que aturar
l’ajuda militar a Egipte podia suposar 2.000 milions de dòlars
en penalitzacions a les empreses armamentistes per incompli
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ment de contracte. 35 Una multa a la qual la Casa Blanca no
semblava disposada a fer front. L’exèrcit egipci era clarament
dependent d’aquesta ajuda, sobretot en matèria d’entrenament
i manteniment del sobredimensionat equipament aeri de què
disposava i que no semblava del tot preparat per utilitzar. Però
l’Administració estatunidenca no hi semblava menys lligada.
Per si de cas, Aràbia Saudita afirmava que si l’ajuda no arriba
va, els països del Golf la suplirien amb entusiasme.
En paral·lel, la Unió Europea no tindria un posicionament
gaire diferent. «El que ha succeït a Egipte és més complex que
un cop d’estat», afirmaria l’enviat especial de la Unió Europea
Bernardino León. 36 A part de l’antic premier britànic Tony
Blair, que afirmava que «la intervenció militar protegeix Egipte
del caos», 37 els màxims mandataris europeus es limitaven a fer
tímides crítiques i a exigir, això sí, l’alliberament de Mursi. Ca
therine Ashton, l’alta representant d’Afers Exteriors i Política
de Seguretat de la Unió Europea, demanaria als líders de la
Germandat l’acceptació del cop i la destitució del president com
una realitat. Així ho comunicaria al mateix president Mursi,
amb el qual tindria una estranya entrevista en què la diplomàti
ca europea faria de fracassada mediadora entre els islamistes i
els militars. Com si es tractés d’una pel·lícula d’acció, la repre
sentant europea afirmaria desconèixer on l’havien portat els
militars a veure Mursi, i així mantindria la incògnita del lloc on
estava detingut el fins feia poc president del país.

35 Eric Schmitt: «Cairo Military firmly hooked to US lifeline», The
New York Times, 20-08-2013.
36 Luis Doncel: «Lo ocurrido en Egipto es más complejo que un golpe
de Estado», El País, 20-08-2013.

34 «Daily press briefing. Jen Psaki», US Department of State,
Washington, 08-07-2013.
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el-balad men el-fawda», Al-Masry al-Youm, 18-07-2013.
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El mubarakisme es refà
Mentre el setge als Germans Musulmans prosseguia, el 13
d’agost juraven el càrrec els nous governadors després de la
reestructuració proposada pel president interí. Entre els sis que
mantenien el càrrec, es trobaven els cinc membres de les Forces
Armades nomenats per Mursi. Dels divuit que prenien posses
sió —ni una dona—, onze eren militars jubilats i dos més ho
eren del cos policial. De vint-i-set províncies, divuit estaven en
mans de militars o policies. La resta de governadors eren acu
sats de tenir forts vincles amb el dissolt Partit Democràtic Na
cional de Mubarak, inclòs el nou governador de Kafr al-Xeikh,
que estava acusat de manipular les eleccions de 2005 en favor
del dictador deposat. Les protestes impedien que el governador
de Minufiya prengués possessió del càrrec, que quedava vacant
després que els activistes acusessin el candidat de ser un muba
rakista. Una cosa similar succeïa amb el nomenament de Sami
Sedhom com a vicegovernador de Sharquia, a qui acusaven de
tenir un paper prominent durant l’era Mubarak com a repres
sor i torturador del cos policial.
La destitució de Mursi no només tornava a posar els mili
tars en el primer pla de l’esfera política, també retornava a lloc
les poques estructures de l’antic règim sacsejades arran de la
insurrecció del 25 de gener de 2011. Els partidaris del mubara
kisme guanyaven la partida ideològica i tornaven per la porta
gran. En això hi havia col·laborat activament bona part de
l’oposició secular, que va obrir la veda a la restauració política
dels anomenats fulul. El Front de Salvació Nacional va accep
tar, en la seva lluita contra Mursi, la cooperació amb destaca
des figures del mubarakisme tant polític com mediàtic. Set
manes abans del cop, Mohamed al-Baradei obria la porta a la
possibilitat que figures de l’antic règim formessin part del seu
partit Al-Dostour, mentre el nasserista Sabahi afirmaria que
la batalla contra els fulul era secundària davant la lluita
contra la Germandat. Les forces seculars havien donat ales
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a ls mubarakistes i als nostàlgics de l’antic règim en general, i
aquests havien aprofitat l’oportunitat amb escreix i intentaven
reapoderar-se de les estructures del poder que havien perdut
arran de la caiguda de Mubarak.
Entre aquests es trobava el cos policial, un dels més damni
ficats per la insurrecció popular de 2011. Pocs dies després de
la destitució de Mursi, diversos membres del cos policial dis
persats pel president islamista dins del Ministeri d’Interior re
tornaven als seus llocs de treball originals. Era el primer pas de
la retroreforma del cos que alguns oficials tant desitjaven. El
cos de policia, que havia mostrat el seu fervor en recolzar les
mobilitzacions del 30 de juny i la destitució de Mursi, tornava a
prendre força, reprenia amb entusiasme la seva feina al carrer i
recuperava l’esperit previ al 25 de gener de 2011. El 29 de juliol
el ministre d’Interior anunciava una reestructuració del cos po
licial que incloïa 3.744 oficials i el moviment de deu directors de
seguretat. Aquesta, definida com «una de les més grans de la
història del Ministeri», inclouria el retorn al cos de catorze ofi
cials retirats arran de la revolució i que tornaven per «lluitar
contra el terrorisme». 38 Precisament en nom d’aquesta lluita, el
ministre anunciava el retorn de la unitat de supervisió de les
activitats polítiques i religioses que s’havia dissolt arran de la
revolució del 25 de gener de 2011. La policia tornava al seu lloc
d’abans de la revolta. Així ho manifestava el mateix ministre
Mohamed Ibrahim, que prometia el retorn de la seguretat dels
temps de Mubarak, envoltat de la polèmica per l’ús policial de
la força bruta.
Malgrat que els partidaris de la destitució afirmaven per ac
tiva i per passiva que no es tractava d’un cop militar, el temps
no feia més que reforçar la presència d’aquests arreu. Es repe
tien de nou els judicis per difamació al cap de les Forces Arma
des i els tribunals militars tornarien a ser actius en el judici a
38 «El-dakhleya taaid 14 men el-zobat am el-dawla lemoajha el-erhab»,
Al-Watan, 25-07-2013.
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civils. A principis de setembre un membre de la Germandat
seria condemnat a cadena perpètua i quaranta-vuit més a pe
nes d’entre cinc i quinze anys de presó per un tribunal cas
trense. De cara a blindar el cos militar, el president interí Adly
Mansur emetia un decret pel qual s’eliminava el jurament de
fidelitat al president en la presa de possessió dels oficials de
l’exèrcit. Es volia evitar, de totes totes, repetir l’escenari Mursi
en un futur amb un nou blindatge a l’exèrcit.
Per la seva banda, la judicatura iniciava la seva particular
cacera de bruixes i obria investigacions contra setanta-cinc
jutges acusats d’actuar de manera esbiaixada a favor dels Ger
mans Musulmans. Mentrestant, l’Administració retornava els
seus càrrecs directius a diverses figures mubarakistes i els pro
cessos d’amnistia a figures de l’antic règim seguiria, lògica
ment, el seu curs. El magnat de l’acer Ahmed Ezz o l’exministre
d’Habitatge Ibrahim Soleiman serien alliberats durant el mes
d’agost mentre el ministre d’Informació Anas al-Fekky era ab
solt dels seus càrrecs el 30 de juliol. Esperonats per l’ambient
contrari als grups islamistes, els mitjans incitarien de nou els
vells discursos, es demanaria mà dura a les autoritats en nom
de la lluita contra el terrorisme, es reclamaria reinstaurar la
proh ibició de crear partits amb base religiosa i es tornaria a
escoltar el discurs racista que justificaria el tancament fronte
rer de Gaza o la polèmica deportació de 276 refugiats sirians a
l’aeroport del Caire quan fugien del conflicte al seu país. En la
denominada «guerra contra el terrorisme», els mitjans legiti
marien tota acció militar i oferirien part de les seves graelles a
vídeos de promoció i exaltació de les Forces Armades. Se cen
suraven articles crítics amb l’exèrcit i el cos policial llançava
crides a denunciar aquells que amenacessin o ofenguessin les
autoritats militars. En poc temps tot s’hi valdria.
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El mandat d’al-Sisi
A l’alba del 8 de juliol, a poques hores de l’inici del mes sagrat
del ramadà, les portes de la seu de la Guàrdia Republicana es
convertien en escenari d’un nou capítol sagnant de la transició
egípcia. Almenys cinquanta-una persones perdien la vida, en
tre elles un oficial de l’exèrcit, en violents enfrontaments entre
les Forces Armades i els partidaris del president destituït. Uns
i altres s’acusaven de tirar la primera pedra mentre diverses
filmacions mostraven soldats disparant des dels terrats i alguna
ensenyava manifestants islamistes empunyant armes de foc de
poc calibre. La desproporció entre els dos bàndols es feia evi
dent en el recompte de víctimes. Aquella acció militar provoca
va el trencament del fràgil pacte del cop i afavoria la temporal
sortida del procés dels salafistes d’Al-Nur. També provocaria
les crítiques d’al-Baradei, aleshores ja vicepresident, que exi
giria investigacions independents urgents mentre afirmava que
«la violència no és el camí». El militars responien sarcàstica
ment. «Ús excessiu de la força? Hauria estat excessiu si hagués
sim matat tres-centes persones», afirmaria el portaveu militar
a la premsa. 39
La resposta del nou president interí seria accelerar un de
cret constitucional en què es marcava el full de ruta polític.
L’article 33 d’aquest establia que hi hauria nou president i
constitució abans de sis mesos i nou parlament en nou. El de
cret simplement reciclava bona part de la polèmica constitu
ció aprovada pels islamistes al gener i tornava a donar poders
executius i legislatius al president. Uns poders fins i tot supe
riors als que tenia Mursi abans de ser destituït. El text tampoc
abolia els tribunals militars ni l’article primer segons el qual
la xaria era la base de legislació de l’estat. També aixecava
suspicàcies el fet que la comissió encarregada de modificar la
39 Alain Gresh: «La revolución, a la sombra de los militares», Le
monde diplomatique en español, núm. 214, agost de 2013, p. 8.

288

289

Egipte rere la barricada ·· Marc Almodóvar
constitució estigués formada per deu membres escollits a dit
provinents de la judicatura. Lluny del consens mínim, el text
trobava oposició entre un espectre molt gran de les forces po
lítiques i socials. L’església copta, el Front de Salvació Nacio
nal, el grup 6 d’abril, els salafistes d’Al-Nur o els rebels del
Tamarrod mostraven, per una banda o per una altra, les seves
reticències davant el text proposat per Mansur. Però en la llui
ta contra les forces islamistes la majoria d’aquests grups aca
barien fent pinya amb els militars.
Allò no calmaria els carrers. Ni en ple mes del ramadà. El
país caminava cap a la polarització total i la violència s’obria
pas. El 21 de juliol enfrontaments armats als carrers tornaven a
deixar dotze morts arreu del país. Un d’aquests era fruit de
l’atac armat que partidaris del president deposat havien fet con
tra els manifestants seculars de la plaça Tahrir. Els partidaris
de la destitució militar de Mursi defensarien el caràcter violent
de les protestes, denunciarien la presència de gent armada a
les acampades islamistes, inclosa l’existència de centres de tor
tures, mentre es difondrien gravacions en què es veien infants
sostenint cartells en què defensaven ser «projectes de màr
tirs» de la causa islamista. Les denúncies de tortures a l’acam
pada serien insinuades per Amnistia Internacional, que exigi
ria i nvestigacions, mentre que des de l’escenari del campament
s’escoltaven incendiàries amenaces a acabar amb els militars,
els coptes o els comunistes, generalment per boca de l’exdipu
tat de Gamaa Islamia, Essam Abd al-Maged.
El 24 de juliol una explosió amb temporitzador atacava la
comissaria central de Mansura. En l’incident, qualificat de ter
rorista per les autoritats, morien un soldat i en resultaven ferits
una desena més. Els primers informes parlarien d’un alt nivell
de tecnologia emprat pels assaltants. L’endemà, amb uniforme
i ulleres de sol, el general al-Sisi s’adreçava als egipcis. «Estem
en una cruïlla. Tot el que ens heu ordenat, ho hem fet. Mai us
he demanat res. Però, sincerament, ara demano als egipcis una
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cosa: el proper divendres, sortiu al carrer tots els egipcis purs i
honorables. Sortiu a donar-me un mandat per confrontar la
violència i el terrorisme inevitable». El general obria la guerra
a la Germandat i encetava la particular versió egípcia de la
«guerra al terror» de George Bush. Malgrat que les paraules
d’al-Sisi eren gairebé una declaració de guerra civil, bona part
de la societat responia amb entusiasme a la crida.
El 27 de juliol milers i milers d’egipcis tornaven a omplir els
carrers per recolzar les crides del general. Malgrat que les xi
fres eren clarament inferiors a les històriques del 30 de juny,
l’exèrcit tornaria a parlar de xifres estrambòtiques de fins a
trenta milions de manifestants als carrers. Els mitjans de co
municació, que tallaven l’emissió de les tradicionals telenovel
les del ramadà per emetre en directe les protestes de suport al
general, recolzaven el cap militar amb cartells en anglès on s’hi
llegien lemes com «No a la violència», «Egipte lluita contra el
terrorisme», «Egipte atacat» o «Guerra al terrorisme».
El mandat del general al-Sisi no trigaria a començar-se a
aplicar. Aquella mateixa tarda dotze persones perdien la vida
en enfrontaments al centre de la ciutat d’Alexandria. L’endemà
de les marxes, de matinada, es produïen violents enfrontaments
entre les forces policials i els acampats islamistes de Rabaa
Adaweya. Uns setanta-quatre egipcis perdien la vida mentre
els hospitals feien crides davant la manca de sang per a transfu
sions. Una vegada més, un i altre costat s’acusaven d’haver ini
ciat la baralla, però el recompte de morts mostrava altre cop el
desigual equilibri. La policia no reclamava cap víctima mortal
en els incidents. El Front de Salvació Nacional lamentava les
morts, però en responsabilitzava els islamistes. «Afirmen que
confrontar els militars i la policia, atacar les propietats estatals
i posar la vida dels ciutadans en risc és un jihad per Al·là», acu
saria en un dur comunicat.40
40 «NSF mourns deaths, says ‘can’t help’ but blame the Muslim
Brotherhood», Ahram Online, 28-07-2013.
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Quatre dies després, el Consell de Ministres encarregava
oficialment al Ministeri d’Interior el desallotjament de l’acam
pada islamista. Ho feien, en boca de la polèmica ministra d’In
formació Doria Sharaf al-Din, apel·lant al «mandat massiu
del poble a l’Estat». La Germandat qualificaria el comunicat
de «declaració de guerra al poble».41 El desallotjament, però,
s’ajornaria entre la guerra creuada sobre si l’acampada era o no
violenta. Mentre que l’exèrcit afirmava haver detectat armes
entre els manifestants, la Germandat mirava d’oferir una imat
ge completament diferent organitzant parcs aquàtics i carna
vals per als infants per celebrar la fi del ramadà.

Rabaa Adaweya i el trencament del fil
Rabaa Adaweya, la iraquiana que el segle vii va introduir la
idea de l’amor diví i la construcció de la fe a través de l’amor i
no de la por, va veure com la mesquita que portava el seu nom
a la capital egípcia es convertia en un símbol de polarització,
odi i venjança. La matinada del 14 d’agost les forces policials,
coordinades pel ministre d’Interior i en contacte directe amb el
general al-Sisi, executaven l’ordre sorgida del Consell de Minis
tres i emprenien el desallotjament de les acampades islamistes
de Rabaa Adaweya i la plaça d’al-Nahda. A les cinc de la ma
tinada buldòzers militars començaven a desmuntar les tendes
i feien caure els cartells entre els aplaudiments dels veïns des
perts i l’oposició dels manifestants islamistes. Uns manifestants
que les forces policials i militars repel·lien inicialment amb gas
i poc després amb munició real. L’acampada es convertia ràpi
dament en una terrible zona de guerra amb un esfereïdor foc
creuat entre les dues bandes. Els enfrontaments durarien ho
res. «No és una batalla equilibrada», afirmarien uns Germans
41 «El-Ikhwan: Bian el-majles el-wozara’ aalan harb aala el-shaab»,
Al-Masry al-Youm, 31-06-2013.
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Musulmans que catalogaven de «criminal» el desallotjament
mentre negaven l’ús d’armes al seu bàndol.42 Les queixes de
Barack Obama anunciant que «deplorem la violència contra
els civils» eren contestades per la presidència egípcia afirmant
que «no estan basades en la realitat».43 Una realitat que deixa
va, segons el Ministeri de Salut, 578 morts arreu del país, 318
dels quals en el desallotjament de les acampades del Caire i
260 més en els enfrontaments derivats a la resta de províncies.
Entre aquests, cossos cremats entre les tendes, gent desarma
da morta a tir de canó i una filla del líder de la Germandat,
Mohamed al-Beltagi, morta pel tret d’un franctirador militar.
El cos policial denunciava, per la seva part, la mort de trentados dels seus membres durant el desallotjament. Als dipòsits
de cadàvers no donaven l’abast. S’amuntegaven els cossos als
passadissos davant la manca de prou sales refrigeradores. Els
metges tan sols permetien retirar els cossos per enterrar-los en
cas que els familiars acceptessin el suïcidi com a causa de mort.
El govern mostraria el seu ple suport a l’acció policial desti
nant 27 milions d’euros en sobresous extres als membres en ser
vei el dia del desallotjament. Una acció —que el primer ministre
Beblaui qualificaria posteriorment de necessària ja que
l’acampada «obstaculitzava el full de ruta»,— 44 partisanament
defensada en un comunicat delirant del Front de Salvació Na
cional, la coalició de forces seculars. Un comunicat que acabaria
provocant la dimissió del portaveu de la coalició i que s’assegurava
que «avui Egipte ha alçat el seu cap ben alt per declarar al món
no tan sols la seva victòria contra els qui comercien amb la reli
gió, sinó contra diversos complots que s’esforçaven a recolzar
42 «El-Ikhwan: Fadh el-aatasam maarka jeir motakafe’a [...]», AlMasry al-Youm, 14-08-2013.
43 «Egypt crisis: UN Security Council demands restraint», BBC, 1508-2013.
44 «Pro-Morsi sit-ins were obstacle to roadmap: Egypt’s PM», Ahram
Online, 28-08-2013.
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l’imperi de la Germandat».45 El portaveu militar Ahmed Ali
també seria rotund: «Quan tractem amb terroristes, la conside
ració dels drets humans i civils no és aplicable».46
Com a resposta al violent desallotjament, desenes d’esglésies
i centres, habitatges i botigues propietat de cristians coptes eren
assaltades i cremades arreu del país en el que semblava la pitjor
onada sectària de la història moderna d’Egipte. Almenys qua
ranta-dues esglésies eren atacades i trenta-set cremades, inclo
ses algunes considerades de valor patrimonial històric. Quatre
persones, tres coptes i un musulmà, morien fruit d’aquests atacs.
Els primers assalts es produïen gairebé simultàniament al desa
llotjament de les acampades, cosa que aixecava sospites sobre
un atac planejat. Malgrat tot, els coptes denunciarien la passivi
tat policial i militar davant dels fets. Makarios, bisbe de Minya,
assegurava a la televisió que quan van alertar la policia, aquesta
es va excusar i va afirmar que no es dirigiria al lloc dels fets.
Testimonis similars serien recollits en els següents dies. Malgrat
tot, les autoritats assenyalarien internacionalment la violència
desfermada contra els coptes. Una violència que s’havien negat
a sufocar. El cisma sectari tornava a ser una carta política, com
en temps de Mubarak. No seria l’únic assalt que es produiria
aquells dies. La comissaria policial de Kerdassa seria escenari
d’un atac islamista en què perdrien la vida onze oficials de poli
cia. Museus arqueològics, com el Museu Nacional de Malawi,
eren saquejats en actes de vandalisme mentre desenes de peces
eren destruïdes o robades aprofitant el caos imperant.
Abans d’arribar a les quatre de la tarda, el president de
clarava l’estat d’emergència al país per un mes i donava carta
blanca a l’exèrcit per restaurar l’ordre. Una hora després feia
públic també un toc de queda a més de la meitat de les províncies,

vigent des de les set del vespre fins a les sis de la matinada. Tot i
l’evident impacte per a l’economia, la Cambra de Comerç hi
donava suport i afirmava que «no afecta els mercats». Una afir
mació que no concordaria amb la realitat. Entre d’altres, el
metro del Caire perdria més de 50 000 euros diaris a causa del
toc de queda, mentre que les empreses de transport denuncia
ven que els seus negocis es veien afectats en més d’un 50%.47
L’excepcionalitat jurídica del país, originalment d’un mes, es
perllongaria sense gaires problemes poc abans d’acabar-se el
termini.
La situació seguia incomodant un Washington que conti
nuava sense saber com manegar el curs dels esdeveniments.
Con

demnaria la violència i reclamaria cancel·lar la llei
d’emergència, i com a única mesura de pressió, anunciaria la
cancel·lació dels exercicis conjunts entre els dos exèrcits. Era la
primera mesura de pressió després d’aturar l’enviament de qua
tre F16 al Caire uns dies abans. Mentrestant seguiria jugant al
joc d’amenaçar amb tallar l’ajuda econòmica, amenaces que
sempre havia de sortir a desmentir el ministre de Defensa Chuck
Hagel, que confirmava la continuïtat de la cooperació militar
entre els dos països. Aquell joc desfermaria una nova onada
d’antiamericanisme a Egipte, en què els joves rebels de Tama
rrod cridarien a fer una campanya de recollida de signatures per
a la supressió de l’ajuda americana i els acords de Camp David.
En aquesta onada, grups seculars acusarien el senador repu
blicà John McCain de ser un membre de les «cèl·lules dorments»
de la Germandat, mentre Tihani al-Gebali, un exmembre del
Tribunal Constitucional egipci, sortiria a televisió assegurant
que el germà d’Obama era un responsable de l’organització in
ternacional dels Germans Musulmans a l’Àfrica.48

45 «El-enqaz: Al-youm Masr rafaat rasha aalian ded tojar el-din w elmo’amarat el-daulia», Al-Watan, 14-08-2013.

47 «Egypt’s curfew takes toll on transport, shipping businesses»,
Ahram Online, 29-09-2013.

46 Jon Lee Anderson: «Egypt’s dirty war?», The New Yorker, 21-082013 [online].

48 Declaracions recollides al diari al-Youm al-sabaa i al programa
«Beitna al-kebir», Qanat el-Ula, 18-08-2013
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Si la destitució de Mursi volia evitar el conflicte civil, no
semblava que aquell fos el camí. La fractura era total. Aquells
fets posaven la transició egípcia en un carreró sense sortida. El
següent divendres es produïen 173 noves morts i el centre del
Caire seria escenari d’una autèntica batalla campal entre parti
daris de Mursi i membres de les Forces Armades. La policia
anunciava la detenció de 1.118 partidaris del president deposat.
Mentre l’assessor presidencial Mostafa Hegazy anunciava «la
fi del feixisme religiós a Egipte» 49 i el ministre d’Afers Exteriors
Nabil Fahmy afirmava que «Egipte va pel bon camí», 50 trentasis detinguts islamistes morien sota custòdia policial durant el
trasllat a la presó d’Abu Zaabel. L’endemà, com si es tractés
d’una revenja, vint-i-quatre soldats resultaven morts a prop del
pas fronterer de Rafah. Alguns informes independents aug
mentaven el nombre de morts de tota la setmana a 1.666, in
cloent-hi 869 víctimes mortals durant el desallotjament de
l’acampada islamista, dada que duplicava les xifres oficials.
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«Es fa difícil per mi continuar tenint la responsabilitat sobre
decisions que no aprovo i sobre les conseqüències de les quals
ja vaig alertar». La mateixa tarda del desallotjament de Ra
baa Adaweya, presentava la dimissió el vicepresident i premi
Nobel de la pau Mohamed al-Baradei a causa del vessament de
sang. Una resignació que no cauria bé entre les forces seculars
partidàries del cop. Els rebels del Tamarrod, que fins llavors
s’havien mostrat molt propers al diplomàtic, decidien demos
trar el seu vincle de foc amb els generals i acusaven Baradei de

«defugir la responsabilitat en un moment històric». 51 Amb una
societat clarament dividida, el premi Nobel seria apartat del
seu càrrec al Front de Salvació Nacional i acusat d’alta traïció
pels mitjans de comunicació i l’opinió pública en general. De
fet, el Tribunal de Delictes de Madinat Nasr acceptaria a trà
mit una querella contra Baradei per traïció i en convocaria la
primera sessió per al 19 de setembre. Seria l’inici d’una cacera
de bruixes que portaria també als tribunals les activistes del 6
d’abril, Esmaa Mahfouz i Esraa Abd al-Fattah, sota l’acusació
d’espionatge per a un país estranger o el destacat advocat la
boralista dels trotskistes Socialistes Revolucionaris, Haitham
Mohammeddain, a ser detingut sota l’acusació de «liderar i
formar part d’una organització secreta encarregada de negar
l’autoritat estatal, atacar ciutadans i erosionar la pau social». 52
L’activista també seria acusat de «l’establiment d’una organit
zació que provoca aldarulls amb l’objectiu d’imposar una clas
se social específica al conjunt de la societat i enderrocar l’ordre
social de l’estat». La fiscalia obriria en paral·lel investigacions
contra una trentena d’activistes revolucionaris, entre els quals
es trobaven les principals figures públiques del 25 de gener,
amb l’acusació de rebre finançament il·legal a través dels Es
tats Units perquè els seus noms havien aparegut, simplement,
en un leak de l’ambaixada americana en què es feia referència
a una recepció pública. Tots eren activistes que havien mostrat
la seva oposició al govern de Mursi, que fins i tot havien do
nat suport a les mobilitzacions de Tamarrod, però que s’havien
mostrat crítics amb les Forces Armades i el seu retorn a l’arena
política.
Durant aquells dies quatre noves cadenes de televisió con
siderades properes als moviments islamistes serien clausura

49 «Hegazy: El-fashya el-dinia fi Masr entahet [...]», Shorouk News,
18-08-2013.

51 «Tamarrod: Istiqala el-Baradei horob men el-maso’oleya», AlWatan, 14-08-2013.

50 «Egypt on right path, FM says in Sudan», Ahram Online, 19-082013.

52 «Haitham Mohamedain released, but under investigation by State
Security», MENA Solidarity Network, 07-09-2013.
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des, inclosa la versió egípcia d’Al-Jazeera, que seria catalogada
per la ministra d’Informació com «una amenaça a la seguretat
nacional». 53 S’atorgaven poders a la policia per fer ús de la for
ça bruta, i als guardes dels recintes universitaris se’ls autoritza
va a arrestar estudiants i professors, cosa que aixecava suspicà
cies sobre el control polític dels campus universitaris, com
succeiria amb l’entrada del nou curs. Es van forçar les escoles
públiques a començar la jornada escolar amb un himne pa
triòtic a favor de les Forces Armades, i es van arribar a obrir
investigacions a aquells professors que s’hi negaven. De fet,
l’obsessiva cacera portaria la policia de Qena a empresonar
una cigonya arrestada al Nil sota l’acusació d’espionatge i la
d’un camperol per haver posat al seu burro el nom de Sisi. Ah
med Moslemany, assessor del president, seria força clar. «Qui
ataca l’exèrcit va a la mateixa bossa d’escombraries que els tàr
tars i els croats». 54
Precisament el grup 6 d’abril i els trotskistes Socialistes Re
volucionaris serien dels pocs grups seculars a denunciar la vio
lència militar dels desallotjaments. Ho feien sense donar su
port a la Germandat, a qui havien ajudat a fer caure participant
en les mobilitzacions del Tamarrod. Tant se valia. Serien acu
sats de ser «cèl·lules dorments» de la Germandat o de «merce
naris del 25 de gener». «Mereixen el neomcCarthisme, ja que
són molt més perillosos que els Germans Musulmans», afirma
ria el columnista Mahmud al-Kardosi. 55 El pensament majori
tari aplaudia les actuacions militars davant una Germandat
que en un mes i mig havia passat de governar el país més poblat
del món àrab a ser considerada la més perillosa organització
53 «Wazira el-aalam: El-Jazeera tahded elaman el-qaumi», Al-Masry
al-Youm, 22-09-2013.
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terrorista. Així ho definia el Consell de Ministres de manera
oficial, quan parlava d’«actes de terrorisme per estendre el
caos al país» a mans de la formació islamista. 56 El Ministeri
d’Interior editava un vídeo sota el títol «No són del meu país»
en què 
atacava sense miraments els Germans Musulmans,
mentre el m
 uftí de la República, el mubarakista Ali Gomaa,
justificaria 
religiosament l’assassinat dels manifestants pro
Mursi. Els mitjans de comunicació atacaven nit i dia la forma
ció islamista mentre parlaven dels líders de la germandat com
dels «camarades de sang». Veus habitualment moderades com
l’escriptor Alaa al-Aswani o el periodista Hamdi Kandil es
criurien durs estaments sobre la Germandat acusant-los de ser
terroristes. Presidència, però, mirava de mostrar-se concilia
dora. «Sabem que no tothom dins la Germandat recolza la vio
lència, i qui hi renunciï, és benvingut», afirmaria en roda de
premsa. 57 Però mentre es feien aquelles declaracions, centenars
de membres de la Germandat i milers de membres dels co
rrents islamistes eren detinguts a les presons egípcies sota
l’acusació de terrorisme. Molts d’ells fins i tot negarien tenir
relació amb la formació islamista, en una clara mostra de les
dimensions de l’assalt i de com els seus mateixos membres do
naven la batalla gairebé per perduda. Els detinguts actuaven,
de fet, com si haguessin tornat mitja dècada enrere. Eren les
mateixes cares les que es trobaven entre reixes. El govern, que
es negava a parlar de detencions polítiques, plantejaria la dis
solució de la Germandat, aprovada pels tribunals el 23 de set
embre de 2013. El Tribunal de Jurisdicció Sumària d’Abdin
aprovaria la dissolució del grup, la prohibició de totes les seves
activitats i la confiscació i congelació de totes les propietats.
Era la tercera dissolució judicial de l’entitat a la història, des

54 «El-Moslemany: Men yehawel kasr el-jeish makano salat el-qemama
maa eltatar w el-salybyin», Al-Masry al-Youm, 25-08-2013.

56 «Majles el-wozara’: EL-Ikhwan taqoom be aamal erhabeya
takhribiya [...]», Al-Masry al-Youm, 15-09-2013.

55 Mohamed El-Kardosi: «Khalaq Allah 30 iunio», Al-Watan, 04-092013 [online].

57 «El-re’asa: Leisa kol men fe el-Ikhwan yu’ayed el-oonf [...]», AlMasry al-Youm, 17-09-2013.
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prés de les de 1948 i 1954. De fet, en els seus 85 anys de vida
havien estat més temps il·legalitzats que no pas amb estatus
concret.
La matinada del 20 d’agost el Ministeri d’Interior anuncia
va la detenció, vora la mesquita de Rabaa Adaweya, del guia
suprem dels Germans Musulmans, Mohamed Badie. La poli
cia emetia gravacions del líder islamista detingut, exposant-lo
com si fos un trofeu de cacera. Els Germans Musulmans, co
neixedors del simbolisme de la detenció, la minimitzaven afir
mant que «tan sols es tracta d’un home entre els milions que
s’oposen al cop d’estat». 58 L’endemà, la Cort Penal del Caire
ordenava l’alliberament del dictador Hosni Mubarak després
de la prescripció de la seva detenció preventiva i la revisió
dels seus casos pendents. Malgrat que aquest era un procés
iniciat sota el mandat de Mursi i que no significava la fi dels
processos judicials a l’expresident, l’esdeveniment no deixava
de carregar-se de simbolisme i de mostrar el canvi de tendèn
cia al país. En vint-i-quatre hores les dues màximes figures
dels Germans Musulmans i del règim polític pretesament
derrocat el febrer de 2011 s’intercanviaven les tornes. Que la
fiscalia ordinària no apel·lés la sentència no deixava de ser
indicatiu, malgrat que la fiscalia militar ordenaria un arrest
domiciliari al·legant raons de seguretat. De seguretat per al
dictador. Mubarak seria poc després transferit a l’hospital mi
litar de Maadi ja com un home lliure. La indignació de les
forces revolucionàries per l’alliberament del dictador queda
ria sufocada en l’aclaparadora lluita de l’estat contra la Ger
mandat. La fiscalia fins i tot obriria investigacions contra el
portaveu del Tamarrod, Mohamed Bader, després que aquest
qüestionés l’alliberament de Mubarak. L’endemà el jove es
desdiria de les crítiques i sortiria a la televisió a defensar la
decisió judicial. En pocs dies aquest alliberament es norma
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litzaria i formaria part de la nova realitat. Mentre Badie i
Shater es negaven a acatar una justícia que denunciaven parti
dista i polititzada, Mubarak assistia amb posat relaxat i de
confiança a la revisió del seu cas respecte a la mort de mani
festants en l’alçament de gener de 2011.
Dos anys i mig després ja pocs recordaven els 836 morts
que havien donat la vida pel futur del país. I els milers que van
venir després. Morts reclamant una justícia social que ara ja no
estava ni a l’agenda política ni als debats televisius. La lluita
entre militars i islamistes, dues forces que en aquest punt
estaven d’acord, passava per damunt de tot. El 31 d’agost del
2013, dos mesos i un dia després de les mobilitzacions mas
sives per derrocar el president Mohamed Mursi, els tribunals
d’Alexandria acollien una sessió molt especial. La revisió de
sentència del judici contra els dos oficials de policia condem
nats per la mort de Khaled Saïd, el màrtir de la llei d’emergència
i considerat l’espurna de la revolució. Tres anys després de la
seva mort, i amb un procés revolucionari pel mig, els responsa
bles polítics d’aquell assassinat demanaven la llibertat dels po
licies en la revisió del cas. A les portes dels tribunals, els acti
vistes allí concentrats havien de ser centre dels insults dels
vianants que tampoc s’estalviaven d’atacar la memòria del jove
Saïd. Aquella espurna que havia il·luminat l’estiu de 2010 sem
blava ara apagada. I, mentrestant, des de les oficines de les Nile
City Towers, el paisatge seguia mostrant un horitzó inacabable
de barraquisme i misèria.

58 «Egypt arrests Muslim Brotherhood’s top leader», Al-Jazeera, 2008-2013.
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Epíleg

Als anys setanta el president Anwar al-Sadat va provocar un
gir polític i econòmic històric en la república egípcia. El pre
sident va reanimar uns Germans Musulmans que llavors eren
poc més que una ombra del que havien estat abans de la ràtzia
nasserista. Entre 1971 i 1975 es van alliberar tots els presoners
de la organització, es va tolerar de nou la seva activitat i se’n
va permetre l’entrada progressiva als col·legis professionals i,
sobretot, es va deixar que els moviments islamistes es reorga
nitzessin als campus universitaris. Els islamistes no eren més
que una carta política. Sadat, aleshores un president feble, ne
cessitava contrarestar l’influent pes de l’oposició nasserista i
comunista per tirar endavant el poc popular procés de reforma
i liberalització de la economia, la infitah.
Però així com els va donar ales per acabar amb l’oposició
interna d’esquerres, Sadat i els islamistes van entrar en crisis
arran del procés de pau amb Israel i la repressió va tornar a
l’agenda. El 1981 Sadat emprenia una de les pitjors batudes po
lítiques conegudes fins al moment amb la detenció de més de
1.600 activistes de tots els espectres polítics i socials, inclosos
islamistes i d’esquerres. Pocs mesos després seria assassinat
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 urant una desfilada militar per les 56 bales disparades per
d
membres infiltrats de la Jihad Islàmica, una escissió sorgida de
la pròpia Germandat. Aquell incident és el que donava el tret
de sortida al regnat de Hosni Mubarak.
Quaranta anys després, el règim militar i els islamistes es
tornaven a donar de la mà per aplacar el pols popular. Un pac
te apadrinat per Occident i forçat per l’ímpetu d’un carrer en
testat a anar més enllà de la caiguda del president. Pa, llibertat
i justícia social. Les demandes d’aquell gener de 2011 supo
saven una autèntica amenaça al règim i l’statu quo vigent i for
çaven un nou acord per aplacar l’ímpetu del carrer i convertir
la revolució en un simple procés transicional que permetés
mantenir intactes les estructures del règim. A canvi als Ger
mans Musulmans se’ls permetria l’accés a una part del pastís.
El continuisme seria la nova bandera política.
La història de la revolució egípcia és, des de la caiguda de
Mubarak, la de l’esforç d’islamistes i militars per aturar l’ímpetu
popular. Per assenyalar les protestes obreres. Per detenir les
activistes. Per acusar-les de ser espies estrangeres. Per acusarles de ser baltagueya. Per acusar-les de ser putes. De no ser «els
joves del principi». Per anomenar revolució al que és transició i
sabotatge al que és revolucionari. Per acusar de terrorista el
dissident. Per canviar els lemes de la revolució. Tot per atacar
el cor del que havia dut la gent al carrer.
Però la unió entre islamistes i militars, que tornava a posar
sobre la taula la mateixa dualitat existent des de feia seixanta
anys, els condemnava a tancar-se en el mateix carreró sense
sortida del que mai havien sortit. I amb ell, una societat egípcia
amarada pels respectius imaginaris col·lectius, ja fossin nacio
nalistes o religiosos. Aquest és el fracàs de la revolució egípcia.
El de no haver sabut evitar topar frontalment amb el mur d’una
dialèctica política arrelada al cor de la societat egípcia i contra
la mateixa essència de la qual el poble es va revoltar a principis
de 2011. El de no haver sabut escapar de la teranyina ordida
per islamistes i militars. El de no haver sabut superar el mur
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generacional i institucional arrelat durant dècades. La urgèn
cia del canvi ha topat amb la lentitud pràcticament immobilista
d’uns quadres polítics, tant del poder com de l’oposició, assen
tats en vicis i costums molt profunds.
De fet, els mateixos islamistes, subestimant el pes polític
però sobretot simbòlic d’un exèrcit plenipotenciari i columna de
l’estat i del règim, han sigut víctimes d’aquesta trampa. Agradi
o no, la situació actual no fa res més que posar de manifest la
més robusta popularitat de la força simbòlica de les Forces Ar
mades egípcies, capaces fins i tot de superar l’enorme desgast de
l’any i mig de govern transicional del mariscal Tantawi i com
panyia. La revolució egípcia mereix un estudi en profunditat
sobre els complexos comportaments de l’opinió pública que
aquest llibre evidentment no ha estat capaç de cobrir ni ha tin
gut l’ambició de fer-ho.
Al tancament d'aquest llibre els rumors sobre una candida
tura presidencial del general al-Sisi eren cada cop més ensordi
dors i ja ni el propi cap militar s'encarregava de desmentir-ho,
flirtejant amb la idea. El govern re-emprenia les polítiques
econòmiques. Figures del liberalisme Mubarakista tornaven al
ministeri de finances per a mantenir inalterat el traçat dels pro
grames i el full de ruta econòmic iniciat dècades enrere i accen
tuat amb la caiguda del rais. Tant sols l’ajuda de les petromonar
quies ajornava la reobertura de negociacions amb l’FMI. La
redacció de la constitució es tancava fora de termini després de
solucionar el conflicte amb els articles vinculats a les Forces Ar
mades, que es garantien una vegada més el blindatge dels privi
legis en el període transicional, incloent els polèmics judicis
castrenses a població civil. Si la constitució de Mursi va ser tit
llada d’haver estat redactada per un comitè poc representatiu
de la pluralitat de la societat, aquesta era directament escrita
per un comitè on la força política més votada en les darreres
conteses electorals, fossin netes o no, brillava per la seva absèn
cia. El govern mantenia la cacera de bruixes als dissidents, tant
si eren islamistes com si no. A finals de novembre aprovava una
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restrictiva llei de manifestacions que amenaça amb penes de
presó aquell qui talli el tràfic o “interrompi la producció”. Se
guint les recomanacions de la llei, algunes províncies decreta
ven zones aptes per a la protesta en àrees agrícoles allunyades
dels nuclis urbans. Mentrestant el govern seguia implacable en
la repressió. A primers d'octubre noves mobilitzacions islamis
tes acabaven amb una cinquantena de morts als carrers d'Egipte.
Al tancament d'aquesta edició el jove Mohamed Reda, un estu
diant cairota d'enginyeria, moria en l'assalt policial a unes pro
testes estudiantils que exigien la depuració dels òrgans de go
vern i l'alliberament dels companys detinguts. Quelcom que fa
que, des de gener de 2011 ja estiguem parlant de més de 2500
morts en incidents de caire polític al país.
2.500 morts que cauen a la consciència de la classe política i
militar egípcia, però també sobre la d’una comunitat interna
cional que ha apadrinat aquest procés des del començament.
Des del maquillatge mediàtic de la revolució de Tahrir fins a
l’aplaudiment de les eleccions i la vista grossa sobre els exces
sos transicionals. Les actuals tímides lamentacions de la Casa
Blanca o la Unió Europea no només són això, tímides; també
arriben massa tard per a una societat egípcia tancada al túnel
cavat pels informes diplomàtics i les aliances estratègiques.
L’Estat espanyol també ha estat còmplice de tot plegat. No no
més exportant en trobades diplomàtiques la «modèlica transi
ció espanyola» (un conte de fades en què 590 persones van per
dre la vida en actes de violència política1 i en què la reforma va
ser dictada per les estructures d’una dictadura obligada a refor
mular-se per mantenir la paradeta). També ho ha fet impedint
l’extradició a Egipte del magnat Hussein Salem, conegut com
«la caixa negra de la corrupció a Egipte» i reclamat per les au
toritats judicials cairotes amb sentències que sumaven vora mig
segle de presidi. Salem —emparat per una nacionalitat espa
1 Alejandro Torrus: «La Transición, un cuento de hadas con 591
muertos», Público.es, 27-01-2013.
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nyola que ningú ha aclarit ni com va aconseguir ni si tenia vin
culació, com apuntaven alguns periodistes egipcis, amb la con
cessió a l’espanyola Unión Fenosa de l’explotació anual de 3,2
milions de tones de gas natural líquid a Damiata— va evadir
tranquil·lament des de la Moraleja madrilenya milions d’euros
reclamats per les autoritats egípcies sense que les espanyoles li
paressin els peus. Per a l’Estat espanyol, que amb 1.300 milions
d’euros anuals és el tercer importador mundial de productes
egipcis només superat per Estats Units i Itàlia, 2 la conflictivitat
a Egipte ha suposat per damunt de tot una oportunitat de flota
dor salvavides davant la crisi gràcies al fet que l’estiu del 2013
vora set-cents mil turistes fugien d’Egipte per anar a parar a les
platges espanyoles. 3 Això ha portat a mostres de cinisme, com
la del diari Última Hora de Palma, que el 17 d’agost afirmava en
portada que «la massacre a Egipte desviarà milers de turistes a
les Balears». La inestabilitat egípcia no només era lucrativa per
al sector turístic. L’any 2012 Espanya exportava a l’exèrcit egip
ci cinquanta milions d’euros en armament.4 Un armament que
a dia d’avui ningú ha aclarit si ha es va emprar o no en la repres
sió a les mobilitzacions polítiques dels carrers d’Egipte.
Encara s’han d’escriure moltes pàgines sobre el procés de
canvi a Egipte. Més enllà dels canvis que experimenti el país,
que indubtablement mai tornarà a ser com havia estat sota
Mubarak, l’autèntica revolució s’ha produït en la ment de mi
lions d’egipcis que avui dia s’han despertat d’un llarg son. La
revolució va obrir un nou horitzó de debats i perspectives que
difícilment serà anihilat amb facilitat. Els carrers, cafès i mer
2 Cagri Ozdemir, Mohamed Haddad (et al.): «Interactive: Egypt
friends and foes», Al-Jazeera, 22-10-2013 [online].
3 «Sangre árabe y especulación petrolera, las condiciones del cre
cimiento turístico», Masala, núm. 69, setembre-octubre de 2013, p. 8.
4 «Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de
otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2012»,
Ministerio de Economia y Competitividad, Secretaría de Estado y de
Comercio.
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cats d’Egipte parlen avui dia sense embuts. La consciència de
milions de persones s’ha despertat.
La revolució és una muntanya russa en contínua meta
morfosi. La revolució és un procés, no una fita. I una revolució,
per molt que ens ho volguessin fer creure, no es fa en divuit
dies. No van ser així ni la russa ni la francesa. Ni tant sols el
curt estiu del 36 va transformar la societat catalana i aragonesa
en un parell de mesos. La mateixa revolució, aquella que el
gener de 2011 reclamava «Pa, llibertat i justícia social», no ha
mort. Serà viva mentre la injustícia creada per unes polítiques
generadores de desigualtats i l’extensió de les noves formes
d’esclavisme i colonialisme continuïn vives. Mentre sota els
gratacels luxosos de les Nile City Towers continuï existint la
misèria de les barraques sense aigua ni llum de Ramlet Bou
laq, la revolució continuarà viva. Reclamant «Pa, llibertat i
justícia social».
Barcelona, 12 de desembre de 2013

Glossari
Termes
Baltagueya. Sovint traduït per «sicari», es refereix als esvalotadors, ge
neralment a sou, utilitzats per capitostos polítics o comunitaris.
Chicago Boys. Amb el nom de Chicago Boys eren coneguts una sèrie
d’economistes neoliberals educats sota la batuta de l’economista Milton
Friedman i que aplicarien mesures de liberalització econòmica radical al
Xile de Pinochet durant la dècada dels setanta.
Cornixe. Nom amb què es coneixen les avingudes i passeigs fluvials o
marítims de les ciutats egípcies.
Fàtua. Resposta no vinculant d’un muftí a una consulta jurídica per acla
rir punts foscos de la llei basada en la xaria o llei islàmica.
Fulul. Concepte que fa referència als romanents del règim Mubarak que
intenten tenir presència a la nova vida política.
Jihadistes. Grups d’acció, generalment armada, partidaris de la instaura
ció d’una societat purament islàmica.
Infitah. Procés d’aperturisme econòmic i polític iniciat pel president egip
ci Anwar al-Sadat en els anys setanta. Egipte va trencar els llaços amb la
URSS i es va aproximar als EUA en un procés que va culminar amb la
signatura dels Pactes de Camp David, el 1977.
Intifada. Paraula àrab traduïble per «aixecament popular».
Mínbar. Púlpit de les mesquites des d’on es pronuncien els sermons dels
divendres.
Muftí. Jurisconsult musulmà que pel seu coneixement de la xaria o llei
islàmica té la potestat d’emetre fàtues.
Nasserisme. Corrent polític partidari del difunt president Gamal Ab
del Nasser basat en la retòrica del panarabisme i el control estatal de
l’economia.
Neocon. Ideologia marcada pels nous conservadors als Estats Units. De
fensors de l’individualisme, el mercat lliure i la promoció dels interessos
nord-americans.
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Umra. Pelegrinatge menor a la Meca que, al contrari del haj, es pot realit
zar en qualsevol moment de l’any i no representa un dels cinc pilars de la
religió musulmana d’obligat precepte.
Rais. En àrab, president o capitost.
Shaabi, música. Música d’arrel popular egípcia, amb orígens en el su
fisme i generalment amb lletres irreverents.
Salafisme. Corrent de l’Islam sunnita que promou un retorn als orígens
del llibre sagrat a través de la imitació dels primers seguidors del profeta
Mohamed.
Sukuk. Bons estatals que, presumiblement, compleixen amb els preceptes
islàmics, amb la certificació que no s’hi carreguen interessos abusius ni
encobreixen la usura.
Think tank. Institució investigadora o consellera encarregada de generar
opinió, exercir influència i donar recomanacions a institucions militars,
polítiques o econòmiques.
Xaria. Llei islàmica fonamentada en l’Alcorà i complementada amb al
tres normes jurídiques, que regula les activitats públiques i privades del
fidel musulmà.
Xixa. També coneguda com narguil. Pipa d’aigua extremadament popu
lar a Egipte i bona part del Pròxim Orient.
Xeic. Títol d’origen àrab aplicat a líders en general religiosos i polítics,
normalment vinculat a la seva saviesa.

Personalitats
Adli, Habib al-. Ministre d’Interior des de 1997 fins a l’alçament revolu
cionari de 2011. Com a cap de la policia, era considerat el temut braç re
pressor del règim Mubarak i centre de les crítiques de les primeres marxes
del 25 de gener.
Anan, General Sami. Militar egipci i cap d’Estat Major. Considerat per
molts com la peça clau del Consell Superior de les Forces Armades que va
liderar la transició a la caiguda de Mubarak. A l’estiu de 2012 el president
Mohammad Mursi el va jubilar.
Badie, Mohamed. Guia suprem dels Germans Musulmans des de 2010.
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Banna, Hassan al-. Islamista egipci fundador, el 1928, del moviment dels
Germans Musulmans.
Mubarak, Gamal. Fill del president i des de 2002 fins 2011 secretari polític
de l’oficialista PDN. La seva condició de possible hereu del càrrec presi
dencial va generar tensions internes dins del règim i davant l’oposició.
Mubarak, Hosni. President d’Egipte entre 1981 i 2011. Va arribar al
poder amb l’assassinat de Sadat, va intensificar les polítiques de liberalit
zació econòmica del país i va abandonar el càrrec després de les mobilit
zacions populars de gener de 2011.
Mursi, Mohamed. Membre dels Germans Musulmans i president d’Egipte
entre l’estiu de 2012 i el de 2013. El seu curt mandat es va veure marcat
pel continuisme polític i sobretot econòmic i pels intents de la formació
islamista de controlar les institucions estatals, els quals van provocar les
massives mobilitzacions del 30 de juny de 2013 que en demanaven la des
titució.
Nasser, Gamal Abdel. Militar egipci líder del Moviment dels Oficials
Lliures i cap d’estat entre 1956 i 1970. Va liderar la repressió als Germans
Musulmans, va conduir el país cap a un pseudosocialisme d’estat i es va
convertir en el carismàtic líder del panarabisme laic.
Sadat, Anwar al-. Membre del Moviment dels Oficials Lliures i cap d’
estat entre 1970 i 1981. Va canviar el rumb del país a través del procés de
infitah, trencant llaços amb la URSS i acostant-se a Washington a través
de la liberalització de l’economia. En 1979 signa els polèmics acords de
pau de Camp David que acabarien provocant-li la mort per assassinat a
mans de militants islamistes de la Jihad Islàmica.
Saïd, Khaled. Jove alexandrí la mort a mans policials del qual, el 6 de
juny de 2010, va provocar protestes i mobilitzacions que servirien de pre
cursores de la insurrecció de gener de 2011.
Shafiq, Ahmed. Comandant de les Forces Aèries egípcies, ministre
d’Aviació i primer ministre de l’últim govern nomenat pel president Hosni
Mubarak. Candidat del continuisme a les presidencials de 2012.
Shater, Khairat. Home de negocis considerat com un dels més influents
membres dels Germans Musulmans.
Sisi, general Abd al-Fattah al-. General egipci, des de l’estiu de 2012
comandant en cap de les Forces Armades i ministre de Defensa. Nomenat
per Mursi, va succeir en el càrrec el mariscal Tantawi després de liderar
els serveis d’intel·ligència militar i ser l’encarregat al Consell Superior de
les Forces Armades de les relacions entre la Junta Militar i els Germans
Musulmans.
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Suleiman, Omar. Cap suprem dels serveis secrets egipcis des de 1993 i
considerat un dels més influents i poderosos de la regió. Al gener de 2011
va ser nomenat per Mubarak vicepresident. Va presentar la seva precan
didatura a les presidencials de 2012, però va ser desqualificat perquè
li faltaven trenta-una firmes. Es va exiliar misteriosament del país poc
abans d’anunciar-se la seva estranya mort.
Tantawi, Mariscal Hussein. Ministre de Defensa des de 1991 fins a 2012.
Com a comandant en cap del Consell Superior de les Forces Armades va
assumir el càrrec de president interí del país a la caiguda de Mubarak.

Institucions i organitzacions
Al-Azhar. Principal escola de teologia sunnita del món islàmic. Fundada
el 975, en temps de l’imperi fatimí, està considerada com la universitat
més antiga del món en funcionament ininterromput. Es considera una
institució estatal i els seus càrrecs són nomenats de manera política.
Al-Wafd. Històric partit nacionalista liberal que va liderar el moviment
independentista egipci dels anys vint.
Centre Legal Hisham Mubarak. Centre legalista de drets humans molt
actiu en la lluita contra les detencions arbitràries i l’aplicació de la tortura
i que deu el nom a un advocat i activista mort en 1998 d’un infart i que no
té res a veure amb el dictador.
ECES. Think tank egipci creat el 1992 amb el finançament d’USAID
amb l’objectiu de dissenyar les polítiques de reforma econòmica per a la
liberalització de l’economia egípcia.
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Jihad Islàmica. Grup armat islamista que el 1981 va atemptar contra la
vida del president Anwar al-Sadat.
Karama. Partit nasserista dirigit pel polític Hamdin Sabahi.
Knesset. Parlament, de cambra única, de l’estat d’Israel
Kifaia (Moviment Egipci pel Canvi). Formació política fundada el 2004
que va aglutinar per primera vegada l’oposició al règim i va portar al car
rer les primeres protestes dirigides contra el president Mubarak.
Magles al-Shaab o Consell del Poble. Cambra baixa del Parlament egipci.
Magles al-Xura o Consell de la Xura. Cambra alta del Parlament egipci.
Moviment del 6 d’abril. Grup activista sorgit en suport als obrers de Ma
hala i que segueix l’ideari polític de les revolucions no violentes de Gene
Sharpe.
Partit Democràtic Nacional (PDN). Partit oficialista del règim, instaurat
el 1978 per Sadat i dissolt l’abril de 2011 després de les protestes populars.
Socialistes Revolucionaris. Grup polític trotskista vinculat a la Tendèn
cia Socialista Internacional del britànic d’origen palestí Tony Cliff.
Tagarrod. Moviment polític islamista d’oposició al grup Tamarrod.
Tamarrod. Moviment polític que va impulsar la campanya de recollida de
signatures per demanar la dimissió de Mursi i que va liderar les mobilit
zacions del 30 de juny que van portar a la destitució militar del president.

Cronologia bàsica

Fattah. Formació política palestina fundada per Yasser Arafat el 1957.
Actualment té la màxima representació de l’Autoritat Nacional Palestina.
Liderada per Mahmud Abbas.

1882. Les tropes britàniques prenen el control d’Egipte.

Gamaa Islamia. Formació islamista sunnita el braç armat de la qual va
ser particularment actiu en la dècada dels noranta. Arran de la revolució
van formar un partit polític que aconseguiria tretze escons al Parlament.

1919. Revolució nacionalista contra l’ocupació britànica.

Germans Musulmans. Influent moviment sociopolític islamista fundat el
1928 a Ismailia per Hassan al-Banna. Amb presència a desenes de països,
era considerat com el principal grup organitzat d’oposició a Mubarak.
Hamas. Formació sociopolítica islamista palestina, vinculada al mo
viment dels Germans Musulmans i que des de 2007 governa la franja de
Gaza després del putsch de Fatah als resultats electorals de 2006. Lidera
da per Khaled Meshaal i Ismail Haniye.
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1914. Egipte és oficialment nomenat protectorat.
1922. El Regne Unit reconeix la independència egípcia amb la declaració
unilateral, però segueix controlant els sectors clau del país, inclosa la
monarquia i el canal de Suez, a través de les clàusules reservades.
1928. Es funda l’organització dels Germans Musulmans a Ismailia.
1948. Primera guerra araboisraeliana en la qual les tropes egípcies
pateixen una vergonyosa derrota a mans de les tropes sionistes.
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1952. Insurrecció popular als carrers de tot Egipte contra la presència
britànica al país, aprofitada per un grup de militars agrupats en el Movi
ment dels Oficials Lliures, que prenen el poder en un cop conegut com la
Revolució del 23 de juliol. S’anul·la la monarquia, acusada de seguir els
dictats de Londres, i es declara la República. Dins del grup de generals
destaca la figura de Gamal Abdel Nasser.
1954. Nasser pateix un intent d’assassinat a Alexandria i acusa els Ger
mans Musulmans d’estar darrere del complot. S’il·legalitza la formació
islamista i es comença la persecució dels seus membres.
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2011
25 de gener. Dia de la Policia. Es convoquen mobilitzacions arreu del país
amb un èxit que supera les previsions.
28 de gener. Divendres de la ira. Policia i manifestants s’enfronten arreu
del país. L’exèrcit baixa als carrers per a controlar la situació i substitueix
la policia, que es retira. Els manifestants ocupen finalment la plaça Tahrir.
3 de febrer. Batalla del camell. Partidaris del president Mubarak
s’enfronten violentament als manifestants anti-règim acampats a Tahrir.

1956. Nasser nacionalitza el canal de Suez, provocant una invasió militar
d’Israel, Regne Unit i França. La victòria egípcia sobre la sobirania del
canal ajudarà Nasser a construir la seva figura de líder nacional.

11 de febrer. El vicepresident Omar Suleiman anuncia la dimissió de Hos
ni Mubarak. El Consell Superior de les Forces Armades, encapçalat pel
mariscal Tantawi, pren el poder.

1970. Nasser mor i és reemplaçat per Anwar al-Sadat, també membre del
Moviment dels Oficials Lliures. Sadat iniciarà el procés d’infitah o aper
turisme, que allunyarà Egipte de l’òrbita soviètica i l’acostarà cada vegada
més al lliure mercat i a l’òrbita dels Estats Units.

26 de febrer. Les Forces Armades desallotgen violentament els darrers
acampats de la plaça Tahrir. Entre els detinguts es trobarien els primers
civils jutjats per tribunals militars.

1978. Se signen els acords de Camp David entre Egipte i Israel, amb el
patrocini d’Estats Units. Fruit d’aquests acords de pau, Egipte recupera
la península del Sinaí i l’exèrcit egipci rep ajuda directa anual dels Estats
Units. Egipte és expulsat de la Lliga Àrab.
1981. Anwar al-Sadat és assassinat per militants islamistes i Hosni
Mubarak és nomenat president de la República.
1991. Egipte entra en el Consens de Washington i aplica les polítiques de
liberalització econòmica proposades per l’FMI.
2002. Gamal Mubarak, fill del president, és nomenat secretari polític de
l’oficialista PDN amb l’objectiu de liberalitzar encara més l’economia. La
creixent influència de Gamal en la política egípcia se certifica dos anys
més tard amb la formació del govern d’Ahmed Nazif.
2004. Neix el moviment Kifaia.
2005. Eleccions legislatives a Egipte porten els Germans Musulmans a
aconseguir uns històrics vuitanta-vuit escons al Parlament. A partir de
llavors s’inicia una nova política repressiva del règim contra l’oposició.

9 de març. Nou desallotjament violent de Tahrir. Diverses activistes seran
sotmeses a agressions sexuals per part de les forces armades emmasca
rades sota l’eufemisme dels testos de virginitat.
19 de març. S’aprova en referèndum la reforma constitucional proposada
per la Junta Militar i recolzada pels Germans Musulmans. Allò aplana el
camí del full de ruta transicional traçat entre militars i islamistes.
23 de març. La Junta Militar aprova el decret-llei 34 que penalitza vagues,
protestes i assemblees que puguin afectar l’economia i la productivitat.
11 d’abril. Una primera delegació de l’FMI visita el Caire per negociar un
préstec amb les autoritats egípcies.
3 d’agost. Comença el judici del segle que asseu Hosni Mubarak, els seus
dos fills i els principals líders del cos policial a la banqueta dels acusats per
la mort de manifestants durant la insurrecció de gener.
11 de setembre. Després de diverses protestes contra l’estat d’Israel i l’as
salt a l’ambaixada israeliana al Caire, la Junta Militar anuncia una nova
extensió de la Llei d’emergència.

2008. El 6 d’abril es produeix la insurrecció obrera a la ciutat de Mahala.

9 d’octubre. Una protesta copta acaba en matança quan 25 persones per
den la vida davant el violent intent de desallotjament de les forces m ilitars.

2010. A l’estiu mor assassinat a Alexandria el jove Khaled Saïd a mans
d’oficials de la policia. A l’hivern unes accidentades i discutides eleccions
legislatives provoquen desenes de morts i donen el 91,2% dels escons al
governamental PDN.

19 de novembre. Fets de Mohamed Mahmoud. Enfrontaments entre for
ces revolucionàries i cossos policials esclaten al centre del Caire a pocs
dies de l’inici de les eleccions legislatives. Almenys 42 persones perdien
la vida.
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16 de desembre. Fets del Consell de Ministres. Nous enfrontaments entre
grups revolucionaris i forces policials al centre de El Caire.
28 novembre-11 de gener. Primeres eleccions legislatives al país, que
donen una àmplia majoria als Germans Musulmans.

Glossari
15 i 22 de desembre. Un Referèndum constitucional aprova l’esborrany
defensat per les forces islamistes amb un marge petit i una participació
sota mínims.

2013
2012
23 de gener. El nou parlament pren possessió dels escons. El mariscal
Tantawi anuncia la fi de la llei d’emergència.
25 de gener. Primer aniversari de la revolució. Enfrontaments entre forces
revolucionàries i els Germans Musulmans es produeixen al cor del Caire.
2 de febrer. 74 aficionats ultres de l’equip cairota d’al-Ahly perden la vida
a la fi d’un partit de futbol a Port Said. Els aficionats acusen les forces poli
cials d’estar-hi al darrere. Es produeixen enfrontaments arreu del país.
23 i 24 de maig. Primera volta de les eleccions presidencials, Unes urnes
plenes d’irregularitats posen en segona volta el continuista Ahmed Shafiq
i el germà musulmà Mohamed Mursi.
2 de juny. S’anuncia la sentència del judici a Mubarak. Absolució per a la
majoria d’encausats i pena de cadena perpètua al president per no haver
impedit la mort de manifestants.
14 de juny. El Tribunal Constitucional egipci dissol el parlament, prenent
als Germans Musulmans el seu únic bastió de poder a les portes de la
segona volta de les presidencials.

12 de gener. El tribunal d’apel·lacions accepta les al·legacions de Hosni
Mubarak i el ministre d’Interior Habib el Adly, i ordena repetir el judici
contra totes dues figures. És el punt culminant d’un procés de revisió de
sentències contra figures de l’antic Règim.
25 de gener. El segon aniversari de la revolució se celebra amb noves pro
testes contra el govern dels Germans Musulmans i enfrontaments sag
nants entre partidaris i detractors del president islamista arreu del país.
13 d’abril. Mubarak torna a comparèixer davant dels tribunals per revisar
la seva sentència.
30 de juny. Manifestacions massives omplen els carrers d’Egipte com a
culminació de la campanya Tamarrod per exigir eleccions anticipades al
president Mursi. L’endemà les forces armades donen un ultimàtum de 48
hores perquè el president escolti el clam del carrer.
3 de juliol. Les Forces Armades, liderades pel general Sissi, porten a terme
un cop d’estat i deposen el president Mursi del seu càrrec. Es marca un
full de ruta i es nomena president interí el president del Constitucional,
Adly Mansour, que no fa ni 48 hores que ocupa aquest càrrec. L’exèrcit
esmicola el pacte de transició.

30 de juny. Mursi pren possessió del càrrec.

14 d’agost. El desallotjament militar de l’acampada islamista de Raba Ad
aweya deixa 318 morts, que se sumen als 260 més a causa dels aldarulls
produïts arreu del país. Aquest violent atac culmina l’assalt militar a la
oposició islamista.

12 d’agost. Es reestructura la cúpula militar. Mursi jubila Tantawi i Anan,
i anomena el general Abd el-Fattah el-Sisi com a ministre de defensa i cap
del Consell Superior de les Forces Armades.

21 d’agost. Els tribunals ordenen l’alliberament del dictador Mubarak
després de la prescripció dels terminis de presó preventiva. Per raons de
seguretat la justícia militar decideix la seva reclusió hospitalària.

21 de novembre. Presidència anuncia un decret constitucional que dòna
nous poders a Mohammed Mursi i fa dimitir el fiscal general, que és reem
plaça per un a elecció del president islamista. La decisió encén la ira en
tre l’oposició que l’acusa de tenir deixos totalitaris. Almenys 28 seus dels
Germans Musulmans són atacades i cremades pels manifestants en els
següents dies.

31 d’agost. Els Tribunals de Alexandria reobren el judici per la mort de
Khaled Saïd després d’acceptar les apel·lacions presentades per la defen
sa dels policies processats.

16 i 17 de juny. Segona volta de les presidencials egípcies, que coronen
Mohammed Mursi com a primer president civil del país.

23 de setembre. El Tribunal de Jurisdicció Sumària d’Abdeen aprova la
dissolució del grup dels Germans Musulmans.

5 de desembre. Enfrontaments entre partidaris i detractors del president
Mursi tenen lloc a les portes del palau presidencial d’Ettehadeya.
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United Press International (UPI)
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Voice of America (VOA)

Electronic Intifada: http://electronicintifada.net/

Foreign Policy

Al-Wafd
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The Washington Post
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Washington Times
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Haaretz

Al-Watan

Hoqook News Network
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Al-monazama al-masreya le-hoqoq al-ensan (The egyptian organization
for human rights): www.eohr.org
Amnistia Internacional: www.amnesty.org

Bloc de Hossam al-Hamalawy: www.arabawy.org
Blog Inanities www.inanities.org
Bloc Masar Tagreby: http://masar-tagrepy.blogspot.com
Campaña Contra los Juicios Militares a la Población Civil: www.nomiltri
als.com
Carnegie Endowment for International Peace:
http://carnegieendowment.org/
The Carter Center: www.cartercenter.org
CIA: www.cia.gov

European Bank for Reconstruction and Development: www.ebrd.com
Govern Egipci: www.egyptiancabinet.gov.eg
Financial Transparency Coalition: www.financialtransparency.org
FMI: Egypt fast facts: www.imf.org
Global Voices On line: http://globalvociesonline.org
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Ikhwan online: www.ikhwanonline.com
Ikwhanweb: www.ikhwanweb.com
Investigative Project on Terrorism (IPT): www.investigativeproject.org
Markez al-darasat al-eshterakeya (Centro de Estudios Socialistas):
www.e-socialists.net
Mena Solidarity Network: http://menasolidaritynetwork.com
Middle East Media Research Institue (Memri): www.memri.org
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gov.eg
Solidarity: www.solidarity-us.org
Tahrir documents: www.tahrirdocuments.org
WikiLeaks: www.wikileaks.org
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