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BRASILIA L’arribada al poder de
DilmaRousseff tancaundelsperio-
des més importants en la història
del Brasil: la “revolució” de Luiz
Inácio Lula da Silva.

Segons dades oficials, en els vuit
anys de Govern de Lula prop de 36
milions de brasilers –dels 190 mili-
ons d’habitants que té el país– van
ingressar a la classe mitjana. Alho-
ra, més de 28 milions van deixar la
pobresa extrema.

Durant les dues legislatures, les
polítiques socials i els impulsos
econòmics i fiscals donats a la pro-
ducció van generar més de 14 mili-
ons d’ocupacions formals. Arran
d’això, els brasilers van augmentar
la seva fam pel crèdit i el sector
bancari va registrar rècords conse-
cutius d’augment del finançament.
L’economia brasilera, beneficiada
la major part del temps per un es-
cenari extern favorable, va créixer

una mitjana anual de prop del 4%.
Fins i tot durant la crisi global, al
Brasil li vaanarmillorquead’altres
països.

Lula, a més, ha gaudit durant
aquests anys d’una popularitat
senseprecedents.S’haconvertiten
el mandatari més ben avaluat en la
història de Brasil, amb més d’un
80 per cent d’aprovació i la pobla-
ció l’ha vist com un ferm impulsor
de les polítiques socials. Però, a
mésd’això,elparlarpropera lapo-
blació del líder del Partit dels Tre-
balladors (PT) i el seu contacte di-
recte i constant amb la gent van
ajudar a mantenir el seu carisma
entre el poble.

Però no van ser vuit anys tran-
quils. Malgrat que el país va sortir
ben parat de la tempesta financera
mundial, va veure en els darrers
temps un creixement preocupant
en la despesa pública i senyals

d’alerta tant en la inflació com en
els comptes externs. Al front polí-
tic, en els seus inicis Lula es va
haver d’enfrontar amb el descon-
tentament d’amplis sectors de la
seva base electoral: centrals sindi-
cals van criticar l’augment irrisori
del salari mínim en el 2003 i el fun-
cionalisme va quedar insatisfet
ambelscanvisenelrègimdeprevi-
sió social. A més, l’exlíder sindical
metal·lúrgic vahaver d’enfrontar la
desconfiança i el recel respecte al
que seria el seu Govern poc des-
prés d’assumir les regnes del país.

Continuisme?
Tot iaixò,ambLula,Brasilhaexpe-
rimentat una de les etapes més fer-
tils en desenvolupament social.
Una feina que la seva successora i
delfina, Dilma Rousseff, està dispo-
sada a continuar. Rousseff, econo-
mista de 63 anys i exguerrillera

marxista, no ho tindrà, però, gens
fàcil.

Per a alguns experts és complicat
que una figura del pes de Lula ac-
cepti amb placidesa un retirada pa-
latina.Amésmoltsanalistescoinci-
deixen a apuntar que Rousseff no
gaudeix de la mateixa influència
dins PT que Lula.

La primera presidenta dona del
Brasil assumeix la direcció de
l’Estat amb el repte de preservar la
salut dels comptes públics i conte-
nir la inflació que supera el 5%.
Amb l’objectiu d’atendre aquestes
demandes, els mercats esperen la
pujada dels tipus d’interès, així
com la retallada de la despesa pú-
blica. A més, Rousseff té com a pri-
oritat contenir la inflació i eradicar
la pobresa. Amb tot el seu progra-
ma serà continuïsta, però haurà
de saber mantenir el rumb tota
sola.• Agències/dB

En vuit anys, 36 milions de brasilers han millorat
socialment i 28 milions han sortit de la pobresa extrema.
Una herència que ara ha de gestionar Dilma Rousseff

Milers de seguidors es congregaren davant
el domicili de Lula el dia de traspàs de po-
ders a Rousseff, per homenatjar el ja expre-
sident del Brasil. Foto: Efe

Fa temps, un reputat intel·lectu-
al que sostenia que l’ecologisme
no és ni de dretes ni d’esquerres
posava l’exemple d’un alcalde
d’esquerres d’una important ciu-
tat mexicana que va veure com
el seu partit s’esmitjava i va per-
dre el govern a causa d’un con-
flicte per una refineria: els sindi-
cats i el sector esquerrà del partit
la volien perquè creava riquesa,
mentre que l’ala ecologista la re-
fusava per contaminant i agressi-
va.

El Partit dels Treballadors brasi-
ler, i en especial els seus líders
més carismàtics, sempre han vol-
gut defugir les etiquetes i defini-
cions de manual. El seu èxit es
deu a una extraordinària capaci-
tat per sumar amplíssims sectors
socials i aconseguir el suport de
les xarxes i entorns progressistes

més diversos. La revàlida de
Dilma Roussef mostra que conti-
nuen comptant amb el suport
del sindicalisme, l’esquerra en
un espectre molt ample, l’ecolo-
gisme amazonista, els ambients
populars, el moviment indigenis-
ta, l’emergent altermundialisme,
i una amplíssima base social re-
formista.

Els grans temes de debat du-
rant la recent campanya electo-
ral van mostrar la fortalesa del
PT i de Roussef, però també
apunten els àmbits en què s’hau-
ran de posicionar i escollir entre
interessos contraposats. Inevita-
blement, les decisions estratègi-
ques satisfaran unes expectatives
i en frustraran d’altres. No po-
dran acontentar tothom. Serà la
prova del nou de la viabilitat
d’aquesta nova esquerra.•
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Acontentar
tothom

REPTES D’UN A POTÈNCIA EMERGENT Dos dels reptes més
que avui dia es planteja Brasil són els jocs Olímpics del 2016 i
l’eradicació del narcotràfic i les faveles. Ambdós van lligats al
desenvolupament econòmic i la lluita contra la pobresa. La cita

olímpica permetrà atreure els inversors internacionals i dotar el
país d’infraestructures. La lluita contra les bandes que controlen
les faveles, lligades a millors polítiques socials per als més
desamparats, poden ajudar a refer els nuclis marginals.•

Solidaris

El Brasil post Lula

La revàlida
de Roussef mostra
que el partit
continua tenint
suports importants

Les decisions
estratègiques
satisfaran unes
expectatives i en
frustraran d’altres


