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El silenci del primerministre Er-
dogan en les últimes hores i el to
conciliadordel governnohanapai-
vagat laprotesta a les grans ciutats
turques. Els sindicats es van su-
mar ahir a lesmanifestacions.

continuar. Jahihamésde3.000 fe-
rits i tres víctimesmortals. La poli-
ciaha interrogat 1.700persones re-
lacionadesamblaprotesta.A laciu-
tat costanera d’Esmirna van arres-
tar 29 joves acusats “d’incitar els
disturbis i publicar propaganda” a
travésdeTwitter.Lesxarxessocials
–qualificades d’“amenaça” pel pri-
mer ministre– han estat una eina
bàsicad’informació, sobretotper la
pobra cobertura dels mitjans turcs
els primers dies.

Conseqüències polítiques
El govern turc intentava ahir refer
elsdanyspolíticsquehadeixat lavi-
olència contra els manifestants.
Mentre l’executiuesreuniaambels
representantsde lesgransmultina-
cionals instal·ladesaTurquia,elmi-
nistre d’Exteriors, Ahmet Davuto-
glu, trucavaal seugranaliatmilitar:
els EstatsUnits, que els últims dies
s’handistanciatpúblicament, finsa
quatre vegades, de l’actitud repres-
sivadelgovernd’Ankara.Davutoglu
es va justificar davant el secretari
d’Estat,JohnKerry,assegurantque
“aquests incidentspassenarreu ino
són excepcionals”.

La tornada d’Erdogan obre nous
interrogantssobre lesconseqüènci-
es polítiquesd’aquest desafiament.
“El seucarismahacomençatamin-
var”, asseguravaMensurAkgün. “El
seusomnidecanviar la llei per con-
vertir-se, en les eleccions del 2014,
enel futurcapd’estatd’unaTurquia
presidencialista està aramés com-
plicat–vaticinaelprofessorSayan–.
La gent recordarà tot això”.e

CARME COLOMINA
BARCELONA.Milersdetreballadors
amb timbals, banderes i pancartes
es van sumar ahir a les protestes de
laplaçaTaksimd’Istanbul.Unadot-
zena de sindicats demanant a crits
la dimissió del primerministre Re-
cep Tayyip Erdogan van engrandir
encaraméselpols contrael govern.
A la capital, Ankara, metges, mes-
tres i empleats de banca es van afe-
gir també al sisè dia continuat de
desafiament polític. “Aquest és un
moment clau per a la democràcia
turca –explicava a l’ARA des d’Is-
tanbulelpolitòlegMensurAkgün–.
Éselprimercopque lasocietat civil
aconsegueix fer tantapressió sobre
el govern”, explicava esperançat
aquest professor universitari i co-
lumnistahabituala lapremsaturca.

“L’ambient que es viu a la plaça
Taksim és increïble”, relatava en
conversa telefònica Serdar Sayan,
directordeTepav,el think tankeco-
nòmic més prestigiós de Turquia.
“Musulmans i gais, militants d’es-
querra, kurds i nacionalistes turcs
es manifesten alhora –continuava
aquestprofessord’economia–;això
hadeportaruncanvideculturapo-
lítica”. D’aquí “en sortirà una Tur-
quia més tolerant”, assegurava Sa-
yan. Però el 70% dels que omplen
aquests dies la gran esplanada de
Taksim i acampen sota els arbres
del parc de Gezi no se senten prò-
ximsacappartitpolític, segons l’en-
questa publicada per una universi-
tat privada d’Istanbul.

El retorn d’Erdogan
Deresvaservirahirel toconciliador
del vice primer ministre, Bulent
Arinc,queeldiaabans jahaviaofert
disculpes i compromís,per intentar
desactivar laprotestaabansqueEr-
dogan torni avui a casade la sevagi-
ranord-africanapertrobar-seelpa-
ís encara encès. I aixòqueel primer
ministre havia declarat desafiador
que tot s’hauria acabat abans que
tornés. “Espero que hagi aprofitat
aquests dies per pensar amb el cap
fred i torni disposat a sermés tole-
rant”, reclamava ahir Sayan. Els
atacs encesos del primer ministre
contra els manifestants abans de
marxar de viatge van fer caure la
borsamés d’un 10% en un dia.

Arinc es va reunir ahir amb re-
presentantsdelGrupdeSolidaritat
amb Taksim, un dels col·lectius de
la protesta, que li van exigir dimis-
sions policials, l’alliberament de
totselsdetinguts, l’aturadadelpro-
jecte immobiliari que es vol cons-
truir al parc de Gezi i la fi de la vio-
lènciapolicial.Perònohaestataixí.

Lescàrreguescontraelsmanifes-
tants i els gasos lacrimògens van

SENSE POR
Unmanifestant protesta davant la policia antidisturbis moments després que les forces de seguretat intentessin dispersar
amb gas lacrimogen els ciutadans que s’amuntegaven darrere una barricada a Istanbul. Per sisè dia consecutiu, milers de

persones van omplir els carrers de les principals ciutats del país. STOYANNENOV / REUTERS

CONTESTACIÓ SOCIAL

Turquiamanté el pols aErdogan
El primerministre torna avui de la seva gira regional amb la protesta de la plaça Taksim encesa

“El primerministre s’ha
erigit enparede la pàtria, i
els ciutadansno somnens”

combat la discrepància amb gasos
lacrimògens.Lagentésalcarrerper
dir “Som aquí, volem viure en una
democràcia inovolemundictador”.
I és increïble com Erdogan ha ali-
mentat aquest sentiment de frus-
tració titllant els manifestants de
“saquejadors”. Parla comGaddafi o
Al-Assad: quan ho sento recordo el
quevaescriureFoucault sobrecom
el poder afecta la gent.

Qui esmanifesta a Taksim?
Segons una enquesta que es va fer
ahir, la majoria s’identifiquen com
a joves, enfadats i defensors de les
llibertats. El quediuenés que el go-
vern no ha d’intervenir en la vida
privada...Erdoganhaditquecadas-
cúhade tenir tres fills pelbédelpa-
ís! La gent n’està tipa. I això no té
una base ideològica: trobes mani-
festants de totes les tendències po-
lítiques, imoltsquenohaviensortit
mai abans al carrer.

Quinha sigut el paperdelsmitjans
de comunicació?
Mentre la gent era reprimida a
Taksim, laCNNturcaemetiaundo-
cumentaldepingüins... i lescadenes
privades,programesdecuina.Si els
mitjans turcs tenienmolt poca cre-
dibilitat, ara no els en queda gens.

I les xarxes socials?
Noméspucdirquearaentencelpa-
perquehatingutTwittera les revo-
lucionsàrabs.Enundiavaig fer200
tuits! No hi havia cap altra manera
de saber què estava passant.e

Emocionada Burucu Karakas ha
viscut les mobilitzacions a Ankara i
Istanbul.Participaenunseminariso-
bre la Primavera Àrab a Brussel·les
organitzat pelParlamentEuropeu

CRISTINA MAS
S’esperava unamobilització així?
Jo no. I no crec que ningú s’ho po-
guésesperar.Elsplansperconstru-
iruncentrecomercialalparcdeGe-
zi sóndefadosanys iningúse’npre-
ocupavagaire.Menysd’uncentenar
d’activisteshivanacamparperatu-
rar lesobres. I lasegonanit,quanes-
taven dormint al parc, la policia els
va atacar amb gasos lacrimògens.
Després va aparèixer la fotografia
d’una noia jove amb un vestit ver-
mellaquiunpolicia ruixavaambun
espraidegaspebre iaquesta imatge
s’ha convertit en un símbol.

La repressió ha encès la protesta.
Exacte. I tambéhiha l’estil arrogant
d’Erdogan. S’havia erigit enparede
la pàtria, i els ciutadans no som
nens. En una democràcia no es

Perfil
“Lagent
n’estàtipa,
iaixònoté
unabase
ideològica”
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