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Itàlia Pugna electoral
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Nichi Vendola, líder del partit Esquerra, Ecologia i Llibertat, que governa la regió italiana de la Pulla ■ ARXIU

Substituir Berlusconi
ALTERNATIVA · El líder de la formació Esquerra, Ecologia i Llibertat, Nichi Vendola, es vol batre en les primàries amb
Pier Luigi Bersani, del Partit Demòcrata, per liderar l’esquerra IDEALS · Tot i no tenir escó al Parlament italià, pretén
vèncer Berlusconi reivindicant el progrés social PERSONALITAT · A més de governar la regió de la Pulla, és poeta i gestor
Ressuscitar l’esquerra italiana i
enviar Silvio Berlusconi a les catacumbes de la història. És l’ambició
Sandra
de Nichi Vendola,
Buxaderas el polític que suscita més passions
Roma
a Itàlia al marge
del primer ministre. Poeta i gestor,
catòlic i excomunista, gai i carismàtic, governa una regió perifèrica,
la Pulla, i és líder d’un partit sense
escons al Parlament, Esquerra
Ecologia i Llibertat (SEL). Es veu
capaç, però, de vèncer l’amo de la
política i els mitjans d’Itàlia amb
un discurs d’esquerres, i de desafiar, de passada, el predomini electoral de la dreta a Europa.
Ara que a Itàlia es viu un ambient
preelectoral per la feblesa parlamentària del govern, Vendola ha demanat la convocatòria d’unes primàries al centreesquerra per decidir el candidat que ha de rivalitzar
amb Berlusconi en unes hipotètiques eleccions a la primavera.
Ara bé, qui espera convertir-se en
el líder natural d’una coalició esquerrana és Pier Luigi Bersani, secretari del principal partit de l’oposició, el Partit Demòcrata (PD). Ber———————————————————

sani, a més, ha llançat la proposta
d’aliar-se amb els catòlics de centre
de Pier Ferdinando Casini. Ancorant el partit al centre, a la pràctica
Bersani diu adéu a una coalició amb
Itàlia dels Valors, del jutge Di Pietro, i SEL, de Vendola.
Bersani està convençut que el PD
viu una crisi (ha perdut tants punts
de popularitat en els sondejos com
el mateix Berlusconi) perquè se’l
percep massa a l’esquerra. Vendola,
en canvi, creu que l’electorat abandona el PD perquè no el veu com a
alternativa de la dreta.
—————————————————————————————————————————————

Vendola s’emmiralla en
Obama, que va superar
prejudicis racials amb
una campanya moderna
—————————————————————————————————————————————

Militant durant molts anys al
Partit Comunista i fundador del
partit hereu, Refundació, Vendola
va guanyar de sorpresa el 2005 les
primàries del centreesquerra a la
Pulla, la regió de quatre milions
d’habitants situada al taló de la bota
italiana. Mesos després, batia el partit de Berlusconi en les regionals.
S’ha fet popular amb una manera
alternativa de governar. Ha demos-

trat que la cultura i el medi ambient
no són ornaments, sinó que poden
crear ocupació, fer sortir els joves
del forat negre laboral i donar prestigi i diners. Des que va crear l’Apulia Film Commission, el 2007, ja ha
atret el rodatge de 150 pel·lícules. A
més, la regió ha conjurat la maledicció del Mezzogiorno i ha esdevengut
líder en energia renovable.
L’any passat, el PD va tenir la gosadia de demanar-li que renunciés
a presentar-se i que deixés pas al
candidat demòcrata. Vendola s’hi
va negar, i va guanyar les primàries,
primer, i les eleccions, després. Va
formar llavors el primer govern
paritari d’Itàlia.
Fa poques setmanes, un candidat
afí a Vendola va guanyar les primàries de Milà en comptes del candidat oficial del PD. I ara, segons la revista progressista L’Espresso, els
sondejos interns al PD mostren que
Vendola guanyaria avui Bersani en
unes primàries. Segons una altres
sondejos, l’electorat del PD castigaria l’opció centrista de Bersani.
Vendola té clar que la manera de
guanyar és reivindicar els valors
progressistes de l’esquerra, però
sense deixar-se atrapar per etiquetes ni radicalismes. Així ho ha explicat a aquest diari: “Penso que es

Un polític
carismàtic
És el que suscita
més passions a
Itàlia al marge del
primer ministre.

“L’esquerra
pot guanyar a
Europa quan
defensi la
instrucció
pública, la
dignitat del
treball, la
llibertat ”
Nichi Vendola

LÍDER DEL PARTIT
ESQUERRA, ECOLOGIA
I LLIBERTAT

pot guanyar, a tot Europa, quan
es defensi la instrucció pública,
la dignitat del treball, quan es
reconstrueixi la relació entre treball, saber i llibertat”.
Vendola s’emmiralla en el president nord-americà, Barack Obama,
que va superar prejudicis racials
amb una campanya moderna i un
bon discurs. Diu que Itàlia està perfectament preparada per tenir un
president homosexual. Considera
que portar arracada no és cap handicap ni és incompatible amb el
fet d’anar pel món amb un rosari a
la butxaca. No li importa que li diguin catocomunista, perquè assegura que el catolicisme i el comunisme han edificat Itàlia. Afirma que
el que és important és fer “bones
decisions en economia política i
social” i “lluitar contra preteses
veritats financeres”.
Aquest experiodista que publica
poesia i s’acosta al teatre amb prou
feines “sent perfum de Puccini”,
pensa que és ell qui pot “recuperar
les paraules perdudes” capaces de
superar l’hegemonia cultural i política de Berlusconi. Però abans de
convèncer el bàndol contrari, haurà
de guanyar el primat de l’esquerra.
I en política, les batalles internes
solen ser les més àrdues. ■

