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A
vui, el poble senegalès està

orgullós, tot i que la partici-

pació a les eleccions del diu-

menge 26 de febrer va ser baixa i

que el canvi polític no és, ni molt

menys, una garantia. Però, tot i

així, després d’aquesta jornada

electoral controvertida, torna a

sentir-se amo dels seus destins.

Els darrers mesos, la població ha

vist com el president Abdoulaye

Wade le Vieux es desvivia per cons-

truir una mena de monarquia

republicana. Als seus 85 anys ofi-

cials (es diu que pot tenir-ne més

de 90) i al poder des de l’any 2000,

Wade semblava resolt a preparar el

terreny per a la seva successió,

però tot li ha sortit malament i el

poble senegalès ha aconseguit una

petita victòria.

Posar una data d’inici és com-

plicat, però el moviment de contes-

tació es va fer fort el mes de juny

passat, quan Wade va presentar un

projecte de reforma constitucional

que la gran majoria va trobar inad-

missible. Tot feia pensar que Wade

intentava col·locar el seu fill Karim

en la millor posició,  però el delfí

no desperta gaire simpaties al

país; se’l considera com un es-

trany, fill d’una francesa i format a

l’estranger, sense comptar que fa

anys que es troba a l’ull de l’huracà

per affaires de corrupció. El juny

de 2011, el poble va sortir al carrer,

es va organitzar i va aconseguir

que Wade es fes enrere.

Però, el veritable repte es va des-

encadenar la nit del 27 de gener. Par-

tint de la interpretació dubtosa d’u-

na constitució redactada per evitar

que ningú es perpetuï al poder, ja

que limita els mandats presiden-

cials a dos, el Consell Constitucional

va acceptar la candidatura de Wade i

va posar a prova la determinació

d’una ciutadania que no es cansa de

repetir que coneix la democràcia

des de mitjans dels segle XIX (algu-

nes comunes ja votaven en temps de

la colonització).

Des d’aleshores, el país ha viscut

un mes de contestació i de resistèn-

cia diàries. En alguns moments, les

manifestacions han degenerat en

aldarulls i fins i tot hi ha hagut una

desena de morts. Però, seria mesquí

reduir als episodis de violència un

moviment que ha superat els partits

de l’oposició quan han volgut instru-

mentalitzar-ho i que ha recordat a

tots els candidats que la decisió era

seva, que volien un canvi i que exi-

gien que es mantingués la pau.

La jornada electoral es va desen-

volupar en aquest clima. La gent del

Partit Democràtic del Senegal (PDS,

al poder) tenia por d’una mobilitza-

ció molt àmplia tot i que, en realitat,

la participació va ser escassa, d’un

58%. Però, majoritàriament, la gent

que es va quedar a casa –vista l’a-

fluència als col·legis electorals– va

ser la gent gran, precisament, la

menys impel·lida pel canvi. Durant

tota la jornada, van córrer notícies

sobre la presència dels nervis (grups

de hooligans a sou, pagats per re-

bentar els comicis), però no es van

registrat aldarulls greus enlloc, mal-

grat la tensió regnant des del dis-

sabte 25.

A mesura que avançava el dia, es

notava que l’eufòria augmentava i,

des que es van començar a conèixer

resultats, tot i que eren parcials, el

poble senegalès va començar a

treure pit: Wade no vencia les elec-

cions a la primera volta –un resultat

que es considerava impossible, tot i

que ningú descartava una tupinada,

fet que hauria encès els ànims. Però,

a més, tampoc concorreria a la se-

gona volta, prevista pel 14 de març,

com a candidat més votat. S’hauria

d’enfrontar a Macky Sall, que té més

mà per establir les aliances necessà-

ries per imposar-se definitivament.

Tanmateix, la matinada de diumen-

ge a dilluns, es va produir una petita

crisi. Serigne Mbacke Ndiaye, porta-

veu del president, va comparèixer

per dir que Wade no només havia

guanyat arreu, sinó que, a més, no hi

hauria segona volta perquè havia

obtingut més del 50% del sufragi.

L’anunci va fer augmentar la tensió i

la incertesa de nou. El dilluns 27, la

premsa va anunciar una tercera rea-

litat. Amb l’escrutini encara per

finalitzar, Wade se situava a la pri-

mera posició, però sense majoria

absoluta i molt a prop de Macky Sall;

per tant, s’imposava una segona

volta. Sembla que aquestes informa-

cions van tranquil·litzar els ànims,

però no van arribar a esborrar l’om-

bra del dubte. Finalment, passades

les 6 de la tarda, Abdoulaye Wade va

comparèixer. El president va accep-

tar –gairebé– els resultats apareguts

a la premsa i va emplaçar la població

senegalesa a participar a la segona

volta.

Així doncs, ara comença un perí-

ode de negociacions i pactes difícil

per a Wade, però satisfactori per a la

ciutadania. El president ha estat

castigat per la seva prepotència, que

li ha fet pensar que podia convertir

el Senegal en el seu regne, però tam-

bé per la pujada dels preus durant

els seus mandats i pels affaires de

corrupció que han anat esquitxant

les seves col·laboradores més prope-

res. En tot cas, el resultat d’aquesta

primera volta no és només una ad-

vertència per a Wade, sinó també

per qui guanyi el 14 de març. “Sigui

al Magrib o sigui a l’Àfrica, han de

saber que ja no es pot enganyar el

poble”, comenta orgullós un home

en un bar qualsevol de Dakar.
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El músic Youssou Ndour apareix envoltat de periodistes en el moment d’anar a votar a l'École Nafissatou Nieng de Dakar

> ‘You’: el no-candidat mediàtic

Y
oussou Ndour, la supers-

tar de la música senega-

lesa, ha estat la sensació

d’aquestes eleccions presidenci-

als. Ho ha estat per tothom, men-

ys per la població senegalesa. És

evident que You tenia els seus su-

ports, però no ha estat –ni de bon

tros– la principal preocupació de

l’electorat. El cantant s’ha pre-

sentat com el candidat popular i,

amb la seva fama, els seus con-

tactes i el seu poder (al Senegal

és amo d’un grup mediàtic molt

potent), ha volgut vehicular el

descontent del poble cap a la clas-

se política. Però només ha guan-

yat, majoritàriament, a la prem-

sa internacional, que ha acceptat

comprar la seva imatge.

La nit del 27 de gener, la ma-

teixa resolució del Consell Cons-

titucional que va validar la candi-

datura de Wade va invalidar la de

Youssou Ndour. Quan van escla-

tar les protestes, els mitjans van

atribuir la mateixa importància

a un fet i a l’altre, mentre que, des

del Senegal, la gent descontenta

insistia, mitjançant Twitter: “No

lluitem per Youssou Ndour, sinó

contra Wade”. Molts mitjans no

van escoltar el missatge i, el di-

mecres 22 de febrer, quan el can-

tant va resultar ferit lleu en el

transcurs d’una manifestació,

van insistir en la importància del

fet. El diumenge 26, quan You va

anar a votar al seu col·legi electo-

ral de Dakar (École Nafissatou

Niang), l’esperava un núvol de

periodistes del Senegal, però

també de l’estranger, que ni tan

sols es van sorprendre del fet que

el candidat del poble, envoltat

pels seus guardaespatlles, se sal-

tés la llarga fila que havia format

la gent per entrar a votar.




