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Veneçuela acusa Portugal de boicotejar
l’essencial i nadalenc pernil cuit

Què passa
amb el pernil?
ROBERT MUR
Buenos Aires. Corresponsal

E

l Govern veneçolà
s’ha barallat aquestes
festes, per motius po
lítics, amb el Brasil i el
Canadà, i els repre
sentants han estat expulsats de
Caracas. Ara el president Nicolás
Maduro suma un altre conflicte
diplomàtic amb Portugal, encara
que per raons ben diferents: Ve
neçuela acusa l’Executiu portu

L’escassetat de
productes per
a les festes de Nadal
torna a provocar
protestes al carrer
guès de boicotejar les exportaci
ons de pernil cuit, imprescindible
a la taula nadalenca dels veneço
lans, que, davant la seva escasse
tat, han arribat a l’extrem de sortir
a protestar als carrers.
“Però què ha passat amb el per
nil? Ens han sabotejat. Puc dirho

d’un país: Portugal. Estava tot
previst, perquè nosaltres vam
comprar tot el pernil que hi havia
a Veneçuela. Tot el vam comprar,
però n’havíem d’importar i així
vaig donar l’ordre i vaig firmar els
pagaments. Però ens van perse
guir els comptes bancaris. Ens van
perseguir els dos vaixells gegants
que venien i ens han sabotejat, ara
per ara”, va declarar Maduro di
mecres a la televisió. “Ja passa
rem comptes”, va amenaçar.
El número dos del chavisme,
Diosdado Cabello, també va ficar
cullerada –o més ben dit, forqui
llada– en la polèmica i va reiterar
l’acusació. “I per què no ha arribat
el pernil? Pel bloqueig que tenim.
Els portuguesos s’hi van compro
metre, però els van espantar els
gringos i no van enviar els per
nils”, va indicar Cabello també a la
televisió.
El ministre portuguès d’Afers
Exteriors, Augusto Santos Silva,
ha contestat que el seu Govern
“no té, amb seguretat, el poder de
sabotejar el pernil de porc. Vivim
en una economia de mercat; les
exportacions són responsabilitat
de les empreses”.
S’acosta, doncs, una altra crisi
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Santa Claus ha repartit aliments entre els més necessitats que viuen als carrers de Caracas

diplomàtica. La comunitat lusita
na a Veneçuela –unes 400.000
persones– és la segona més gran
de Llatinoamèrica després de la
del Brasil.
Portugal és el principal proveï
dor extern de pernils per al Nadal
de Veneçuela, on aquest menjar
és un assumpte d’Estat, com ho
demostra que el Govern inclogui
les potes de porc cuites als lots na
dalencs que distribueixen els Co
mitès Locals d’Abastament i Pro
ducció (CLAP), que tracten de ga
rantir l’accés a aliments i
productes bàsics als més pobres.
El Govern regala cada any cen

tenars de pernils o els subvencio
na perquè els veneçolans puguin
esquivar el seu encariment i si
guin a la taula nadalenca. El per
nil, que se serveix acompanyat del
seu suc i, generalment, de salsa de
pruna i l’hallaca, un tamal de blat
de moro farcit de carn de vaca, po
llastre, panses i olives, són els
plats estrella d’aquestes dates.
Tot i això, la passada Nit de Na
dal no hi va haver pernils per a tot
hom, fet que va provocar protes
tes en barris de Caracas i en algu
nes regions. La situació pot
repetirse la nit de Cap d’Any.
La crisi del pernil evidencia una

vegada més els problemes de des
proveïment de l’economia vene
çolana, instal∙lada en la hiperin
flació, que, segons l’FMI, serà del
2.300% el 2018.
Maduro va provar de desdra
matitzar i, en el mateix discurs on
va acusar Portugal de l’escassetat
de pernils, va dir que “amb sabo
tatge o sense sabotatge a aquest
poble ningú no li ha tret la felicitat
del Nadal ni ningú ens traurà la fe
licitat de Cap d’Any”.
“Sort que ens queda Portugal”,
cantava Siniestro Total als anys
vuitanta. Als veneçolans, no els
queda ni Portugal.#
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*La promoció s’aplicarà en productes de la mateixa marca o categoria en el cas dels puzles i
kits de manualitats. El descompte s’aplicarà en l’article de menor valor. Consulta la selecció
d’articles promocionats a la teva botiga o a online.abacus.coop/segona50

