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L'odissea de disfrutar d'una dutxa
ABEL Gilbert

Aquesta història comença amb la lectura d'un article publicat al diari La Prensa, de La Paz, el
9 d'agost passat, en què s'ensenya com muntar una dutxa elèctrica. El seu preu oscil.la entre
els 10 i els 15 euros. Poder comprar-la dóna compte d'una condició ciutadana que no arriba a
tothom a El Alto, ni a Bolívia.
En aquesta ciutadella que el 1950 tenia 11.000 habitants i ara més d'un milió, en la seva
majoria d'origen aimara, només el 77% de les persones accedeixen a l'aigua. Però només un
16% tenen les connexions adequades a casa seva. Són els que compren les dutxes
elèctriques perquè el gas no ha trucat a la seva porta. El 45% dels ciutadans d'El Alto tenen
aigua a la seva parcel.la. No obstant, aquesta no arriba al bany ni a la cuina. Un 16% de les
llars usen els lavabos públics. Els altres es nodreixen de l'aigua de les pluges, els pous, els

camions cisterna, o la compra a un veí.
Caminar per El Alto, el bastió d'Evo Morales, a 4.500 metres sobre el nivell del mar, de cara a l'imponent Illimani i a sobre de
La Paz, és entrar en un món amb lleis pròpies --en alguns pals pengen ninots de palla que adverteixen als lladres quin serà el
seu destí si els descobreixen robant-- i rigors que desafien la imaginació d'un estranger. El 68% té aquí el seu telèfon
cel.lular, però només un 15% compta amb clavegueres. I un 30% de les vivendes, edificades gairebé sempre pels mateixos
propietaris, que treballen en la construcció, posseeixen un bany.
Per a ells, la dutxa pròpia és una quimera i es veuen obligats a rentar-se als banys públics. Són 15 minuts d'aigua neta i
calenta per 0,50 euros. Els salaris no permeten excessos. L'habitual per a milers de persones és utilitzar aquestes dutxes
dues vegades a la setmana.
Als anys 90, després de la privatització del servei que va obligar els usuaris a pagar preus prohibitius, va esclatar a Bolívia
l'anomenada guerra de l'aigua. Les mobilitzacions van obligar a revisar una concessió abusiva. El 2004, ciutadans d'El Alto i
de La Paz van sortir al carrer per demanar la marxa de l'empresa Aguas del Illimani. Morales sap que fins i tot la paciència
dels que el recolzen té el límit incolor de l'aigua. El 12 d'octubre passat va pujar una altra vegada a El Alto per anunciar que
comptava amb 6,2 milions d'euros per realitzar 4.001 connexions domiciliàries (el total d'immigrants que cada any arriben a la
ciutadella), construir clavegueres i canalitzar tres rius en els pròxims nou mesos.
Els d'El Alto, igual que La Paz, estan a més immersos en una carrera contra el temps. El desglaç accelerat de les glaceres
de la Cordillera Real els anuncia que tindran menys aigua el 2009. En les pròximes dècades les provisions existents no
arribaran a tothom. Ja s'està parlant de reduir els torns a les dutxes públiques. A la cruïlla de l'avinguda Satélite i 12 de
octubre, els propietaris de l'únic bany turc d'El Alto han redoblat els seus precs a la Pachamama (la principal deïtat dels
aimara): que l'escalfament global no els deixi sense clients. Diuen que aquí, de cara a l'Illimani, entre tants drets postergats,
després de tanta humiliació, també hauria d'existir el consol d'una hora de relax i vapor.
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