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Quin fàstic de
guerra!
Ui

L a barbàrie i el cinisme no toquen
mai sostre. No n'hi havia prou
amb els morts de la guerra (que
ja són desenes de milers), ara c a lia complir les a m e n a c e s d'empastifar el mar amb el cru i l'aire
amb els fums del petroli cremat i
les bombes. L'única espècie c a paç d'auto-destruir-se ha decidit
d'accelerar aquest procés. Ara
e n s lamentem pels ànecs morts,
i les tortugues i els peixos... I tots
anem donant les culpes als altres.
Quin fàstic de guerra!

EDITORIAL

Tots som desertors
Quedí clar, d'entrada, que des d'aquí no fomentem la
deserció dels soldats, ja que el senyor Serra i el fiscal
general de l'Estat ens han advertit insistentment que
això suposa un delicte «molt greu».
Però tot i així, ningú no podrà
evitar que ens plantegem preguntes com aquestes: què se
suposa que hauria de fer un fiscal qualsevol, si a mig judici
descobrís que la llei amb la que
acusava era injusta des del seu
punt de vista? Què hauria de fer
un periodista si s'adonava que
allò que pensava publicar no
era veritat? Què fa un metge
quan la seva consciència no el
deixa practicar un avortament?
El problema de fons, ens sembla, ès saber si els soldats poden o no tenir consciència. I
també si poden o no canviar
d'opinió, encara que sigui massa tard per a segons qui.
Consideren els senyors fiscal
general i ministre de Defensa
que el bé comú (des del seu
punt de vista) pot imposar restriccions a l'exercici de la llibertat individual? Una institució
com l'Església catòlica, acusada sovint d'antidemocràtica per
diversos sectors d'opinió, va resoldre ja fa vint-i-cinc anys que
la llibertat individual de cada
persona humana és irrenunciable i està sempre per sobre de
qualsevol altra consideració
més general.
És lògic que per a la majoria de
la gent el més fàcil sigui continuar cadascú allà on era, dissimulant. Conformant la majoria silenciosa; anant com bens
d'un lloc a l'altre; respectant les
consignes llançades des d'alguns mitjans de comunicació.
Fer-se la il·lusió que no està
passant res i que tot continuarà igual. En definitiva, que
aquesta guerra no és la seva
guerra i que no afectarà el seu
sistema de vida.
Peró hi ha una altra resposta
possible: rebel·lar-se. Ho hem
d'acceptar. Perquè la rebel·lió
és sempre legitima quan neix
del convenciment que algú vol
servir-se de nosaltres per cometre una injustícia.

Ningú no pot pretendre ser ell
qui ens pugui concedir el dret
a rebel·lar-nos, ni tampoc que
pugi imperdir-nos-ho, perquè
aleshores la nostra possible indisciplina esdevindria un pacte,
una comèdia.
Segons el Pompeu Fabra, desertar és «abandonar» (un lloc,
un partit, una causa, etc., que
hom té el deure de no abandonar)». Peró, qui ha de decidir
quan hom té el deure de no
abandonar?
I, d'altra banda, qui s'atreveix a
afirmar públicament que ell no

ha desertat mai de cap causa?
En el fons, tots som desertors.
I alguns drets que ara amenacen
amb perseguir desertors han estat tal vegada els primers desertors de la noble causa de la pau.
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Moguda per la Pau
• E s recorda que la Moguda és oberta a totes les entitats
que fan actes de tot tipus en favor de la pau. Feu-nos-ho
saber abans de dimarts a l'apartat de correus 94.060 de
Barcelona.
VALENCIA: Diumenge dia 3.
Cadena humana en favor de la
pau.
CORNELLÀ: La taula cívica del
Baix Llobregat per la Pau convoca per al diumenge 3 una
manifestació a les 12 a la plaça
de Catalunya.
BARCELONA: Teixonera: Diferents entitats de la zona de la
Vall d'Hebron faran un debat
per la pau el dia 8 a les 20,00
al centre cultural Teixonera Passeig Vall d'Hebron cantonada
Arenys.
Sant Marti: L'Assamblea per la
Pau del districte de Sant Martí
ha convocat una manifestació
amb tres punts de sortida diferents pel diumenge dia 10. Els
punts de concentració són a la
Verneda, Cantabria, Guipúscoa. Al Poblenou, Marià AguilóPallars i al Besòs, Prim-Pere IV.
La Trobada de les tres columnes serà a la plaça de Valentí
Almirall davant la seu districte, on es faràn diversos parlaments. Tant el barri de Sants como el Casc Antic han convocat
rues per la Pau dissabte, nou de
febrer.
Et sindicat Comissions Obreres,
per la seva banda, ha preparat

unes xerrades entorn de la pau.
El primer debat es farà el dia 11
a les 19 hores. Hi parlarà Arcadi Oliveres. El tema serà els aspectes històrics, polítics i socials del conflicte del Golf.
El segón debat es farà el dia 13
i parlarà l'economista Pedro Talavera que parlarà sobre les

conseqüències econòmiques
de la guerra. Totes dues xerrades tindràn lloc a la sala d'actes de la seu del sindicat a Barcelona, Via Laietana, 16.
Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona
Dilluns 4 de febrer (18,30).
Col·loqui «sobre política». Hi
participarán Rafel Grasa (professor de Dret Internacional) i
Manuel Delgado (antropòleg).
Dimarts, 5 de febrer (18,00). Saló de Graus de Filosofia i His-

tòria UB. Col·loquí «Lògica de la
guerra». Hi participarán F.M.
Marzoa (professor de filosofia
UB) i Rafel Grasa.
Dimecres, 6 de febrer (18,00).
Conferència amb el títol «Món
àrab», a càrrec del Dr. Jamel
(metge-historiador palestí).
Dijous, 7 de febrer (1830). Conferència sobre economia a càrrec d'Arcadi Oliveres, (economista i vice-president de Justícia i Pau).

El M o v i m a n l E d u c a t i u on el Temps Lliure infantil i J u v e n i l del Baix Llobregat (MOVIBAIX), va organitzar dissabte passat
u n tren por la p a u a m b l'objectiu d o mobilitzar els joves d e la c o m a r c a e n contra d e la g u e r r a . El recorregut del tren a n a v a
d e s d e l'Hospitalet lins a Molins d e Rei. Els joves i infants participants portaven p a n c a r t e s al·lusives a la guerra del golf
Pèrsic i a n a v e n pintats a m b símbols d e la p a u , varen repartir entre els passatgers ocellets d e paper i un Manifest d e la
Pau que van fer públic.

-EL DIARI DE LA M U * respecta evidentment l'opinió de lotes les persones que honestament
es pronuncien sobre qualsevol qüestió. Malgrat això, només comparteix les d'aquells que
consideren que la guerra ós sempre dolenta i no resol mai els enfrontaments entre els pobles
de la terra. I en tol cas, no comparteix necessàriament Iotes i cadascunes de les opinions
signades que apareixen en aquestes pàgines
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HORACIO SAENZ GUERRERO
(periodista):
«Es verdad que nuestros improbablemente heroicos marineros corren más riegos que
en un jardín de infancia pero
quizás, menos que durante un
puente en las carreteras españolas».

LA VANGUARDIA,
a l'editorial de 25-1-91
donava aquesta peculiar visió
dels insubmissos: «Entre ellos
(els pacifistes) destacan los
ruidosos propagandistas de la
insumisión, una nueva, radical y antisocial forma de eludir el servicio militar o el servicio civil sustitutorio que el
Parlamento arbitró para los
objetores de conciencia. (...)
Los partidos parlamentarios
que no sigan la regla, en su
pretensión de ayudar a los desertores, operan en este caso
contra la colectividad, que es
la que, al fin y al cabo, se ha
dado sus propias leyes».

J O R G E SEMPRUN
(ministre de Cultura):
«A los pacifistas de estos últimos días les haría una crítica:
¿Por qué ahora? Pasó mucho
tiempo entre la invasión de
Kuwait y la segunda fase de
la guerra, que es el desencadenamiento de la operación
militar americana y multinacional. Hasta ese momento no
les vimos. (...) Me parece que
la guerra es justa. No teológicamente pero sí políticamente.

R O G E L I O BAÓN
(diputat del PP):
«Se recogen los frutos de una
política de Defensa de tibieza,
permisividad y exención de
valores. De ahí que se registren deserciones, que tengamos 63.000 objetores y que la
mili no goce de popularidad
alguna entre los mozos».

NANS DIETRICH GENSCHER
(ministre d'AA.EE. d'Alemanya):
«Estamos avergonzados de
que, gracias a algunas de
nuestras empresas, Saddam
Hussein cuente con numeros a s armas de aniquilación».

DIARI DE LA PAU

Un mar que ja era mort

H

a fet més en favor de
la deteriorada imatge nord-americana
en la guerra del Golf
la «marea negra» provocada encara no se sap ben bé per qui,
que no pas les quasi 50.000 tones de bombes que els efectius
internacionals han llençat sobre
l'lrak. Sobretot després que la
Creu Roja Internacional (CRI)
hagi fet públic un informe segons el quals ambdós bàndols
en conflicte estan incomplint la
Convenció de Ginebra Si els
iraquians «fan servir els ostatges amb finalitats progagandístiques, humiliants i degradants»,
diu la CRI, els bombarders nordamericans «han atacat, deliberadament o no, nuclis de població civil, el que ha provocat que
el 90 per cent de les víctimes de
la guerra siguin, per ara, civils i
el perill d'epidèmies sigui real>.
A això cal sumar-hi que els
EUA, que ara qualifiquen al president irakià de «criminal ecològic» —quan «boig» seria el terme més escaient— no només
no han signat mai el protocol de
1977 de Protecció Mediambiental en cas de guerra i que complementa les quatre Convencions de Ginebra ratificades el
1949. I també cal dir que els
portaveus nord-americans, que
ara pasen per ser els defensors
de l'ecologia, han insistit una i
altra vegada —l'última el novembre passat a Ginebra, en
ocasió de la II Conferència Mundial sobre el Clima— en que no
pensen adoptar cap mesura sobre l'emissió a l'atmosfera del
dióxid de carboni, gas que figura en primera línia pel que fa al
temible efecte hivernacle, si fem
abstracció del vapor d'aigua.
Concretament, el 1990, i segons

dades fetes públiques a Ginebra, els EUA van llençar a l'aire
1.450 milions de tones de dióxid
de carboni, mentre que els dotze Estat membres de la CE, tots
plegats, no van arribar als 154
milions de tones.
Tota marea negra és preocupant, perquè condemna a la
mort en pocs dies a tota la fauna marina superior d'una àrea
cada vegada més gran, ofega i
priva de llum —mata, doncs,
també— als microorganismes
del plancton marí i, amb ells, priva de menjar a tota mena de
peixos, siguin o no objecte de
pesca, i, de retruc, a la flora marina En un termini més llarg
—deu o quinze anys— els seus
efectes també es notaran en la
fauna terrestre i en l'home en
particular, perquè la cadena
trófica és inflexible i els organismes superiors aniran carregantse d'alguns hidrocarburs i metalls pesants fins produir-los
emmetzinaments més o menys
constatables.
Qui hagi provocat la fuita del

cru de Al Ahmadi al mar és un
boig. No sap el que ha fet i la
Naturalesa no li perdonarà mai.
El mar és encara avui —però
cada vegada menys per la seva
provada saturació de productes
antropogènics— la principal esponja per absorbir el dióxid de
carboni atmosfèric, i el repòs final de molts contaminants. En
aquests moments, en la zona
del golf, convertida en autèntic
camp de proves d'armes i explosius de nova generació que
els nord-americans tenien emmagatzemats de cara a una
possible «guerra de les galàxies», s'està produint una quantitat inusual de dióxid de carboni
—agreujada per l'incendi intencionat, per part iraquí, de diversos pous de petroli— i molts
metalls pesants.
Però el mar, amb una finíssima
pel·lícula de petroli damunt, no
pot fer el seu paper. No pot bescanviar gasos amb l'atmosfera i,
per tant, aquests es van acumulant en aquesta donant forma a
un efecte hivernacle —posterior
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a l'efecte fosc dels fums— de
nivell regional, primer, i mundial,
després, les conseqüències del
qual són impossibles de predir.
De fet, experts de l'IPCC (Panell
Intergovernamental sobre el
Canvi Climàtic) consultats per
aquest diari han indicat que
«potser caldrà variar els paràmetres amb els que vàrem
confegir els nostres informes
definitius l'agost de 1990».
Ara bé. La realitat, que es propaga amb molta més dificultat
que les "veritats de guerra", és
que la marea negra d'ara mateix
al Golf Pèrsic no es tan important com els portaveus interessats volen fer creure, potser
perquè es troben massa lligats
a firmes petrolieres com l'Exxon, els beneficis de la qual
—segons han reconegut— han
augmentat un 300 per cent en
el quart trimestre de 1990, quan
ja es parlava de l'intervenció
nord-americana.
En primer lloc, el cru que ha envaït les aigües del Golf és del tipus «Kuwait-light», un dels més
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Guerra
contra
la natura

L

es societats industrialitzades han desfermat una guerra per
defensar el seu modus de vida malversador i insolidari, i per defensar el dret a
continuar transformant els magatzems geològics de petroli en
grans enverinadors de l'atmosfera (C02 causant de l'escalfament global, SO? i NO causants
de les pluges àcides,...)
Fan la guerra, diuen, per restaurar l'ordre internacional trencat
pels governants de l'Irak en annexionar-se militarment Kuwait.
Quin cinisme més gran tenen
aquestes societats autobatejades
com
desenvolupades!
Quantes vegades s'han envaït
militarment països sobirans i
mai cap d'aquestes societats ha
mogut un dit?
La «civilització» industrialista es
fonamenta en la transformació
dels «béns naturals» en «recursos a explotar» i en la transformació en diner dels béns comuns. Per això les guerres que
aquesta «civilització» mena cada dia, cada hora, cada segon...
contra la natura, contra les cultures i contra els pobres del

món, desemboquen en situacions com la que ara es viu a
l'Orient Mitjà.
Així, mentre els sacerdots de
l'industrialisme oficiaven els
seus ritus preparant l'opinió pública per a la intervenció militar,
els bufons d'aquesta mateixa
«civilització» ens distreien amb
el groller espectacle d'un anomenat Rally de París a Dakar,
que, des de fa més de 10 anys,
fomenta la crema de milers de
tones de petroli tot travessant
països dels més misèrrims del
planeta i tot alimentant governs
(Níger, Malí) que duen a terme
una guerra d'extermini contra la
cultura tuareg.
La causa principal de la guerra
és el desig de mantenir l'accés
a les fonts d'energia de la regió
del Golf, en benefici d'una petita
part de la humanitat actual i en
perjudici de la major part de la
humanitat actual i de les generacions futures.
La guerra es fa per mantenir un
sistema social basat en cremar
combustibles fòssils tot enverinant l'atmòsfera; per mantenir i
imposar arreu del nostre bonic
planeta un sistema social que

empra l'energia i els recursos
de forma molt ineficient, per no
dir que els malversa insolidàriament.
Per exemple, fent servir tecnologies que contaminen els nostres sistemes naturals, com ara
ho fan les indústries, l'agricultura intensiva i les grans aglomeracions humanes; per exemple

utilitzant de forma massiva cotxes que gasten 7 o més litres
de benzina per cada 100 km,
quan avui n'hi poden haver que
siguin molt més eficients (energèticament parlant)...
Per mantenir un sistema social
que es basa en desenvolupar i
fer servir eines de guerra: un
tanc M-1 crema 420 litres de

lleugers —si no el que més—
que es coneix. Això vol dir que,
deixat per si sol, s'evapora en
una tercera part de manera espontània en poc temps. Però,
per altra banda, parlar a aquestes alçades d'un atemptat ecològic a les aigües del Golf és fer
demagogia, sense més. Les aigües del Golf pèrsic van començar a perdre la seva virginitat ecològica —i diverses de les
espècies autòctones que les
poblaben— tant bon punt petrolieres multinacionals com Texaco, Amoco, Exxon, Mobil i tantes
d'altres que tenen els seus pous
petroliers en sols d'Iraq i Kuwait
hi van actuar.
Per ser sincers, les aigües —i
les costes— del Golf Pèrsic ja
són plenes d'hidrocarburs, i fins
i tot quitrans, des d'abans, fins i
tot, de la marea negra de 1983,
en plena guerra Iraq-lran, quan
Saddam-Hussein va ordenar
bombardejar les plataformes
petrolieres iranianes de Nowrouz. Els informes científics ho
corroboren plenament. El mal
no bé d'ara, ni de bon tros. Les
navieres que fan netejar els
seus barcos petroliers a la zona
de les Industries que llencen els
crus poc aprofitables directament al mar podrien dir molt sobre el particular.
Una dada concreta extreta de la
«Marine Pollution Butlletin», una
de les millores i més serioses
publicacions sobre contaminació marina a la quasi totalitat de
les platges i costes d'Arabia
Saudí hi ha —es refereix a l'any
1989, és a dir, molt abans de la
guerra del Golf— quantitats esfereïdores de quitrà, que arriben
fins a 30 quilos per metre linial
de costa.
Josep Català

combustible per fer només 100
km, un portaavions no-nuclear
en crema 8.765 per navegar solament 1 km,...
En definitiva, la guerra es fa per
continuar mantenint aquella altra GUERRA de la qual mai se'n
parla; la guerra quotidiana contra la Natura (enverinament dels
sistemes naturals=ECOCIDI) i la
guerra quotidiana contra les
cultures no industrialistes (destrucció dels entorns naturals i
socials que fan possible la seva
vivència; ETNOCIDI).
Josep Puig i Boix,
doctor enginyer industrial
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L'estratègia del biocidi

U

n cop més els sem- més ens resti ocupar a cada un
pieterns guardians de el seu lloc i representar el seu
l'ordre internacional paper dins del guió imperial.
vetllen per nosaltres i Malauradament per a la nostra
ens porten a la guerra. Són Humanitat, els autors del guió
gent que parlen clar: «Podríem han oblidat un «petit problema».
canviar el nostre paper de mer- És el problema que ja va quecenaris, però perdríem una dar ben plantejat per sempre a
gran part del nostre control sobre Estocolm del 5 al 6 de juny de
el sistema econòmic mundial» 1972 amb motiu de la Conferèn(William Neikirk, Chicago Tri- cia Mundial sobre el Medi Ambuna, 9 de setembre. Citat re- bient. En aquell fòrum, 1200 decentment per Noam Chomsky). legats pertanyents a 112 països
Fins ara, els desheretats de la i 30.000 observadors de la més
Terra i els mateixos desheretats variada procedència van adverdels països hegemònics han tir al món de l'amenaça de deservit sempre de carn de canó sequilibri de la biosfera, de la
necessitat d'ordenació racional
pels designis de l'imperi, de
qualsevol imperi. D'aquesta de la Terra i de la responsabilimanera, desheretats del Tercer tat col·lectiva d'aplicar una esMón i desheretats del mateix tratègia per una societat estaimperí i sucursals annexes com ble. Des d'aleshores, la idea de
la nostra han posat i posaran «una única Terra» ha anat peneels morts per garantir el nou trant dins l'imaginari col·lectiu
«ordre internacional», dissenyat dels habitants del planeta.
per a protegir-se del «desordre» Ben lluny de mil·lenarísmes i
propugnat pels deheretats exte- catastrofismos a l'ús, la guerra
riors i interiors. Òbviament, com iniciada al golf Pèrsic ens ametot bon amo i des que el món es naça ja a tots: hereus i deshemón, els nostres Estats merce- retats de la Terra, de la nostra
única Terra. El que ha passat
naris prefereixen l'injustícia al
desordre. Cap sorpresa. Tot és fins ara podria ser només el sinistre pròleg d'una autodestructan coherent i els papers de la
ció col·lectiva. L'ús massiu de
tragèdia estan tan ben repartits
les actuals armes convencioque, aparentment, als ciutanals, químiques bacteriològidans de la Terra sembla que no-

ques i nuclears pot reduir potencialment moltes vegades a
cendres, bona part de l'ecosistema global planetari. A més
de per evitar més morts en accions de guerra també per això
cal que s'aturi immediatament
aquest conflicte armat que, si
bé ha començat com a imatge
de la primera batalla entre el
Nord i el Sud, pot esdevenir un
espectre frankensteinià que escapi de les mans dels seus propis creadors. Seria bo recordar
als guionistes del demencial espectacle en què estem immersos que hi ha estratègies fatals
i que l'estratègia del biocidi no
s'ha de considerar dins d'aquest
guió en el que la majoria dels
éssers humans hi estem actuant
com a comparses. Només la Insubmissió de tots i de cada un
de nosaltres pot evitar una possible tragèdia col·lectiva. Si no
és per nosaltres, fem-ho almenys pels nostres fills, candidats a mutants d'un planeta
malferit. Fem-ho ni que sigui
per evitar, com diria Boris Vian,
que vinguin a escopir sobre les
nostres tombes.
JOAN SENENTJOSA
Biòleg. Ex-director
de «Ciència»

La marea negra acaba amb la fauna
a immensa taca de petroli que navega per
aigües del golf Pèrsic
està suposant el trencament complet i l'absoluta desaparició de l'equilibri en el medi marí, a més d'una pèrdua de
la diversitat biològica i un gravíssim dany a uns ecosistemes
únics en el planeta, segons el
Fons Mundial per a la Natura

Els conservacionistas assenyalen com a primera conseqüència ia desaparició del plàncton
marí, element bàsic i necessari per la posterior recuperació
de l'àrea, i una elevada mortalitat de certes poblacions animals i vegetals que solament
habiten en aquesta zona, com

i

les tortugues marines, tant la
verda com la carei, ja prou amenaçades abans de la guerra.
Aquestes espècies veuran morir, just en l'època de la reproducció, les seves fonts d'alimentació d'algues marines i la
destrucció de les platges on havien de dipositar els seus ous.
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«Mai més creuré en aquest tribunal suprem...!»

M

ai més creuré
en aquest Tribunal Suprem!»,
em deia l'altre
dia aquell futur objector-insubmis-a-mitja-mili, o futur desertor,
com li agrada dir al Fiscal General de l'Estat Espanyol. Estàvem ell, la seva companya i jo.
Era al migdia del 17 de gener i
tots tres intentàvem reaccionar
davant dels primers bombardejos a Bagdad. En realitat, fins a
l'últim moment havíem estat
pensant que no s'atrevirien... però si.
Jo acabava d'arribar de Madrid i
els estava explicant la nostra
gestió al Tribunal Suprem, amb
els pares dels mariners enviats
al Golf Pèrsic: que el Tribunal
no responia, que el Fiscal General s'havia negat a rebre'ns,
que el Defensor del Poble no
feia res...
I l'objector-insubmis: «Però com
pot ser que no facin res? Des
del 5 de setembre que hi ha la
denúncia posada i no han fet
res! Però no diuen que el Poder
Judicial és independent? Doncs
vinga: que li demanin explicacions al Felipe, al Serra, a l'Ordóñez, a tot el Gabinet de crisi,
a tot el Govern: en quina llei es
basen, per enviar a aquests nois
al front de guerra?
Aquesta pregunta em va remontar unes quantes hores enrere, quan a mig camí, entre Madrid i Barcelona, negra nit,
mentre la metralla plovia sobre
Bagdad, al transistor de l'autocar resonava la veu gangosa
del president Bush: «... el món
ha de comprendre que ho hem
intentat tot, abans de començar
això...».

ELS DESERTORS AMERICANS
En el televisor del parador de
l'autopista, es veien les primeres imatges de la guerra. I aleshores vaig recordar la carta
d'aquell desertor nordamericà,
llegida al Guardian de Londres,
M1 d'octubre: "El meu nom és
Jeffrey A. Patterson. El 29
d'agost em varen ordenar pujar
a l'avió militar que m'havia de
portar a Arabia Saudí. M'hi vaig
negar. I quan els oficials intentaren obiigar-me, em vaig asseure
al terra de l'hangar.
Des d'aquella perspectiva vaig
ser testimoni de com els meus
companys eren embarcats en el
marc de la més gegantina operació militar nordamericana, des
del Viet-Nam. I ara haurem de
tornar a comptar els morts».

L'ACTUACIÓ DEL GOVERN
ESPANYOL ÉS
ANTI-CONSTITUCIONAL
La indignació del soldat americà
és la mateixa que noto en els
meus amics insubmissos.
L'article 8 de la Constitució determina ben clarament quines
són les missions de l'Exèrcit
(«...defensar la sobirania i independència d'Espanya, la integritat territorial i l'ordenament
constitucional»). Evidentment la
intervenció al Golf no té res a
veure amb cap d'elles. L'article
30 de la Contitució fixa els deures militars dels ciutadans («Els
espanyols tenen el dret i el deure de defensar Espanya») i ningú no gosaria afirmar que intervenir a milers de km tingui cap
relació amb l'anomenada «de-

fensa d'Espanya»). Per tant, ningú no està obligat a participarhi.
I el desertor: «Em vaig enrolar
en la US Navy, fa aproximadament quatre anys. I per les mateixes raons que la majoria: perquè pensava que així tindria
més oportunitats professionals,
una mica pel gust de l'aventura i
potser també per un secret desig de servir el meu país.
Però la meva opinió va canviar
aviat, després d'haver passat
per Okinawa, Corea del Sud i
les Filipines. La prostitució i la
explotació de tota mena creixien al voltant de les nostres bases. I vaig llegir alguna cosa sobre la implicació del nostre
Govern, a Nicaragua i El Salvador. Vaig concloure que estem
en el cantó equivocat de la barricada".
I efectivament, tot va lligat:
«Doncs a mi no m'hi porten!». I
la seva companya: «Tu no hi
aniràs!».
I el desertor: «Després de la meva negativa, foren necessàries
tres setmanes, per aconseguir
que un jutge federal declarés
—contra la opinió dels militars—
que jo no constituía cap amenaça per la seguretat nacional».
«Però de totes maneres, mai
més agafaré les armes, per defensar als Estats Units d'Amèrica del Nord, en cap més guerra
que se'ls acudeixi fotre'ns. I això
no vol dir que no estigui disposat a defensar la gent d'aquesta
terra, o la de qualsevol altra terra del món.
Però les meves armes són les
idees, el compromís i un cert
sentit de la justícia —no les bales de plom ni els caps nu-

clears—. I les meves batalles
son contra la injustícia, la desigualtat i per un millor repartiment de la riquesa sobre la Terra...
EL CAS SLOVIK
Durant la Segona Guerra Mundial, varen ser cridats per les
forces
dels
Estats
Units
11.642.603 reclutes. Enroláis,
10.110.103. Ensinistrats per utilitzar les armes, 2.670.000. A
partir d'aquí les estadístiques no
són exactes i només tenim
càlculs aproximats. Dels dos milions i mig de soldats ja ensinistrats, cal deduir-ne un milió
aproximadament, que no varen
arribar a actuar en el front, per
automutilacions, per al·legar
afeccions nervioses, per deliberada contravenció del reglament militar perquè varen gaudir d'un tracte de favor.
Aproximadament 40.000 d'entre
ells varen incórrer, als efectes
legals, en deserció en front de
l'enemic. A la majoria se'ls va
aplicar sanció disciplinària o foren expulsats de l'exèrcit per
comportament indigne. Només
2.864 desertors —i aquí l'estadística torna a ser inconlestablement exacta— varen comparèixer davant d'un consell de
guerra De més de mil sentències de mort, només se'n varen ratificar 49. I de 49 sentències de mort ratificades,
només se'n va executar una, la
d'Edward Slovik,' obrer, fill
d'obrers polonesos immigrats.
L'SIovik era un home, que quan
va arribar al front, va llençar les
bales a terra i va omplir la car-

tutxera de paper de carta, per
escriure a la seva companya.
Quan explico això, la companya
de l'insubmís, la insubmissa,
somriu.
L'SIovik era un home que només va tenir un contacte amb
l'enemic, en forma de pilot alemany, que va haver de saltar en
paracaigudes i al qual l'SIovik li
va oferir tabac.
A un home com aquest, el va fer
afusellar el General Eisenhower.
Recordeu que al Golf Pèrsic,
ara, hi ha un portaavions, que
també es diu Eisenhower...
Per això aquell insubmís em
deia: «A alguns desertors ens
persegueixen no tant perquè
tinguem por de morir —que
també en tenim— sinó, sobretot,
perquè ens neguem a seguir
col·laborant en la fastigosa tasca de matar».
I així jo penso que, algun dia,
quan les coses siguin molt diferents, els monuments al soldat
desconegut seran substituïts
pels monuments al desertor
desconegut. I més endavant encara, ja no faran falta més monuments.
Per cert... com parlava el desertor? En anglès, en català, en
àrab...? I la seva companya?
Inch allah...!
Francesc Arnau I Arias,
Advocat de l'Associació
«Informació per la Defensa
del Soldat - IDS»
1. Sobre el Cas Slovik es pot
consultar Hans Magnus Enzensberger, «Politik und Verbrechen», traduït a Biblioteca Breve
de Bolsillo, Libros de Enlace Seíx Barral, Barcelona 1966.

«Abans la presó que la guerra»

C

om ja havia fet el seu
company Josep Maria
Escalada, desertor de
la corbeta Infanta Elena, Manuel Blàzquez, el segon català que es nega a anar a la guerra del Golf, va fer dissabte dia 26
la seva presentació davant dels
mitjans de comunicació.
Blàzquez, fill de Poble Nou de
Barcelona, portava cinc mesos de
mili i uns dies després de marxar
de Cartagena havia d'anar cap a
la zona del conflicte a bord de la
corbeta Vencedora
«Ens envien ai Golf amb 19 anys
com si anéssim a comprar a la
cantonada» va explicar, «per algunes coses et consideren un nen
mentre que per altres ja es pensen que ets tot un home».
El desertor, molt nerviós, va detallar que no anava a la guerra «per
por i perquè vull estar amb la família i a la meva terra ja hi ha
prou fam al món perquè es gastin
els diners en armament. Des de
la seva experiència de quatre mesos a la Vencedora, Blàzquez va
comentar que era una mentida
«que ens enviin al Golf protegits i
preparats, una guerra sempre és
una guerra I mai se sap què pot
passan: Va mostrar-se molt convençut del que havia fet «no em
penedeixo de res, aniré fins al fi-

nal; prefereixo anar a la presó que
a la guerra Els meus companys
no han desertat per por de les represàlies».
A la roda de premsa, feta sota
grans mesures de seguretat per
evitar la possible detenció de Blàzquez (buscat per la policía des de
dimecres dia 23) va intervenir-hi
també un membre de roficina d'lnformació i Defensa del Soldat que
va criticar que sigui considerat delicte la inducció de la deserció.
També va parlar el rector de la
parròquia de Santa Engràcia,
lloc on es va fer la roda de
premsa que va donar suport als
insubmissos i als desertors «per

coherència amb l'Evangeli».
Un membre del Comitè per la
Pau de Sant Martí, districte on
viu habitualment en Manel, va
anunciar que demanaran que el
nou desertor sigui anomenat fill
predilecte del Poble Nou.
Des de la tercera partida de vaixells espanyols a la zona del
conflicte ja són quatre els joves
que han desertat Es tracta dels
catalans Manuel Blàzquez i Josep Maria Escalada, desertors
de la Vencedora i la Infanta Elena respectivament; el basc Santiago Quiroga, destinat a infanteria a Melilla i Asiel Sánchez,
que estava a la fragata Victòria.

D

PROU SANG PER PETROLI

issabte dia 26 de gener, una trentena de membres de la Crida
a la Solidaritat van fer una acció amb bidons buits de petroli
per protestar contra la guerra
L'acció va consistir en construir una barrera de bidons
vells davant la porta del Palau de la Generalitat, a la Plaça de Sant
Jaume amb el lema «Guerra no, insubmissió».

L

30.000 EXEMPLARS VENUTS

a majoria de quioscos de Catalunya van acabar el primer número del Diari de la Pau el passat divendres 25 de gener. La previsió de 30.000 exemplars va quedar curta en la primera setmana
de presència al carrer. Aquesta càlida acollida ha permès augmentar a dotze las pàgines del número 2, que teniu a les vostres mans, i
millorar la distribució, ampliant-la també a terres valencianes Per altra banda s'han enviat dues sol • licituds de subvenció al secretari general de Presidència de la Generalitat de Catalunya i al ministre de Defensa
Finalment hem d'informar que ja són més de 200 els periodistes i professionals de mitjans de comunicació catalans que s'han adherit a aquest setmanari antibel • licista
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Per la pau i el dret

S

óc de la lleva del 29 I
oficial retirat. No cree
que en el cas, que
ben pocs desitgen,
que l'Estat espanyol entri en
guerra es cridi la gent de la meva lleva; ni tampoc els oficials
de les tropes catalanes organitzades per la Generalitat en defensa de Catalunya i del règim
constitucional republicà que
s'enfrontaren a les forces anticonstitucionals iniciadores de la
guerra peninsular de 1936 a
1939. Aquelles tropes creien
que la pau era ensems, camí i
finalitat de la societat; i que la
guerra era la negació de la pau.
Ens imposaren la guerra i si la
férem fou pel dret a viure en

pau i en un règim de legalitat.
Triomfaren els qui varen desfermar la guerra peninsular. Finida
la lluita, les dures accions contra els vençuts la perllongaren
per diverses dècades.
Ahir com avui i com sempre,
aquells que trenquen la pau per
obtenir poder i aquells que amb
la guerra hi veuen grans guanys
econòmics, són uns delinqüents
contra la humanitat.
En la guerra mal denominada
del Golf, es tracta d'obtenir el
domini de les grans reserves de
petroli del Pròxim
Orient.
Aquesta guerra potser passarà
a la història amb el nom de guerra del petroli. El petroli que es
malbarata destinant-lo a propor-

cionar energia quan s'hauria de
preservar com a primera matèria industrial; en certa manera
impedeix la investigació a fons
referent a altres fonts d'energia
molt menys o gens contaminants. Interessos poderosos ho
impedeixen i els contrincants en
la guerra del Pròxim Orient
n'estan ben assabentats.
Hi ha qui critica les manifestacions que es fan per la pau
arreu del món. És que potser
desitgen anar ells mateixos o
els seus fills a la guerra?
Defensar la pròpia terra és cosa
plausible. La Constitució de l'Estat espanyol expressa en l'apartat 1 de l'article 30: -Els espanyols tenen el dret i el deure de

defensar Espanya»; i per la mateixa Constitució s'entén per Espanya el territori sota la jurisdicció de l'Estat espanyol. Sembla
per tant il·lícit per ilegal, que els
súbdits espanyols cridats a files
o els de lleva ja incorporada puguin ser traslladats a territoris
que no són part inlengrant de
l'Estat espanyol. Aquest és el
nostre criteri. Seria convenient
que els Col·legis d'Advocats, les
Acadèmies de Jurisprudència,
els doctes professors de les Facultats de Dret, etc. dictaminessin sobre aquest aspecte que
és de gran interès per a tots i
principalment pel jovent català i
espanyol de les lleves incorporades o per incorporar.

Amb el degut respecte tant a la
persona com al càrrec, afegirem
que tota alta magistratura del
ram de la justícia ha de fer per
manera d'evitar que per part
dels seus subordinats es pugui
desvirtuar el contingut del text
constitucional transcrit; o bé
que tractin de perseguir per via
tribunalicia les actituds personals dels qui es consideren en
el deure ètic de defensar les
posicions i actuacions pacifiques dirigides a no intervenir en
cap mobilització militar fora del
territori de l'Estat espanyol.

Marc-Aureli Vila

Esta guerra-escoba...
I movimiento de los
trabajadores y una
buena parte del movimiento sindical han
dado una notoria respuesta —y
continúan haciéndolo— a la
guerra del Golfo Pérsico. Horas
más larde de producirse esta
tan trágica como inútil confrontación se producían una serie
de acciones diversas en los
centros de trabajo de Catalunya
(ver «Diari de La pau» número
1), que contabilizaron más de
medio millón de asalariados
contra la guerra y por la paz.
Esta reacción, junto a las amplias movilizaciones de calle, en
las que también participan no
pocos trabajadores, constituye
una «especificidad» propia del

movimiento sindical catalán en
relación a otros países europeos. Esta «especificidad» recuerda un tanto aquellos masivos
referèndums
que
se
hicieron en las fábricas contra
el ingreso de España en la
OTAN. Y, tal vez, aquellos compromisos morales —y de gran
carga ético-política— están en
la base de la importante movilización actual.
Algunos medios de comunicación nos han interrogado acerca
de la relación entre el estallido
de la guerra y las convocatorias
de huelga u otros mecanismos
en los centros de trabajo. El interrogante tiene su interés, y,
por ello, no dudamos en ofrecer
nuestra respuesta El movimien-

to sindical está contra la guerra,
forma parte de ese amplio caleidoscopio que se opone a ella.
De ahí que utilice una de sus
convencionales formas de protesta en esa dirección. El sindicalismo, que a nuestro entender
es un sujeto socio-político específico, no puede tener una
discrasis entre rechazo a una
cuestión y no actuar en consecuencia. Es en momentos como
éste cuando el movimiento de
los trabajadores ejerce de tuerza moral y ética no delegando
en nadie su forma de ser, ni su
código de comportamiento. No
es el silencio lo que ha presidido la acción de los trabajadores
y de sus organizaciones sindicales. De manera que estas ac-

ciones de protesta daban personalidad
propia
al
sindicalismo, que de ninguna
manera ha querido consociarse
con los partidarios de la guerra.
Una guerra que, además, serán
los propios trabajadores los que
apechugarán con sus consecuencias en mayor medida.
Por eso parece lógico que la
actitud frente a la guerra tenga
más incisividad por parte del
movimiento sindical y, desde
luego, una mayor concreción de
lucha unitaria. Tiene sentido,
por tanto, que los sindicatos se
autoconvoquen para estructurar
un amplío Comité sindical unitario, sin exclusiones, capaz de
ponerse al frente de tantas voluntades en los centros de tra-

bajo que se oponen al gran estrago de Civilización al que nos
pueden llevar el dictador Saddam y el presidente de los Estados Unidos y su espectro de seguidores
sumisos.
Esta
necesidad del Comité sindical
unitario tendría que hacer frente, además, a toda una gran maniobra de esta guerra-escoba
que pretende aprovechar el Gobierno español con una fuerte
restricción, tanto dentro como
fuera de los centros de trabajo,
de las libertades sindicales y cívicas en su conjunto.
De manera que hay que elevar
el tono de la protesta y el carácter y contenido de la unidad de
las organizaciones sindicales.
José Luis López Bulla

El oso

U

na vez muerto el oso
lo más bonito es la fotografía en la que los
cazadores posan con
las escopetas entre los brazos y
un pie sobre el animal abatido.
A veces la fotografía traduce
una relación desigual entre el
tamaño del oso y la cantidad de
escopetas que le han matado y
de botas que le pisotean. Pero a
los cazadores les da igual. Lo
que quieren es salir en la foto y
tener un espacio para meter el
pie embotado.
Se dice que una parte de nuestras fuerzóas armadas está molesta porque no les dejan sitio
en la fotografía de Saddam
Hussein cazado. Va a estar la
marina e incluso es posible que
el ejército del aire, aunque sólo
sea por la prestación del espacio aéreo español a la aviación
yanqui. En cambio al ejército de
Tierra no le dejan jugar y eso no
está bien, no señor. O juegan
todos o no juega nadie. Es comprensible que profesionales de
la milicia que durante toda su
vida se han preparado estudiando esas cosas de la guerra,
de pronto aparece una, una

1
guerra de verdad, y vaya guerra,
grande y ganada de antemano,
y tienen que morderse los puños, viendo como todos los demas disfrutan y en cambio ellos
a seguir con sus encerados, sus
planes tácticos y sus maniobras
por la sierra, con el bocadillo de

atún y el me cago en la leche en
los labios. Pero me cuesta creer
un planteamiento tan pueril.
En cuanto intervenga la infantería aliada para ir recogiendo
los restos del oso atomizado
por los bombarderos de los cruzados, el malestar de nuestra

infantería se acentuará. Igual no
hay otra guerra hasta la próxima
generación y se habría perdido
la última oportunidad de salir en
la fotografía. Para los militares
de Occidente esta guerra es como aquellos atunes prepescados que le ponían al general

Franco y en el caso español
además tiene el aliciente de ser
una guerra contra el moro. Ni siquiera esto se ha tenido en
cuenta
¡Ay! ¡Estos yuppies de la política! ¡Ay, Serra!
Manuel Vázquez Montalbán
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La irracionalitat d'aquesta guerra

a guerra, qualsevol
guerra, provoca sentiments i reaccions
molt diversos. Si és
una guerra entre bons i dolents
—i es vol que totes ho siguinels sentiments són fàcils de decantar. En aquesta guerra contra l'Iraq, la submissió acrítica
demostrada per la majoria dels
mitjans de comunicació occidentls —dels altres, en sabem
poca cosa—, fa més urgent encara que el discurs de la pau
salvaguardi la racionalitat violentada. I és que un judici ètic
—com qualsevol altre judici—
no és merament un crit espontani, sinó que s'ha de recolzar
sempre en arguments racionals.
Ara voldria fer només una consideració, que arrenca d'un principi acceptat pels que estan a
favor de la guerra, però que

arriba, en canvi, a una conclusió
ben diferent.
••Les nostres accions mai no
són bones o dolentes independentment de les seves conseqüències.» Això també ho accepten
els
governs
de
l'anomenada «aliança»: ells defensen la legitimitat de la guerra
precisament en previsió de les
(males) conseqüències que tindria no fer-la. Val a dir que sempre és extraordinàriament arriscat —i parcialment fantasiós—
voler avaluar què hauria passat
si les coses no fossin com són,
és a dir, si no s'hagués anat a la
guerra. I és realment increïble
que es vulgui fer creure que allò
que es pensa que hauria passat
—sense saber si hauria passat
o no— hauria estat molt pitjor
que el desastre que se sap segur que es provoca i que es

provocarà
¿Es pot racionalment pensar
que el que hauria passat era pitjor que aixòl ¿Hauria provocat
més morts, més destrucció, més
divisió, més pobresa, més propaganda bèl·lica, més ressentiment i més desconfiança? ¿O
és que potser no s'havien calculat prou les conseqüències
de la guerra abans de prendre
la decisió de fer-la? ¿Com pot
ser que les forces aliades manifestin sorpresa davant la capacitat i la resistència militars de
Saddam Hussein, quan era justament la seva enorme capacitat allò que es feia servir d'argument per anar contra ell?
En tot aquest afer, o no s'han
volgut tenir en compte les conseqüències o no s'han sabut
preveure adequadament. En
qualsevol cas, la irresponsabili-

tat sembla monstruosa:
• La guerra —es deia— serà
curta, però ara resulta que
ningú no sap si pot durar
dies, setmanes o mesos.
(¿Poden justificar una guerra
llarga els que han dit que el
bloqueig era inadequat precisament perquè només seria
eficaç a llarg termini?)
• Es diu que no se sap què
passarà si Israel entra en
guerra, però tothom sabia
que l'Iraq atacaria Israel i que
aquest acabaria —tard o
d'hora— tornant-s'hi.
• Sembla que encara no s'ha
decidit com s'ha d'acabar la
guerra: si amb r«alliberament» de Kuwait —va bé saber el concepte de «llibertat» i
de «democràcia» amb què juguen els aliats—, si amb la invasió de l'Iraq, o si amb la

rendició i empresonament de
Saddam Hussein.
• No sembla clar què passarà
després de la guerra, ni si
mai es farà una conferència
de pau a l'Orient Mitjà per
solventar el problema dels
palestins.
¿Com es pot justificar un acte
polític i militar d'aquestes dimensions quan sembla que les
seves conseqüències són tan
imprevisibles? ¿No es corre el
perill que al costat de l'agressió
occidental, l'agressió de Saddam Hussein contra Kuwait arribi a semblar poc perillosa? La
condemna
moral
d'aquesta
guerra no és només un crit d'esglai sinó també un judici sever
contra la irracionalitat de les relacions internacionals.
Josep Maria Terricabras

Paraules per la pau
Marti i Pol ens ha fet arribar aquestes «Paraules per la Pau» que va
escriure per al Centre Unesco de Catalunya amb motiu de l'Any Internacional de la Pau. És l'aportació del poeta al nostre Diari.
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omés perdura allò que bastim amb esforç
i creix en l'esperit dels homes i dels pobles
fins a esdevenir l'àmbit on tota veu ressona.
Així la pau, que es guanya tenaçment cada dia
pel desig de voler-la més que tota altra cosa
i és el mirall que fa possibles tots els somnis.
Parlo de pau en pau. des d'aquest temps que em toca
de viure i de sofrir, des de la meva altura
d'home senzill que creu que la pau és possible,
des de l'amor profund al poble i a la llengua
que m'han fet el que sóc i em serven i m'impulsen.
La tarda és un espai de lentituds perdudes
que se m'adorm als ulls plàcidament i clara.
D'aquest silenci estant proclamo l'esperança,
la pau no és un do ni un cim inassolible
sinó el recomençar de moltes primaveres,
la voluntat i el risc d'estimar i de comprendre.
Tota la vastitud dels anys i el seu misteri
ressona en les paraules que escric perquè serveixin
de bandera i d'escut, de fita i de designi.
Més que amb l'eco estrident de timbals i trompetes
que senyoreja edats i vulnera silencis,
més que amb tot l'aldarull dels cants victoriosos
que ofeguen el lament dels desvalguts i els febles,
i més que amb el menyspreu groller dels prepotents
que es proclamen hereus de tots les riqueses;
falquem l'ara i l'aquí, convençuts i solemnes,
amb un anhel de pau que encengui les mirades.
Pensem en el futur des de l'ara que esclata
dins i fora de tots, i fem amb les paraules
un reducte de llum que en preservi la força.
Vulguem la pau en pau, sense cap mesquinesa,
perquè en l'ordre del temps només creix i perdura
tot allò que bastim amb esforç, i fecunda
la sang i l'esperit dels homes i dels pobles.
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L'aturarem. Ho podem fer

H

i ha qui es pregunta
si la principal batalla
d'aquesta guerra es la
batalla aèria o si el
desenllaç s'ha de produir en
una temuda confrontació
terrestre.
Penso que la batalla principal
d'aquesta guerra no és aèria, ni
terrestre. La principal batalla
d'aquesta guerra és la batalla
de l'opinió pública i per l'opinió

•

pública. No es pas un detall
sense importància que la
cúpula militar nord-americana
fes saber al president que si
volia anar a la guerra havia
d'acceptar les seves exigències,
la principal de les quals era la
de comptar amb el suport de
l'opinió pública. L'opinió pública!
Aquesta és la nostra força,
aquesta es la poderosa força
civil amb la que podem aturar la

guerra
L'opinió pública tenia assignat
el seu paper en aquest episodi
de la història. No se li
demanaven pas unes grans
expansions patriòtiques, ni
havia prou que acceptés el
missatge monòton que se li ha
estat enviant a través d'uns
mitjans de comunicació dòcils o
confusos: la guerra es
inevitable. Amb aquest missatge

i unes quantes resolucions de
les NN.UU. n'hi havia d'haver
prou per assegurar el
conformisme de la població.
Però no ha estat així.
L'opinió pública s'està posant
dreta per clamar amb força:
prou! I l'opinió pública està
recordant als governants que si
els tolera és per intentar camins
de pau i no pas de guerra i que
el que és inevitable i

inexcusable és la pau. I potser
aquesta opinió pública
occidental, que va recolzar les
sancions econòmiques, la que
aturi la guerra per la vida de la
manifestació del seu rebuig a la
guerra i a la violència i per la
pública condemna d'uns
mètodes que són el record del
nostre passat animal.
Alfons Banda
(Fundació per la Pau)
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Els morts demanen la paraula

E

stem acostumats a mesurar les catàstrofes
pels seus efectes letals.
Si demà s'esfondrés el
Gran Hotel de Nova York, l'única
notícia seria el nombre de morts,
d'enterrats, d'asfixiats, etc. que hi
hauria hagut. No ens serviria de
res que ens diguessin el temps
que va trigar a caure l'edifici, els
kilómetros quadrats de núvol de
pols, o els cotxes de bombers que
s'hi van desplaçar. Aquestes dades no constituirien cap notícia
per elles mateixes, ja que el que
desperta la solidaritat davant les
desgràcies que cauen sobre un
poble són les víctimes, no pas les
estadístiques.
La nostra societat pot ser solidària davant d'una desgràcia involuntària d'un fet imponderable de
la natura; però quan som nosaltres els que provoquem la desgràcia amb els nostres actes, cal
amargar l'horror, cal evitar la
compasió i la solidaritat, sobretot
si continuem obstinats a matar
més milers d'essers humans cada dia. Pero això, assistim perplexos a la matança d'un poble sencer, a l'anorreament de les seves
ciutats (Bagdad, amb 4 milions
d'habitants i Basora, amb 800 mil),
de la seva indústria, fins i tot de les
seves esglésies. I no deixem que
apareguin els morts, no fos cas

que el nombre d'aquests fes que
la majoria que calla se n'arrepentis, aquesta majoria que avui és
còmplice de la barbàrie dels seus
governs. Aquests governs que
clamen tots alhora a favor de la
venjança justa, sense que els importi la sang que costarà, i que
anomenen violents als pacifistes
perquè no ens fems ressò de les
seves mentides.
Doncs, bé, les 100.000 tones de
bombes que han caigut sobre
Iraq i Kuwait, en les 22.000 accions bèl·liques de bombardeig,
ja han fet, com a mínim, 50.000
víctimes mortals, i les estadístiques, sempre incertes, indiquen
un màxim de 250.000 —Déu ens
en guardi.
El càlcul ós una qüestió complexa. Si partim de les darreres carnisseries que han protagonitzat
els contendents d'ara (Vietnam,
les Malvines, Beirut, Panamà) tindrem, l'autèntica lectura dels desastres a què condueix la guerra
dels nostres dies, amb aquests
armaments moderns, tan sofisticats, bonics i eficaços. A Vietnam
van morir 1547.000 persones durant dotze anys llargulssims; a les
Malvines hi hagué 1.050 en el
mes que va durar; a Panamà,
com a mínim a000 en dos dies,
i a Beirut, 9.800 en deu dies.
Ara podríem corregir aquestes xi-

fres amb quatre paràmetres o índex, lògics i objectius alhora: la
densitat de població en cada cas,
el nombre de les tropes que s'hi
enfrontaren, les tones d'explossius que s'hi va llançar i el grau
de protecció de la població. Amb
això extrauríem, en definitiva, el
coeficient de -letal i tat- teòric del
conflicte.
nombre de víctimes mortals.
Els conflictes que hem assenyalat van provocar la repulsió de totes les dones i de tots els homes
bons. Malgrat els seus esforços,
les Nacions Unides es veierem
impotents per a aturar aquests
conflictes, i les seves reiterades
propostes de pau, van ser rebutjades sistemàticament.
Llevat del cas vergonyós de Panamà, la resta d'aquells tristos
aconteixements queden vuit anys
enrera. Amb vuit anys n'hi ha
hagut prou per a desqualificar
unes NN.UU. impotents, però dignes, sempre alimentant l'esperança que algun dia serien el pal de
paller on s'ha d'edificar el govern
mundial de la justícia i de la raó.
Tant lluny com queda aquell any
1982! tan esperançador que era
per a una Espanya de democràcia fràgil. Avui veiem com el nostre Parlament i el nostre Govern
justifiquem la matança i ens hi fan
participar a tots. Vaixells, bases.

Un bon client,
client perillós

transports, carburants, censura
informativa i amenaces dures per
als que desertem. Sí, ara es vigilarà amb eficàcia, tant com no
s'ha vigilat en la Comissió Interministerial per al Comerç d'Armes
i d'Explosius, comissió que va poder saltar totes les normes, els

embargaments i les convencions
per autoritzar la venda d'armes
assassines.

Josep Delàs
Tinent Coronel d'Enginyers a la reserva
Director de Justícia i Pau a Girona

Matar
a un enemigo

H

eus aquí, una curiosa
nota de societat. De
societat comercial, és
clar.
Iraq disposa d'avions que li han
venut francesos i soviètics. Els
míssils també són francesos i soviètics. Els refugis antiaeris són
de construcción britànica. Els
hangars ocults els han fet els belgues. La tecnologia, les matèries
necessàries o els elements de
transformació en armament, britàniques i d'altres països europeus, tant dels pertanyents a
l'OTAN, com dels de la UEO, com
dels de les Forces Aliades. Les
maquetes per enganyar l'enemic
estaven fetes per francesos i per
italians. Durant l'embargament, el
primer lloc entre les empreses
que el trencaven corresponia a
Alemanya. La mateixa Aràbia
Saudí i Kuwait li han subvencionat, a l'Irak anteriors excursions
bèl·liques.
Tots els que s'han encarregat de
convertir Iraq en una de les primeres cinc potències militars del
planeta han coincidit a trobar perillosa aquesta acumulació de
compres. Tots coincideixen a trobar innecesari continuar fent tan
bones vendes.
La nota curiosa és que, suposant
que els aliats aconsegueixin la retirada de Kuwait o la rendició de
l'Iraq, quan es comenci a reconstruir el país, farà falta que algú
també reconstrueixi l'exèrcit iraquià (sempre en el supòsit que
els aliats estiguessin eliminat la
majoria del material militar). I
aleshores, tots els mateixos que
n'eren proveïdors tindran una altra vegada un client necessitat de
fer compres a l'engrós.
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l mundo gasta
más de un millón
de dólares por minuto en armamento», según Frank Bamaby, director del Instituto Internacional de
Investigación sobre la Paz (SIPRI)
de Estocolmo. Se ha llegado a
calcular el costo económico de la
muerte de un soldado enemigo.
Ha sido un profesor holandés de
Derecho Internacional, Bert VA.
Roeling, de la Universidad de
Groninga, ex director del SIPRI,
el que ha calculado los costes de
las distintas guerras.
Así, matar a un soldado enemigo
le salía a Julio César por poco
menos de un dólar. En la Primera Guerra Mundial (19141918), se llegó a más de 20.000
dólares por enemigo muerto. Y
en la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) el costo ascendió a
115.000 dólares. Ello supone que
casi dos mil años después de Julio César, cada vietcong muerto
en la guerra del Vietnam, costó
a los Estados Unidos de América del Norte, más de 300.000 dólares. Pero hay que considerar
que el coste económico de las
guerras es mucho mayor si incluimos las pérdidas por víctimas
civiles.
Las cifras de muertes civiles han
ido en aumento en cada guerra.
Así, el 90% de los muertos en la
guerra 1914-1918 eran soldados;
en la de 1939-1945, más de la mitad de las víctimas fueron civiles,
y en la guerra del Vietnam las bajas militares apenas alcanzaron el
10 por ciento.

Eduardo Pons Prades
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Guerra, propaganda
i opinió pública

L

a gran novetat d'aquesta guerra no ha estat,
com en principi es deia,
la seva espectacularítat.
Efectivament, tot i que semblava
que s'hauria arribat definitivament a la «guerra en directe», al
cap de pocs dies s'ha pogut comprovar que no només no es tenen
gairebé imatges i informacions
completes en viu, sinó que probablement tampoc es podran tenir més endavant. Encara més, la
censura militar de la informació
és tan minuciosa, i en canvi la
propaganda de la guerra està tan
ben preparada, que a deu o quinze dies d'haver començat el conflicte no sabem gran cosa del que
ha passat realment ni, en definitiva, quin és el nombre de víctimes que és allò que més bé descriu la barbàrie de la guerra.
En canvi, la gran novetat ha estat la convicció rotunda que han
demostrat ei països occidentals
en el sentit que una guerra es
guanya al front, però també i sobretot a l'interior de cada país en
relació amb les respectives opinions públiques. Els EUA saben
que la guerra del Vietnam, sobretot, la van perdre a casa i que encara ara paguen aquella derrota
interior, especialment els qui van
anar-hi.
La primera gran fal·làcia de la suposada opinió pública és que es
tracta d'un artifici teòric que difícilment reflecteix cap realitat objectivable. L'opinió pública només
existeix com a tal en la mesura
que s'inventa una estratègia, una
metodologia, de construcció
d'aquesta mena de consciència
col·lectiva. Dit d'una altra manera, que l'anomenada opinió pública és una construcció fictícia que
només existeix gràcies a unes formes d'enquesta que situen l'individu interrogat en unes condicions artificials, davant d'unes
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qüestions igualment artificials, i
amb unes possibilitats de resposta arbitràries i imposades a caprici de l'enquestador. El resultat
d'aquesta forma d'intervenció social gens neutral sobre la consciència d'una mostra d'individus
suposadament representatius del
conjunt es converteix, una vegada elaborada, en opinió pública,
degudament interpretada segons
una racionalitat única i interessada, i al marge de la lògica individual de cada situació d'interrogatori.
Així, i en el cas que ens ocupa,
s'han fet fil ligranes per a poder
construir -és a dir, inventar- una
opinió púbiica favorable a la
guerra, a partir de preguntes i
respostes que no necessàriamet
reflectien aquesta posició. De manera que, aquesta mateixa interpretació de l'opinió pública pesés
sobre la consciència de la resta
de ciutadans gràcies a la seva divulgació massiva, per anar-los
decantant cap a la suposada opinió majoritària.
QUE CALLIN E L S JOVES
En aquest procés constructor
d'opinió pública, que algun dia
haurà de ser estudiat en detall per
a desenmascarar-ne totes '.es estratègies i responsabilitats, hi ha
múltiples detalls que ara com ara
desconeixem, però que ja podem
començar a intuir. Així, per posar
un cas manifest de mala intenció,
és interessant observar la franja
d'edat que és sotmesa a interrogatori. Es pot descobrir que, curiosament, comença per a edats
notòriament altes, en general a
partir dels divuit anys. D'aquesta
manera, s'exclouen uns grups
d'edat generalment decantats en
contra de la guerra i que influirien
decisivament en els resultats en

r.\/0STE £STA
A FAv/OR. Ifc ¡-A
Ó'JCRRA

O

COAjTFW I > t
PAO

7

£AJ
LA

un sentit invers al desitjat. Una
decisió arbitrària i injustificada, a
més, quan és habitual que es
consideri que el grup d'edat dels
joves comença als 15 anys. Així,
paradoxalment, s'exclou de la
mostra de població interrogada a
bona part del grup d'edat més directament afectat pel conflicte, ja
que precisament són joves els
que es veuen compromesos amb
el servei militar, i precisament en
una edat que resulta que la mostra no considera suficient per a
demanar-los l'opinió.
Però per posar un exemple més
subtil d'aquesta construcció artificiosa de l'opinió pública, ens podem fixar en una de les preguntes que han estat més repetides,
perquè és la gran
jnta que
en definitiva preocupa el poder.
Es tracta de la que fa referència
al suport del ciutadà a la posició
governamental. Aquí no hi fa res
que res que els millors analistes
insisteixin en que la posició del
govern en aquest conflicte ha estat ambígüa des del primer moment i que encara ara no se sap
exactament què hi fan els tres vaixells de guerra espanyols al Golf.
I no hi fa res que el govern s'hagi
contradit repetidament sobre el tipus de presència, elaborant tota
mena de matisos per a la seva
posició: unes vegades es «fan feines de suport», o també s'havia
dit que en cas de guerra, «es retirarien», en d'altres «hi participem en igualtat de condicions
que tot el bloc occidental», en
d'altres ocasions «encara no s'ha
entrat en guerra», o fins i tot, segons el president del govern espanyol, des que ha començat la
guerra, «les tropes espanyoles es
troben encara més segures que
no pas abans». Totes aquestes
ambigüitats i confusions, però, a
l'hora de fer la pregunta sobre
l'acord o el desacord amb la po-

Hussein, i alhora, que era una posició minoritària sense base social. La hipocresia i sobretot la falsedat d'aquesta argumentació és
fàcilment desmutada per la repetició de manifestacions multitudinàries, pel què són les posicions
públiques majoritàries dels intel·lectuals, i pel fet que els veritables còmplices de la brutalitat
del dictador de l'Iraq són els qui
durant una dècada li han estat
propocionant tota mena d'armament sense escrúpols ni ètics ni
polítics. Però cal reconèixer que
les enquestes d'opinió pública,
efectivament, han funcionat com
a veritables míssils han minat eficaçment una fràgil cultura de la
pau, aconseguida pacientment i
amb molts anys, al marge de tot
poder establert.
Així doncs, ós imprescidible
aconseguir el desprestigi més absolut d'aquesta suposada op/n;d
pública entesa com una mena de
plebiscit democràtic sobre les decisions governamentals, i descobrir-hi, precisament, el resultat
d'una imposició antidemocràtica
i fraudulenta.
En aquest sentit, l'evolució de
IMPOSICIÓ I MANIPULACIÓ l'opinió pública sobre la guerra i
la seva acceptació popular deixa
En definitiva, es repeteix un fenòde tenir cap interès, si no és simmen que ja he denunciat en d'alplement com a termòmetre de la
tres ocasions, i és que avui dia,
capacitat de coacció dels governs
les enquestes d'opinió són utiliti dels mitjans de comunicació que
zades més enllà dels objectius
estan disposats a contribuir-hi
sociològics que puguin tenir, com
des d'una opció ideològica col·laa veritables armes de control soboracionista i eminentment bel·licial i de manipulació del ciutacista i, en definitiva, antipopular.
dà. Cap poder avui dia pot ja
Passada la tensió del conflicte,
prescindir per a les seves tasques
esperem que ben aviat, els en pode govern dels controls d'opinió,
drem demanar comptes no ja noi sobretot, si pot, de les imposimés a la llum d'una perspectiva
cions d'opinió, de manera que
pacifista, sinó també en funció
les empreses que s'hi dediquen
dels resultats que han promès
han esdevigut, amb consciència
que s'aconseguirien de defensa
o no, aparells repressius de l'esde la llibertat, la democràcia i
tat veritables policies secretes al
d'un nou ordre internacional. Que
servei del poder establert.
se'ns digui què ha costat la gueEn el cas actual de la propaganrra, que es faci balanç de les vícda de la guerra, doncs, les entimes innocents, i que se'ns mosquestes d'opinió també s'han
tri on és el guany de llibertat i jusconvertit elles mateixes en armes
tícia. I sobretot, que justifiquin els
d'aquesta guerra, disparades en
avantatges d'aquesta cultura de
contra de les consciències indila guerra que tan impunement
viduals, que si poc a poc s'havien
han construït. Hi haurà hagut un
anat formant en una cultura de la
temps d'eufòria bel·licista, però
pau, que excloïa la guerra com a
també hi haurà un temps per al
estratègia legítima de la lluita popenediment i l'expiació de les reslítica, ara s'han vist violentadas
ponsabilitats en una guerra que
per un xantage bel·licista. Poc a
mai no hauria d'haver començat.
poc, s'ha anat convencent que el
defensor de la pau es feia còmSalvador Cardús i Ros
plice de la brutalitat de Saddam Professor de Sociologia a la UAB

sició espanyola al conflicte s'ignoren absolutament, i es demana a l'interrogat un sí o un no amb
poc matisos.
Curiosament cap enquesta no ha
fet, però, una pregunta prèvia que
semblaria lògica i indispensable
per a interpretar i confiar en la significació del sí o no posteriors, i
és si l'interrogat sap quina és
aquesta posició dei govern espanyol en el conflicte. Efectivament, aquesta pregunta mostraria fins a quin punt la confusió és
total, i que el sí o el no a l'acord
amb la posició del govern, de fet,
emmascara opinions contradictòries sobre l'acceptació de la guerra com a via legítima per a resoldre un conflicte polític.
En canvi, els intèrprets dels qüestionaris, converteixen el sí a la posició governamental, automàticament, en un sí al suport o a la paticipació a la guerra, en un acte
de manipulació que, per bé que
sigui habitual en tots els estudis
d'opinió, no deixa de ser il·legítim
tant des d'un punt de vista sociològic com des d'un punt de vista
moral.
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BÚSTIA D E L A P A U
LA PAU EN TEMPS DE GUERRA
Volem creure que la pau ós possible encara, que només la veritat ós capaç d'empenyer la història o la vida de Déu, del Déu que
estima infinitament l'home i que
el vol lliure i feliç.
Aquesta nit, en algun lloc del Golf
Pèrsic, un jove galileu, víctima de
l'explosió d'un míssil, juntament
amb tots aquells que pateixen les
cruentes conseqüències d'aquesta guerra, demana al Déu de la
Reconciliació i de la Pau que ens
perdoni perquè, realment, no sabem, el que fem.
Manifest dels religiosos joves
de la URC
(Unió de Religiosos de
Catalunya
Barcelona, 28 de gener del 1991
Festivitat de S. Tomàs d'Aquino
DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE
PERSONAL DOCENT I
INVESTIGADOR DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
La Junta de Personal Docent i Investigador, reunida avui 17 de gener de 1991, manifesta el seu total i absolut rebuig a la solució
bèl·lica que s'ha donat a la crisi
del golf Pèrsic. En conseqüència
demana:
1. Que les autoritats polítiques,
estatals i autonòmiques, realitzin totes les accions possibles
conduents a promoure la immediata fi de la guerra.
2. Que les esmentades autoritats
promoguin iniciatives adreçades a reprendre les converses
per a una solució pacífica global que respecti els drets de
tots els pobles de la zona.
3. Que el nostre govern manifesti una oposició frontal a la utilització d'armes de destrucció
massiva, així com a qualsevol
acció contra la població civil
adreçada a obtenir una rendició incondicional.
4. La retirada immediata de les
forces espanyoles de la zona.

peració al Desenvolupament» fa
una crida a favor de la Pau, de
l'acabament immediat de la guerra, d'una negociació entre les
parts bel·ligerants, en el marc de
l'ONU, i es posa al costat del Tercer Món, tot assumint els anhels
d'aquest a participar en el progrés de la humanitat, en l'edificació d'un ordre internacional basat
en la justícia, la solidaritat i el reconeixement dels drets dels Pobles.
Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Santa Coloma de Gramenet,
26 de gener de 1991
MANIFEST D'INTERMON
INTERMON, com a organització
compromesa amb la cooperació
al desenvolupament amb els països del Tercer Món, vol fer palès
el seu posicionament danvant la
guerra del Golf, manifestant que:
1. S'adhereix incondicionalment
al Manifest fet públic per la
Taula Cívica per la Pau, i per
tant es pronuncia en contra
d'aquesta guerra.
2. Demana a tots els seus col·laboradors arreu de l'Estat espanyol que recolzin totes aquelles activitats públiques promogudes per aturar aquest conflicte i fer possible trobar una
sortida negociada.
3. Demana als poders públics catalans i estatals un canvi radical d'actitud davant d'aquest
conflicte, retirant de la zona els
vaixells de l'armada i negant
qualsevol mena de recolzament a les accions bèl·liques.
4. Vol fer constar la serva profunda preocupació per les tràgiques conseqüències humanes,
econòmiques i polítiques que
aquest conflicte pot tenir per
als països del Tercer Món. Intermón creu que la guerra del
Golf consolidarà encara més
un ordre internacional caracteritzat per la defensa intransigent que els països rics fan
dels seus privilegis oblidant les
seves responsabilitats davant
les tres quartes parts de la població mundial que viuen als
països del Tercer Món.

El CNJC crida a les parts en conflicte a un cessament immediat
de les hostilitats i a l'establiment
de negociacions per aconseguir
una solució negociada als greus
problemes de l'Orient Mitjà, en
base a totes les ressolucions de
l'Organització de les Nacions
Unides.
Demana, així mateix, la retirada
dels vaixells espanyols desplaçats a la zona del conflicte en tant
que situació actual de guerra supera l'embargament decretat per
les NN.UU.
El CNJC crida també als joves catalans a exercir el seu dret a l'Objecció de Consciència.
CNJC

PARIM PER A LA VIDA
No ens deixem hipnotitzar, fascinar, enganyar per a la seva paraula, ja que la tenen perquè nosaltres els la donem.
Neguem-los els fills/es per a la
mort. Nosaltres els donàrem a la
vida i ho farem quan se'ns ho garanteixi.
Denunciem l'estafa que ós haver
parit, estimat, tingut cura i educar un fill/a i que ara ens el/la matin, no els/les lliurem a la mort.
Unim la nostra veu i la nostra força a la dels nostres fills/es, que
també parlen, i ajudem-los/les a
actuar, proposem una deserció
total i absoluta ara, i després una
civilització per la vida, per l'amor
i per la igualtat.
Proposem que totes les dones
denunciïn l'intent de filicidí i
l'estafa.
Proposem la vaga indefinida
d'embarassos fins a tenir la garantia que el mon existeix per a
la vida.
Institut Antigona de Psicologia
Barcelona, 17 gener 1991
EL 010, PER LA PAU
Les treballadores i treballadors
del 010, del Servei 900 (tràmits
per telèfon) i del Servei de Gestió de la Informació, volem fer públic el nostre més enèrgic rebuig
a la guerra del golf.
Demanem l'aturada immediata
del conflicte bèl·lic, l'inici de negociacions per la pau i el retorn
urgent dels soldats destacats al
golf.
Barcelona informació per la pau:
bon dia... bona tarda... bona nit...

CLAUSTRE DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Univesitat de València, d'acord
amb el seu compromís de defensa de la pau contingut a l'article
4 dels seus estatuts, considera
que té el deure d'expressar la
seua postura sobre la guerra del
Golf, alhora que manifesta la
seua profunda preocupació per
les conseqüències incommesurables de la conflagració bèl·lica iniciada amb l'atac del propassat
dia 17 de gener i el seu desig que
la pau i l'ordre jurídic internacional siguin restablerts immediatament a la zona del conflicte, tot
entenent que per açò cal:
1. Excloure totalment l'ús de la
força de les armes amb una
immediat alto el foc entre les
parts enfrontades. No ós cert
que la guerra era inevitable i es
menys cert que el procés de
destrucció massiva iniciat puga resoldre els problemes que
s'esmenten com a motiu.
2. Negociar l'eixida a la crisi del
golf amb l'execució de les ressolucions de l'Organització de
les Nacions Unides, relatives a
l'Orient Mijtà i que es convoque una conferència de pau
que plantege solucions polítiques globals a tots els conflictes de la zona.
Així mateix, i pel que fa a la implicació espanyola en la citada
«crisi», la Universitat de València
considera que l'embargament decretat per les Nacions Unides ha
estat superat per una situació de
guerra i ha de produir-se, per tant,
la retirada de les forces militars
espanyoles de la zona del conflicte, així com ha d'excloure la seua
participació directa o indirecta en
la guerra.

OBJECTEM CONTRA LA
GUERRA!
Ens oposem absolutament a la
guerra, perquè creiem que tota
guerra és un crim contra la Humanitat. Cridem a no col·laborar
Treballadors del 010
de cap manera en la participació
del nostre país en el conflicte. Per
JURISTES DEMÒCRATES
tant, encoratgem tots els joves a
objectar contra el servei militar, i L'apartat 8 de l'article 2 dels Es- València, 23 de gener de 1991
a tots els soldats, que es veuen tats de l'Associació Catalana de
directament implicats en aques- Juristes Demòcrates, assenyala
ta guerra, a la deserció, l'objec- com un dels fins de l'ACJD: «Lluició sobrevinguda, i qualsevol al- tar per l'establiment d'un nou or- JURISTES CONTRA
tra forma de desobediència civil, dre internacional democràtic, en LA GUERRA
que considerem totalment justifi- què es faci renuncia al recurs de
cada en les circumstàncies la força, i es vagi cap a la desmi- Els professionals del dret que sigpresents.
litaritzacio i el desarmament inte- nen aquest document volen maAix) mateix, cridem a la societat gral».
nifestar:
en general a no cooperar amb la Coherentmen amb això anterior, — El nostre compromís en una
guerra, prendre una posició acti- l'ACJD condemna la invasió i possolució pacifica a l'actual prova per la Pau i mobilitzar-se i do- terior annexió de Kuwait per part
blemàtica del golf Pèrsic amb
nar suport a les manifestacions i del govern iraquià i es fa solidàBarcelona, a 17 de gener de 1991
respecte al Dret Internacional.
actes que es realitzin contra la ria amb les diferents resolucions — El convenciment per la nostra
guerra. Exigim el retorn immediat adoptades pel Consell de Seguexperiència professional, que
dels vaixells enviats pel govern al retat de l'ONU per tal de restablir
EL TERCER MÓN I LA PAU
qualsevol problema huma pot
Pèrsic, i la paralització de tota no- els principis del dret internacional
solucionar-se per la via del
Intermón va mesura encaminada a qualse- vulnerat.
diàleg i el debat.
En ocasió de la seva Assemblea
24 de gener 1991 vol implicació de l'Estat Espanyol LACJD declara fermament estar — El nostre rebuig a qualsevol
General anual el «Fons Català de
en el conflicte.
en contra de la guerra. D'aquessolució bèl·lica al problemes
Cooperació al Desenvolupament» EL MOVIMENT JUVENIL
Denunciem la irresponsabilitat i la ta i de les que puguin venir en el
polítics actuals, que pot tenir
—associació que aplega entitats CONTRA LA GUERRA
manca de respecte per la vida hu- futur. Un ordre internacional just
un cost en vides humanes i un
públiques i privades de Catalunmana de tots dos bàndols, igual- només podrà ser assolit amb el
impacte ecològic incalculaya per fer més efectiu el deure de El CNJC, entitat que aplega les
ment responsables de les impre- diàleg, la negociació i la coopebles.
solidaritat del poble català amb el organitzacions juvenils catalanes,
visibles conseqüències d'un con- ració internacional.
— La nostra oposició frontal a
Tercer Món— expressa la seva condemna la guerra com a mitjà
flicte d'aquesta naturalesa.
LACJD se suma a la campanya
qualsevol participació de l'Esprofunda preocupació davant la de solució dels conflictes i crida
engegada en favor de la pau i retat espanyol en aquesta
guerra del golf Pèrsic i les ja ine- els joves catalans a mobilitzar-se
Associació d'Objectors
clama del govern espanyol el reguerra.
ludibles conseqüències que per la pau i a participar en totes
de Consciència (AOC)
torn dels vaixells de guerra enaquesta comença a tenir.
les iniciatives que es promoguin C/. Junta de Comerç, 24, pral. 1*
viats a la regió del golf Pèrsic o
Per això, el «Fons Català de Coo- contra la guerra.
08001 Barcelona
la retirada a zones on no puguin Dijous, 24 de gener de 1991
ser implicats en acció bèl·lica de
En acte celebrat el Col·legi d'AdBO D'AJUT
cap tipus.
vocats, organitzat per 36 destaLACJD fa una crida als seus ascats juristes (advocats, magisEn/na
m'adhereixo als
sociats i a tots els juristes per tal
objectius i la filosofia del grup Periodistes per la Pau, que amb la seva aportació i concretament amb
trats, fiscals) i amb el suport de:
que participin activament en les
el Diari de la Pau, contribueix a fomentar l'esperit de neutralitat, solidaritat i anti-bel·licisme que és
— Comissió de Defensa del
mobilitzacions que es convoquin
l'únic que pot acabar veritablement amb les guerres.
Col·legi d'advocats.
en favor de la pau i a prendre to— Associació Catalana de Juristes les iniciatives coincidents amb
Adreça:
tes Demòcrates.
aques objectiu.
Ciutat:
— Sessió territorial de Catalunya
de «Jueces para la DemocraAssociació Catalana de
Telèfon:
cia» .
Juristes Demòcrates
APORTACIÓ DE 1.000.- (mil) pessetes
Barcelona, gener de 1991 — Unió Progressita de Fiscals.

DIARI DE LA PAU

-

11

Les Nacions Unides són l'arma
de la Pau

E

n el panorama de desconcert informatiu i d'opinió que s'ha creat al
voltant de la guerra del
Golf, hi ha un punt especialment
greu: són les opinions que es donen arran de la significació que
pren i el paper que juga o pot jugar l'ONU. El més lamentable és
que, mentre els partidaris de continuar aquesta guerra posen les
Nacions Unides als altars, els que
demanen que la guerra s'aturi,
semblen desconfiar-ne i expressen sentiments de desolació o
usen la mordacitat per referir-se
a la institució i al seu Secretari
General. La guerra —tota guerra— desperta molta passió i fa
perdre l'enteniment.
Cal, doncs, que tots ajudem a clarificar les coses. Les Nacions Unides, no són un gegant justicier
baixat d'un cel impossible per posar ordre a la humanitat. Les Nacions Unides són només —i això
ja és molt— un centre universal
de debat per buscar solucions
justes i de pau. Si cal, adoptant,
també, mesures coactives. Però
cal recordar que fins que les
grans potències no es posin
d'acord per canviar les regles de
funcionament, qui pot prendre en
nom seu les decisions operatives
són, només, els cinc membres
permanents del Consell de Seguretat, que tenen el dret de «veto».
Per això, si les decisions del Consell de Seguretat no ens semblen
encertades, no podem, per això
mateix, traslladar la responsabilitat a les Nacions Unides, com a

institució. Cal que es digui quins
són els governs que s'han desviat, en votar, de l'esperit de pau
que impregna la Carta de les Nacions Unides. L'ONU, com a institució, es troba —ni cal dir-ho—
per damunt dels errors que puguin cometre els seus Estats
membres. ¿Quin català gosaria
cofondre la Generalitat de Catalunya, com a institució, amb les
decisions, bones o equivocades,
que pugui prendre el seu govern
en un moment determinat?
Avui ens trobem amb la famosa
Resolució 678 del C. de S. que va
autoritzar (amb la sola abstenció
de la Xina i el vot favorable dels
altres quatre «grans») la utilització dels «mitjans necessaris»
(sense que s'hi fes constar la
guerra entre ells) per aconseguir
que l'Iraq es retirés de Kuwait. I
aquesta Resolució segurament
va ser un error, perquè va crear,
una ambigüitat molt perillosa
—com després s'ha demostrat—
És més, d'aquesta ambigüitat.
Estats Units en va treure profit per
iniciar les hostilitats i per «legitimar» formalment aquesta guerra.
Els altres governs que formen
part del C. de S. es van deixar
arrossegar i la famosa resolució
va traduir tot això. La resolució
678 és, doncs, només, el mirall fidel que ens torna la imatge dels
cinc grans amb les seves ganyotes reflectides. Davant d'això podem dir allò tan sabut: «Arrojar la
cara importa, que el espejo no
hay porqué!».
D'altra banda, si el moviment pa-

BREUS
UNA RÀDIO D E S E V I L L A
CONVIDA A GUIXAR
ELS BITLLETS
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cifista es deixa arrabassar la bandera de les Nacions Unides, amb
tot el que representa d'auditori
dels pobles oprimits, d'altaveu
dels drets humans, de taula universal de debat... ¿qué li queda,
fora de la raó? S'ha d'anar, doncs,
amb compte a l'hora de fer judicis massa temperamentals o frívolament incisius sobre les Nacions Unides i el seu Secretari
General, perquè això desorienta
els ciutadans de bona fe. El moviment pacifista no s'ha de deixar
foragitar de casa seva. Això sí,
front a la decepció, a la sàtira i sobretot front a la manipulació ha
d'exigir que els seus governs propugnin, en el sí de les Nacions
Unides, decisions conformes a

l'esperit de pau que informa la seva Carta fundacional, amb sentit
d'independència i de justícia.
I ara és l'hora de tomar a demanar que es reuneixi el Consell de
Seguretat, i que prengui noves
decisions. La primera, la d'aturar
la guerra, i totes les altres, que
demanin les exigències, no solament de l'ordre jurídic internacional, sinó de la justícia dels homes
i dones i dels pobles de l'Orient
Mitjà. Avui, més que mai, cal utilitzar les Nacions Unides com a
arma de pau.
Francesc Casares
President de l'Associació per a
les Nacions Unides a Espanya
Barcelona 29 Gener 1991

L'església i la guerra al Golf Pèrsic
• Des d'alguns sectors socials, solem ser crítics amb les declaracions i les actituds habituals de la jerarquia eclesiàstica.
Però pel que fa al seu posicionament enfront de la guerra en
el Golf, creiem que seria injust de no manifestar oberta ment
la coincidència, no exempta de satisfacció. Curiosament, ara
són alguns sectors conservadors els que mostren reticències
amb l'actitud de l'Església oficial.

sament de totes les esglésies, el
Papa va adreçar, doncs, una carta al President Bush i una altra a
Saddam Hussein dos dies abans
que expirés l'ultimàtum. «La guerra no pot resoldre adeqüadament els problemes internacionals. Les conseqüències seran
l passat 15 de Novem- Santa Seu es col·loquen en devastadores i tràgiques. No porbre el President de la aquesta línia, la recerca de la so- tarà sinó nous sofriments, desConferència de bisbes lució pacífica». I deixava constàn- truccions noves i injustícies encadels EUA, en nom de cia de l'absoluta voluntat de Joan ra més grans». Això ho deia al
president dels EE.UU. I a Sadtots ells, va adreçar una carta per- Pau II en contra de la guerra.
sonal al President Bush (de la Aquesta postura a favor de la pau dam Hussein li pregava: «Dongui
qual la premsa no en va fer cap i en contra de tota guerra ha anat ultrapassat les previsions que
esment), en la qual demanava de madurant a l'Església, des de fa s'havien fet».
forma categòrica i rotunda que no ja molts anys. És un procés que Hi ha qui s'ha escandalitzat de la
respongués l'atac d'Iraq contra arrenca d'una llarga tradició an- declaració del secretari de la
Kuwait amb una guerra. Deia, en- timilitarista que fins el segle IV no Conferència episcopal espanyotre altres coses: «Urgim el nostre admetia a la comunitat cristiana la, quan afirmava el 23 de Gener
govern i els seus aliats que con- a tot aquell que no abandonés que «aquesta no és una guerra
tinuïn pel camí de la pressió pa- l'ofici de les armes, i que en el se- justa» i que no o s'havien esgocífica i no recorrin a la guerra.» gle XX, donades les dimensions tat totes les possibilitats diplomàAquesta era la postura de l'Esglé- terrorífiques de la guerra, ha re- tiques per la pau. «La Vanguarsia molt abans ja del fatídic 15 de tornat amb vigoria, posant en dia», en una editorial, l'acusava
Gener. Una editorial de la revista dubte àdhuc el concepte clàssic de incórrer en una demagògia
«La Civiltà Cattolica» del 17 de de guerra justa. «Tota acció bèl·li- parcial, que en res ajudava a la
Novembre, òrgan oficiós de la ca que tendeixi a destruir indistin- serenitat i al debat raonat que cal
Santa Seu —publicada recent- tament ciutats senceres o grans esperar d'un pronunciament dels
ment per Justícia i Pau i Cristia- regions amb els seus habitants bisbes.
nisme i Justícia—, feia una anàli- és un crim contra Déu i contra Però caldria recordar, com ho va
si exhaustiva de la situació i con- el mateix home, un crim que hom fer el secretari de la Conferència
cloïa que, tant pel Món Àrab com ha de condemnar sense cap va- episcopal, el document «Consper l'Occidental, la solució al con- cil·lació i amb fermesa» (Concili tructores de la Paz» per tal que un
flicte del Golf mai no podia ésser Vaticà II).
diari com «La Vanguardia» no
una guerra. Deia: «L'Església i la Amb plena comunió amb el pen- aventurés un judici tan ràpid i

E

L'emissora sevillana Ràdio
Amèrica, que emet cada nit un
informatiu d'una hora titulat
«Un Mundo Maravilloso», ha fet
una crida als sevillans perquè
facin gargots a tots els bitllets
emesos pel Banc d'Espanya
que els passin per les mans,
amb lemes contraris a la
guerra i en favor de la pau,
segons ha informat al «Diari de
la Pau» Juan Bonilla, des de la
capital andalusa.

desencertat.
D'altres bisbes espanyols també
han estat contundents. El de Màlaga, diòcesi en la que descansen diversos refugiats de luxe kuwaitís, ha dit que res no justifica
una guerra, «ni tan sols la invasió d'un país lliure o la crisi
econòmica».
Buxarrais ha recordat que «cap
guerra no és santa» i ha demanat
als «germans musulmans que,
amb l'ajuda de Déu i dels seus
un pas que representi l'apertura
del camí vers la pau».
Però les decisions ja eren preses.
A la mateixa hora en què Joan
Pau II celebrava una eucaristia
per la pau a la seva capella privada, a les 6 del matí del 17 de
Gener, començava aquesta
«aventura sense retorn» de la
qual, en paraules de l'Arquebisbe de Barcelona, «l'experiència
històrica ens recorda que mai una
guerra ha estat com es preveia de
bon començament. Sempre ha
homes de ciència, arribin a comprendre que el terme guerra santa ha de ser interpretat des d'un
altre punt de vista».

Jesús Renau

Els estudiants de l'Institut de
Batxillerat Barri Besòs, del
carrer Pujades, han fet un
manifest contra la guerra que
ja ha obtingut el suport de
5.765 firmes. Els impulsors
d'aquest manifest han fet
arribar al DIARI DE LA PAU
l'acta notarial que confirma
aquest nombre de firmes i
anuncien que esperen recollirne moltes més. Éls interessats
a firmar aquest manifest, que
es farà arribar ben aviat a les
ambaixades espanyoles dels
EUA i l'Iraq es poden dirigir a
aquest centre de batxillerat. El
text, quan tingui més firmes,
també es farà arribar al govern
espanyol i als de totes les
autonomies de l'Estat.
CARTA A B U S H I SADDAM
D E S D'UNA E S C O L A
Els nens de l'escola municipal
de Bosc/Forestier,
concretament els de 4rt.
d'E.G.B., que tenen entre 9 i
10 anys, han escrit una carta
al president Bush i una altra
per a Saddam Hussein,
demanant-los que acabin les
hostilitats. Els nens diuen:
«Encara que som petits
demanem que aturi aquesta
guerra i trobi altres solucions
per arreglar el problema». Les
cartes s'han fet arribar a la
cónsul dels EUA a Barcelona i
a l'ambaixador iraquià a
Madrid. Totes dues missives,
que l'escola ha fet arribar al
DIARI DE LA PAU, tenen data
de 25 de gener del 1991.
IC P R E O C U P A D A
P E L TRACTAMENT
INFORMATIU
La federació Iniciativa per
Catalunya es manifesta
profundament preocupada pel
tractament informatiu bel·licista
del conflicte del golf Pèrsic,
sobretot a les televisions
públiques. Joan Saura,
portaveu del seu grup
parlamentari, ha expressat que
«s'està assistint a una mena
d'informacios que es realitzen
des de l'òptica del bel·licisme».
Per IC, el fet que els qui
comenten el conflicte sempre
siguin tècnics en armament o
experts militars i que gairebé
mai no o apareixin posicions
provinents del món del
pacifisme és prou il·lustratiu.
Per aquest motiu la federació
empendrà, tant al Congrés
dels Diputats, com al
Parlament de Catalunya, les
iniciatives legislatives escaients
per tal de denunciar i
reorientar la informació en els
valors i la cultura de la pau.
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