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� Els alumnes de la facultat de Ciències de la Comunicació fan un minut
de silenci en record als periodistes morts a la guerra de l’Iraq34540,�5+5'���6# 7
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Un minut de silenci va ser la resposta
dels estudiants de l’Autònoma a
l’atac dels tancs nord-americans a la
seu de l’hotel Palestina de Bagdad,
on van morir tres periodistes. A la
facultat de Ciències de la Comuni-
cació, en un vestíbul ple de gom a
gom, estudiants, PAS i professorat
van llegir un manifest i penjar un mu-
ral, rèplica del Gernika de Picasso,
per mostrar el seu condol davant la
mort dels professionals de la
comunicació, entre ells els més
recents: el periodista Julio Anguita
Parrado, corresponsal de El Mun-
do a Bagdad; el càmera José Couso
de Tele 5, Tarek Ayoub, periodista
de la cadena Al-Jazeera i Taras
Protsyuk, fotògraf de Reuters.

A d’altres facultats d’aquesta
universitat també es va fer aquest
minut de silenci, sumant-se al rebuig
generalitzat per part de societat i
especialment dels mitjans de comu-
nicació a l’assassinat perpetrat per
l’exèrcit nord-americà amb el clar
objectiu d’eliminar testimonis.

1��������� ��������

Els estudiants de la facultat de
Ciències de la Comunicació feia dies
que preparaven aquesta rèplica del
Gernika, i van considerar que era el
moment més adequat per penjar-lo
al vestíbul com a recordatori constant

de l’horror de la guerra, de qualsevol
guerra. “Es va pintar fa 60 anys i és
trist que encara tingui sentit”, van
declarar en el manifest que van
escriure per l’ocasió, en el qual també
es citaven les declaracions de Julio
Anguita, pare d’un dels periodistes
assassinats: “Malditas sean las gue-
rras y los canallas que las hacen”.
Finalment, van fer un crit “perquè
d’aquí de 20 anys ningú no l’hagi de
tornar a pintar”.
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Els tancs nord-americans prenen la
capital i el final de l’ofensiva
s’anuncia com a imminent. A Julio
A. Parrado li ha estat impossible
enviar la crònica dels fets. Jose
Couso, va poder enregistrar-los
quan arribaven; avui no l’han deixat
gravar el capítol següent. Nou
informadors més no tornaran a
abraçar les seves famílies. Moltes
mares, esposes, fills  només rebran
una distinció a l’honor dels seus
homes, per haver contribuït a la
guerra beneïda. Avui a l’Iraq,
centenars de nens s’han quedat
orfes, els més afortunats no
s’expliquen per què han perdut un
braç o les cames, i els que menys,
no viuran la nova etapa. Tant se val,
pels qui declaraven la guerra són
simples danys col·laterals.

Les explicacions oficials no
convencen. Guerra de precisió
sona a sarcasme. Ningú ha vist en-
cara les armes de destrucció
massiva. Ja n’hi ha prou de
justificacions absurdes. Les nostres
veus no poden ser ignorades. La
guerra s’acaba. Però el nostre NO
rotund, no ha de morir amb ella.
Encara queda molt per lluitar,
moltes veus per alçar en contra de
la manipulació, prou manifesta
durant les darreres setmanes.

Que corri la veu naixia com a
instrument de difusió de la protes-
ta. I la protesta no acaba aquí.
Continua pels milers de vides
innocents que s’han perdut. Conti-
nua per les llibertats d’expressió
que aliats democràtics —quali-
ficatiu sovint dubtós— han coartat.
Com a informadors no silenciarem
les veus de la majoria. No al silenci.
No deixeu de denunciar els crims
de la guerra. Cridem ben fort en
contra de la barbàrie absurda i
imposada!

6�������������:
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Compta, entre les
seves filials amb les

productores de cigarrets Marlboro,
L&M o Benson&Hedges, així
com dels grups alimentaris Kraft
(Chips Ahoy, Filipinos, Oreo,
Artiach, Marbú, Fontaneda, Chi-
quilín) i Nabisco (Toblerone,
Philadelphia, El Caserio, Milka,
Oscar Mayer, Sugus), entre d’al-
tres. Philip Morris va ser, amb 2’9
milions de dòlars, la principal fontr
de finançament de la campanya de
G.W.Bush. A més, ha estat denun-
ciada nombroses vegades per movi-
ments socials per la seva vinculació
directa amb casos de violència.

#���<#���: Facilità
610.000 dòlars al
Partit Republicà

per a la darrera campanya presiden-
cial i ha donat suport al govern d’Ariel
Sharon. La empresa ha estat també
denunciada nombrosos cops pel
tracte amb els seus subempleats al
tercer món, així com per l’assassinat
de sindicalistes a Colòmbia. Entre els
seus productes es troben Fanta,
Aquarius, Nestea, Sprite i Minute
Maid, així com les múltiples variants
de la tradicional beguda carbònica.

(�!��: Aquesta mul-
tinacional, propie-
tària dels productes
Pepsi, Lipton, Kas

o Gatorade i de les patates de la
marca Matutano , va atorgar
720.000 dòlars per a la campanya
de George W. Bush.

5����$����: Participa, a través de
Telefònica sistemas, en programes
de guerra elec-
trònica i missat-

geria militar. És membre de l’Asocia-
ción de fabricantes de armamento
y material de defensa d’Espanya i
del Círculo de tecnologías para la
defensa.

#���� ��"�=�:  La
seva filial Informà-
tica El Corte In-
glés, SA  desen-

volupa sistemes d’informació per a
l’àrea de Defensa. Alhora és membre
del Círculo de tecnologías para la
defensa y la seguridad. A més, en
els seus centres es troben totes les
companyies americanes que financen
la invasió de l’Iraq, i ven productes
israelians des de 1979.

1 � � � � � :
Aquesta com-

panyia de cosmètics és propietat de
Ronald Perelman, multimilionari
(3.300 milions de dòlars) que és
membre destacat del Simon Wiesen-
thal Center, agrupació que utilitza
l’argument de l’holocaust per promo-
cionar el sionisme i les polítiques del
govern de Sharon.

+����� ���!��>��� com Rolls-
Royce, PLC o Boeing produeixen
material destinat a la guerra a Iraq
com són sistemes de satèl·lits,

�������� ������!�������� ���"���
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En una entrevista recent en un diari noruec, el
professor universitari Johan Gatlung, fundador de
l’Institut Internacional de Recerca per la Pau d’Oslo,
va fer unes declaracions on preveia, després d’una
anàlisi rigorosa, la caiguda de l’hegemonia ameri-
cana dintre de 20 o 25 anys. Aquestes declaracions
podrien ser considerades utòpiques si no fos perquè
Gatlung ja va preveure l’any 1980 la caiguda de la
URSS, i el temps li donà la raó amb precisió
matemàtica. En les esmentades declaracions,
Gatlung avisava que la continuïtat de George Bush
a la presidència i el boicot internacional als
productes americans precipitarien aquesta caiguda.

Cap guerra no és gratuïta. Els EUA han multipli-
cat el seu pressupost en armament per aquesta
invasió i nombroses companyies han mostrat, ara o
abans, el seu suport econòmic a la campanya. Per

una banda, hi ha grans companyies nord-americanes
que tenen vinculació directa amb el partit republicà.
Les companyies petroleres en són el cas més
flagrant, així com el de les anomenades empreses
“de la reconstrucció”.

És el cas de Halliburton, de la qual és un
important accionista Dick Cheney. La companyia,
que el 98 va protestar, quan Cheney n’era president,
contra la cimera de Kyoto i que ha estat moltes
vegades denunciada per violació de drets humans,
serà la principal beneficiada del procès de recons-
trucció de l’Iraq. El boicot directe a companyies com
aquestes o com BP, ESSO-Exxon Mobil o General
Electric, que han finançat el partit republicà, resul-
ta complicat des del món universitari, però aquestes
no son les úniques empreses que es lucren amb els
bombardejos sobre la població civil iraquiana.

navegació, serveis de llançament,
míssils de defensa o infrastructura
espacial i aèria. Macroestructures de
la comunicació com AOL-Time
Warner (Warner Bros, Netscape,
CNN, la revista Times) compten amb
la participació directa de Colin
Powell. O també FOX, col·la-
boradora directa del Partit Republicà
en aquest conflicte. Companyies com
Microsoft, Walt Disney, Enron o
American Airlines van contribuir en
la campanya de Bush a la Casa Blan-
ca amb més de 5’8 milions de dòlars.

També cal tenir en compte que
companyies com FECSA,  Andersen
Consulting o Alcatel, a més
d’INDRA (grup en el que es troben
Banco Zaragozano i Caja Madrid) o
Telefònica, son membres de l’ Aso-
ciación de fabricantes de Arma-
mento y material de defensa.
Gilette, Mahou i Prosegur subminis-
tren material pel ministeri de defen-
sa, i les companyies AEG, Alcatel,
Ericsson, l’esmentat INDRA  i
Telefònica donen suport al Círculo
de tecnologías para la defensa.

#40�//�?�8
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Des de Jordània, el free-lance
(periodista autònom) Xesco Cas-
tro, envia informació de manera
desinteressada al Quecorrilaveu.
Diu que allà “les coses estan molt
mortes” i afegeix que divendres
va haver mobilitzacions, de les
quals ens n’ha fet una petita
crònica.

Si fa unes setmanes els estudiants
protagonitzaven violents incidents
amb la policia al campus de la
Universitat de Jordània, a Amman,
aquest divendres va ser gran part
de la població qui es va mobilitzar
en contra de la guerra.  A mida que
el conflicte s’allarga, creix la
indignació d’una societat que veu
com el seu govern manté la políti-
ca exterior entre la indiferència i
l’ambigüitat.  Tot i ser un estat laic,
la Fatwa o dictat religiós que el
front d’acció islàmica va decretar
el passat dimecres va obtenir el seu
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resultat.  Milers de persones es van
manifestar per qüestionar el paper de
Jordània en la crisi i per condemnar
una invasió que la majoria considera
incomprensible.  Ciutats com Irbid,
Zarqa o la mateixa Amman van veure
com els carrers s’omplien d’indig-
nació.  En molts casos, la Khutba o
sermó que els musulmans escolten
durant la pregària va motivar les
concentracions. A la mesquita King
Hussein d’Amman, les al·lusions a la
guerra i al conflicte palestí van ser
inevitables van precedir una manifes-
tació pacífica que, per tercera
setmana consecutiva, recorria els
carrers del centre de la capital
jordana. “Per la teva vida, per la teva
sang i per la teva ànima, lluitarem per
tu Saddam”. Aquest era el crit més
corejat pels ciutadans que no deixa-
ven d’enarborar banderes palestines
i pancartes antinordamericanes.

Les últimes imatges aparegudes a
la televisió han exaltat els ànims de la

gent i han fet inútils tots els esforços
del govern per pal·liar les mostres de
suport al rais iraquià.  La propagan-
da política no pot amb l’evidència.
Mentre continuen els combats i
s’inicia el setge de Bagdad, cada tar-
da surten des d’Amman autobusos
amb la capital iraquiana com a destí.
Sobretot homes i joves carregats
d’optimisme amb l’única fixació de
lluitar contra “l’enemic infidel”,
segons expressa un voluntari.

D’aquesta manera, adolescents
com Mahmud, de 18 anys, deixen la
família per unir-se a la resistència amb
la incertesa de saber si arribaran vius
a Bagdad. Tanmateix, convençuts
que Alà està del seu costat no dubten
a respondre: “L’Islam és gran, la
victòria és de l’Islam”.

@�/#4�#+/514
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La Vila de Gràcia va voler mostrar el
seu rebuig a la guerra contra l’Iraq a
nivell col·lectiu, mitjançant un
cercavila organitzada pels comerços
i establiments de la zona. L’acte, que
va tenir el seu inici a les vuit del
vespre, va consistir en una marxa pa-
cífica al voltant dels
principals carrers i
places de Gràcia. Els
organitzadors havien
recomanat vestir amb
colors foscos com a
símbol de dol per les
víctimes. Una bona part
dels gairebé 300
manifestants que van
participar a l’acte van
dur petites espelmes
que van encendre

mentre la pluja ho va permetre.

@����������0�8�����
�

La marxa va transcórrer sense cap
anomalia fins que la mateixa va arri-
bar a l’alçada del McDonald’s del
carrer Gran de Gràcia, on es va es-

coltar una sorollosa xiulada i dos nois
van fer una pintada als vidres de
l’establiment amb el lema: “Fora
imperialistes de la Vila”.

Entre els assistents es va poder
veure al vicepresident del districte,
Albert Mussons.

En el tram final del recor-
regut, la pancarta principal de
l’acte va ser portada per
quatre socis del Club
Esportiu Europa, l’equip més
emblemàtic de la Vila de
Gràcia.
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