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Arcadi Oliveres és doctor en
Ciències Econòmiques i
professor de la facultat de
Ciències Econòmiques de la
UAB. És vicepresident de
Justícia i Pau, i un dels
intel·lectuals d’esquerres més
importants dels últims anys i
més compromès amb el
moviment per una globalització
alternativa.

Els Estats Units han promogut
una guerra de forma unilateral
esgrimint vinculacions entre el
règim de Sadam Hussein i Al
Qaeda, i després, que el govern
iraquià tenia armes de destrucció
massiva. Quin ha sigut el motiu
d’aquesta guerra?

Jo penso que sobretot, encara
que algú ho critica, és una guerra de
petroli. També hi ha un rerefons
estratègic, que és la voluntat d’Estats
Units de tenir una presència activa en
aquella zona. Ja la va tenir una mica
amb la guerra de l’Afganistan, en un
espai diferent, perquè és més proper
cap a Xina, que també és un perill
que ells pensen que poden tenir i que

el volen vigilar. I ara, la presència
estratègica d’Iraq significa tenir un
peó a prop del seu país de tota la
vida, que és Israel. Per tant, hi hauria
aquest rerefons estratègic. Però jo
segueixo pensant que la principal raó
és el petroli, i de llarg.

Com s’entén la posició del govern
espanyol, de suport incondicional
a les tesis de Bush?

L’aprofitament de petroli és mínim
i la venda d’armes que hagi pogut fer
Espanya a la zona també. Penso que
també la situació d’ETA controlada
per la CIA, que era una de les
aspiracions del senyor Aznar, és un
objectiu impossible. La reconstrucció
pot ser una mica més substanciosa
perquè hi ha empreses espanyoles
amb ganes d’anar-hi.

Però tot i així jo penso que cap
d’aquestes coses té pes suficient i
acabo traient-ne que tot és degut a
la megalomania del senyor Aznar. És
un problema psicològic que aquest
senyor pateix, un complex d’in-
ferioritat permanent, que pensa que
resol posant els peus damunt la taula
davant el G-8 i anant a donar-se cops

a l’esquena amb Bush al seu ranxo
sense tenir en compte que en Bush
pren els presidents de govern,
excepte l’anglès, com uns perfectes
kleenex. Per tant, que l’Aznar
s’aprengui la lliçó perquè s’en-
fonsarà. I jo me n’alegraré.

Perquè Barcelona ha sortit
d’aquesta forma tan massiva als
carrers, convertint-se en la capi-
tal mundial de la pau?

Primer, la pròpia tradició, mig
anarquista, mig llibertària, mig
d’esquerres i molt antimilitarista de
Barcelona. Són alguns elements que
estan en el rerefons del pensament
col·lectiu dels ciutadans. Per altra
banda, Barcelona ha començat des
de fa tres o quatre anys, tot un procés
de mobilització. Recordem que vam
tenir tots els actes davant aquella
presència frustrada del Banc Mun-
dial, vam tenir l’any passat la cimera
comunitària i vam col.locar 400.000
persones al carrer. També podríem
recordar que hi va haver una des-
filada de les forces armades a Bar-
celona, que va reunir a menys gent
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Hi havia una vegada un drac que
va raptar una princesa i volia de-
vorar-la. Per sort que va aparèixer
un valent cavaller que es deia Jordi
i la va salvar. El poble, molt
content, va sortir al carrer a cele-
brar la bona notícia. Ja deveu
haver sentit aquesta llegenda algun
cop, no? Gairebé totes les his-
tòries són semblants: un dolent
amenaça el bé, i un heroi resol la
situació.

Hi havia una vegada un senyor
malvat que deia que volia matar
un altre senyor igual de malvat (tot
pel bé de la humanitat, és clar). I
per fer-ho, va haver de destrossar
un país sencer. En aquesta his-
tòria, el valent cavaller, que es deia
ONU, no va poder evitar el de-
sastre. En el fons no era tan valent,
i el senyor malvat li va passar la
mà per la cara. El poble, en
aquesta ocasió, també va sortir al
carrer, però no estava content. No
estava gens content.

Hi havia una vegada un poble
indignat que es va aixecar contra
la mentida, contra la injustícia,
contra la mort dels seus germans.
La gent cridava i cridava de-
manant als seus malvats dirigents
que els fessin cas d’una vegada
per totes. Aquests dirigents es van
espantar molt, doncs van veure
com un poble que semblava dòcil
i adormit, en realitat era una bom-
ba de rellotgeria que havia esclatat
i podia ensorrar el seu regnat de
tenebres.

La primera història és una
innocent llegenda. La segona,  un
trist passat recent. La tercera és el
nostre present, el present de tots
nosaltres. Quan no hi ha un heroi
que ens resolgui la situació, hem
de cridar molt fort per fer-ho
nosaltres mateixos. No tinguem
por, cridem, perquè si cridem junts,
tots serem herois. I si som l’heroi,
QUI ens farà callar?

Una de les tragèdies més greus del
món contemporani és la creació
d’institucions socials que de manera
perversa  acaben per portar a terme
funcions contràries a aquelles per a
les quals van ser creades. En bona
part, aquest és el cas del sistema elec-
toral actual, que ha deixat de ser un
mecanisme per canalitzar adequa-
dament els projectes col·lectius i la
pluralitat de visions dels ciutadans per
autoconstituir-se més aviat en un sis-
tema dirigit a contenir el conflicte, a
reproduir i enfortir les coalicions
d’interessos, i a anorrear la diversitat
i la diferència. El desencís de la
població és evident, donat que no se
li demana o motiva prou per a que
intervingui de manera qualitativa en
els processos de decisió política i
únicament de manera quantitativa un
cop cada quatre anys. Això pot ser
una explicació de la baixa participació
electoral en els darrers anys, encara
que per altra banda, és clar també
que alguns polítics actuals semblen
haver après massa bé aquell dictum
atorgat a Maquiavel on afirmava que
una cosa és l’ètica i una altra cosa la
política, posició que repugna, i molt,
a qualsevol ciutadà mig  (i que ens
neguem a acceptar en la nostra vida
quotidiana, professional o política).
Sembla doncs com si alguns respon-
sables escollits per decidir, quan arri-
ben al poder, tendissin a quedar-se
atrapats per macabres jocs d’es-
tratègia, en una autista negociació
d’intramurs, i en la repartició univer-
sal de ‘solucions’ apriorístiques i vio-
lentes i que no responen a un procés
obert i ampli de reflexió col·lectiva
dirigit a definir i conèixer quins són
els problemes reals que veritablement
haurien de solucionar. Per això,
moltes de les suposades ‘solucions’
que els polítics apliquen per abordar

els problemes socials no tenen res a
veure amb les causes últimes
d’aquestes problemes, i a més,
aquestes solucions no tenen en
compte moltes de les conseqüències
indesitjades, inesperades i negatives
de la seva aplicació. Malgrat tot els
governs, juntament amb els mitjans
de comunicació, encara ostenten el
poder i el monopoli en la definició pú-
blica dels problemes socials, a partir
dels quals apliquen les seves ‘solu-
cions’ depenent de la seva pròpia
ideologia i no tant en funció de la
reflexió. Ens entristeix doncs cons-
tatar, una vegada més, com de
l’equivocada i violenta aplicació uni-
versal de solucions errònies -com
poden ser les militars, de mercat únic
o en contra de la diversitat- solament
poden sorgir noves situacions molt
més greus, molts més errònies i que
generen molt més patiment que les
que teníem en un començament.
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Precisament a fi de reflexionar
sobre aquestes qüestions i centrar-
nos en el debat sobre la guerra
d’Irak, el proppassat dia 26 de març
un centenar d’estudiants de la Fa-
cultat de Ciències va intervenir en un
taller participatiu de reflexió que va
durar unes tres hores. Després d’una
molt breu introducció sobre el
mecanisme de desenvolupament del
taller i de dividir els assistents en
grups més petits que es van reunir
durant una hora i quart, els estudiants
van retornar al ple per engegar un
procés de discussió que s’anava
plasmant en l’escriptura d’un infor-
me de síntesi amb els punts més
rellevants en-raó-nats als grups i en-
tre tots plegats. Per tant, l’objectiu
del taller era el de definir i redefinir,
en els propis termes dels estudiants,

les causes i conseqüències del
conflicte d’Irak, així com les mesures
i les accions que es podrien fer com
a ciutadans, com a professionals o
com a futurs científics. Haig de dir
que  la meva contribució va ser míni-
ma i limitada solament a moderar la
discussió, per la qual cosa l’informe
que es reprodueix a continuació no
conté cap modificació per part meva
i va ser escrita pels estudiants.

Malgrat la limitació del temps i el
sentiment sempre inherent que calia
encara aprofundir més en alguns
punts, finalment l’informe va ser votat
gairebé per unanimitat pels assistents,
llevat de dues persones. Val a dir
però, que l’objectiu no era el d’arri-
bar a cap consens sinó simplement
el de mostrar la diversitat d’opinions.
I a més, potser val també notar que
els dos estudiants que van dissentir
no van participar des del principi en
el procés de reflexió i només es van
afegir al final, la qual cosa demostra
la importància d’intervenir des de
l’inici dels processos  de participació
per poder entendre o participar en
els resultats. De fet, una de les lliçons
més sobresortints que he après en
aquests anys de portar a terme
aquesta mena de tallers és que el
procés és tant important com els
resultats. En realitat, el mateix procés
és un resultat. Per aquest motiu, i ja
en els àmbits de la política, de
l’economia o de la ciència, és cabdal
copsar el perquè quan els fins es
deslliguen dels mitjans, o els resultats
esperats dels processos per obtenir-
los, els objectius tendeixen a perver-
tir-se i acaben per perdre el seu sentit.
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que tota la gent que contra la
desfilada ens reuníem al Parc de la
Ciutadella. Hi ha una capacitat
d’actuació en xarxa bastant demos-
trada per aquests grups que estan
darrera la Plataforma Aturem la Gue-
rra, hi ha en preparació un fòrum so-
cial de la Mediterrània per al proper
mes de març de l’any que ve. Per
tant, no és una cosa aillada, forma
part de tot un conjunt. No és una
mobilització cojuntural.

Durant les últimes setmanes s’ha
parlat de repressió a les mani-
festacions o de policia se-
creta a les assamblees es-
tudiantils. Fins i tot, alguns
han fet una comparació en-
tre aquesta època i el final
del franquisme. Fins a quin
punt és vàl.lida aquesta
comparació?

Cal dir que les manifes-
tacions no han estat reprimides,
a diferència del que passava
quan el Banc Mundial o durant
la cimera europea. El que sí
que hi ha hagut és policia se-
creta transformada en gent agi-
tadora perquè s’acabessin
cometent actes de violència. I
això en actituds que s’han
produït davant la seu del PP,
segur que s’ha donat.

Per altra banda, presència
de policia secreta, sí. A l’Au-
tònoma s’ha denunciat i s’ha

vist. I això, efectivament, em recorda
altres temps. Ara potser han agafat
un estil més modern, però la pre-
sència de policia secreta continua.
Això ens porta a un altre tema, que
és tot el tema del control social. Ens
fotografien pel carrer, ens controlen
el telèfon, ens entren a Internet, ens
miren les targetes de crèdit. Tota una
sèrie de coses que fan que estem
permanentment controlats. Tinc la
impressió que aquestes coses les
haurem de començar a denunciar.

El moviment universitari ha estat
titllat en els últims anys com con-

formista i poc compromès. Amb
aquesta guerra, els universitaris
hem tornat a saltar a primera
línia. Aquest conflicte marcarà un
abans i un després en les rei-
vindicacions estudiantils?

El moviment universitari no estava
mort. Es va demostrar durant la gue-
rra del Golf, a la guerra de Kosovo i
es va demostrar durant la guerra de
l’Afganistan. Una altre cosa és que
s’hagi ampliat la seva capacitat
mediàtica, però és una continuïtat del
que ja s’estava fent amb més pre-
sència mediàtica.

El que sí que podria ser un nou

�������!�������1�%"��3�����(�����)��������3��=���*����)�����������)������������'���,

moment és tot aquest espai que va
començar a Seattle l’any 1999,
agrupant-se en aquest ‘un altre món
és possible’. Això sí és un abans i un
després, però no a nivell estudiantil
sinó a nivell social general que pot
representar un canvi respecte actituds
d’una època anterior.

Creu que l’opinió pública mundial,
definida com la nova superpo-
tència, podrà aturar els plans del
govern dels Estats Units?

L’opinió pública mundial i l’opinió
pública nord-americana, l’hem de
tenir molt present. A dins dels Estats

Units hi ha gent molt crítica que
han començat una tasca de
corrosió del sistema. Són els
que més poden fer canviar
aquestes estructures. El que
ens convé és un gran acord
entre els moviments que, des
de fora, critiquem la super-
potència americana, i els que
ho fan des de dins. I no obli-
dem, també, tota una sèrie de
moviments canviants del tercer
món, que són molt importants.
En aquest moviment anti-
globalització ens correspon no
tan sols mirar-nos el melic els
ciutadans europeus, sinó co-
mençar-ho a fer arreu del món.
Començant pels propis ame-
ricans i continuant amb altres
països.
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El Comitè contra la Globalització i la
Guerra de la UAB ha oranitzat una
jornada de vaga activa per demà. Els
actes es centraran en conferències i
visionats de pel·lícules, tot i que la
màxima assistència es preveu al dinar
popular.

Els actes començaran a les 10 del
matí a la Plaça Cívica amb la con-
ferència “Globalització i guerra”, de
l’economista Arcadi Oliveres (veure
entrevista en pàgines anteriors). Just
a l’acabar la conferència inicial
l’assessor històric de la pel·lícula Tie-
rra y libertad, Andy Durgan, parlarà
de la “Revolució del 36”. Un cop
acabi la xerrada d’Andy Durgan els
assistens tindran l’opció de
col·laborar econòmicament amb
l’Iraq a través d’un dinar benèfic
qualificat de “baratet” pel Comitè

"���&<�������)���9�������8�����)��3������
organitzador. A les quatre de la tar-
da està previst el videofòrum “Maig
del 68” a la Facultat de Ciències de
la Comunicació. La intenció primor-
dial del comitè és “refrescar la

memòria” dels alumnes que han estat
protestant contra la guerra i fer “tor-
nar a l’acció” aquest col·lectiu que
després de les vacances pot caure
en la “desconnexió”.
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La guàrdia de Barcelona ha impedit
aquesta nit que es plantessin les
tendes de campanya a Plaça Cata-
lunya contra la guerra. La seva
intenció era acampar només aquesta
nit per celebrar un Sant Jordi rei-
vindicatiu i informar a les persones
que passessin per la plaça de les
seves activitats.

Segons fonts oficioses, la raó per
impedir l’acampada ha estat la
instal·lació a la mateixa plaça de
diverses carpes, entre elles la gran
carpa de propaganda del Fòrum
2004 i l’habitual plató mòbil de TV3
per l’emissió de la programació del
dia de Sant Jordi.
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