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Conferència del corresponsal a Bagdad del diari‘El Periódico de Catalunya’

-66-7812� � Antonio Baquero és co-
rresponsal de guerra d’El Periódico
de Catalunya. Amb 28 anys ja ha
assistit a diversos conflictes, l’últim:
la guerra a l’Iraq. El periodista va
explicar les seves vivències com a co-
rresponsal ahir a la sala de graus de
la facultat de ciències de la comu-
nicació davant d’un nombrós públic.

És evident que una guerra com-
porta imatges molt sagnants i de-
sagradables. I Baquero en va veure:
“Un dia ens vam dirigir cap a un hos-
pital ple de ferits i morts a causa d’un
bombardeig recent. Tu podies entrar
o no entrar, però jo crec que no pots
explicar una cosa que no has vist. Són
imatges molt dures, però que s’han
de veure si les vols transmetre”.
Parlant de l’impacte que provoca la
carnisseria d’un bombardeig, Ba-
quero va explicar que fa molt més mal
veure a una dona destrossada de
dolor per la mort del seu fill que ob-
servar un cos sense vida. “Quan veus
un mort penses que ja no s’hi pot fer
res, però quan estàs davant del

patiment d’un nen que ha perdut el
braç et preguntes si tindrà família, si
podrà aprendre a escriure, si podrà
treballar... Els morts d’una guerra
impacten molt, però és molt més
punyent veure el patiment dels que
han quedat.”

En aquesta guerra, a Baquero li
va tocar l’amarga exeperiència de
perdre un company: Jose Couso. El
periodista va explicar que, un cop a
Barcelona, va haver d’anar a veure a
Jon Sistiaga per parlar de les sen-
sacions que tenia: “Sentia que tan sols
em comprendria algú que ho havia
viscut al meu costat”.

Referint-se als periodistes de gue-
rra, Baquero va afirmar que els tòpics
que giren al seu voltant no reflecteixen
la realitat: “Els corresponsals no
segueixen el model de borratxo,
depressiu i divorciat. Ara mateix som
tota una sèrie de gent jove, d’entre
25 i 35 anys, més o menys. Ens agra-
da la nostra feina i la fem amb passió”.

Baquero també va parlar de la
professió periodística en general. Va

comentar que quan va entrar a fer
pràctiques a El Periódico hi va anar
amb un company de classe. “Aquell
noi era brillant, redactava a la
perfecció. Però jo em vaig quedar i
ell no”. Amb això va voler dir que
no n’hi ha prou amb la teoria, que
s’ha de tenir esperit. Llavors Ba-
quero va animar a l’auditori ple
d’estudiants de periodisme: “Sé que
esteu una mica desanimats pel futur
professional que us espera. Sempre
diuen que el món està ple de perio-
distes per tot arreu i realment, si us
explico les meves condicions salarials
inicials, ens posaríem a plorar. Però
si vols alguna cosa i lluites per ella,
l’acabes aconseguint”. Tot i això,
Baquero va afirmar que per dedicar-
te al periodisme has de ser conscient
que no pots fer un horari de cinc a
nou i que moltes vegades has de triar
entre la teva vida personal i la
professional. “Però jo vaig escollir
aquesta professió perquè volia veure,
volia conèixer”.
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Des de petits ens han elogiat la
memòria dels elefants. Diuen que
la seva capacitat de recordar és
comparable a la seva pituitària.
Qui fos elefant, no?

Per desgràcia, nosaltres som
peixos. Els animalons d’aletes i
brànquies només disposen d’uns
5 segons de memòria. Realment,
som peixos grossos. Algú té al
cap allò que s’anomenava
txapapote? Algú recorda un tal
‘decretazo’? Algú té al cap els
noms d’Afganistan, Kosovo o
Ruanda? Si és que realment som
peixos!

Potser seria hora d’ampliar la
nostra memòria, potser hauriem
de comprar 12 megues de RAM
(ara que estan de moda) i
emmagatzemar bé l’atac a Iraq
o la il·legalització de Batasuna,
però també la multitud que va
sortir al carrer a Barcelona, els
actes del poble contra la guerra i
la revifalla de l’esperit crític.

Hauríem de tenir en compte el
passat per aprendre’n, sigui per
imitar-lo, sigui per rebutjar-lo. I
aquesta memòria no ens serviria
només per d’aquí uns dies a les
eleccions municipals, ni només
d’aquí a uns mesos les eleccions
catalanes ni només per les
eleccions generals. Ens serviria
per sempre. Ens serviria com a
persones, com deia la pel·lícula,
d’‘Aquí fins l’eternitat’.

Recordar la prepotència de la
majoria absoluta del govern po-
pular servirà per escollit amb raó
de causa quan arribin les
generals, servirà per tenir en
compte els precedents quan un
govern (qualsevol) repeteixi la
situació.

Recordar les mobilitzacions
ens servirà per donar-nos força i
seguir opinant.

Realment volem seguir sent
peixos?

Ahir es va celebrar la segona jorna-
da sobre el tancament del diari
Euskaldunon Egunkaria. Les con-
clusions van ser clares: l’èuscara viu
en una situació de permanent asset-
jament mentre l’Estat elimina una de
les eines essencials per la nor-
malització de la llengua.

El dimarts Joan Manel
Tresserras ens parlava de la
necessitat dels mitjans alter-
natius, Enric Xicoy analitzava
la situació de la premsa al
País Basc i Jon Mari Torrealdai i
Martxelo Otamendi ens explicaven,
un cop més, la sorprenent clausura
de l’únic diari en llengua èuscara.

Ahir Ibon Sarasola va ser clar:
“Egunkaria és un instrument impres-
cindible per la normativització i la
normalització de l’èuscara”, segons
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el membre de l’Euskaltzaindia (Aca-
dèmia Basca) aquest és la fita més
important de la publicació. Tenim, per
tant, que el diari tancat pre-
ventivament pel jutge del Olmo era
necessàri per la llengua i per les
aspiracions de normalitat de tota una

comunitat. Què és el que amoïna tant
al poder per actuar així? La resposta
la va donar Jordi Solé: “el que els
preocupa no és la llengua, sinó la
possibilitat d’aquesta d’exercir com
a instrument de vehiculació d’unes
aspiracions polítiques legítimes”.

Pel sociolingüista aquesta contra-

ofensiva “anti-nacionalista”
s’emmarca en el context del na-
cionalisme espanyol dels partits
estatals i no ha de sorprendre que el
poder actuï privant a les llengües
minoritzades de les seves eines de
supervivència. Per Jordi Solé l’atac

a la cultura basca i catalana no
és més que la continuació lògica
del franquisme ja que d’haver
seguit amb la II República “ja
faria 40 anys que seríem
independents”. Precisament

aquest va ser el discurs més polític
de les jornades i el sociolingüista va
acabar afirmant que la únic camí per
sobreviure és la independència.

(� 28�?"1>2  "
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B �<�?"*B�� El desallotjament que els
Mossos d’Esquadra van fer als
ciutadans que es van tancar a la
delegació d’Hisenda de Mataró és
una de les causes que va portar
dissabte a diferents col·lectius de la
ciutat a organitzar una Manifestacció
per protestar contra la repressió po-
licial. Un centenar de persones,
sobretot joves, van protagonitzar una
protesta pacífica però carregada de
símbols contra la política dels dife-
rents governs i denunciant la societat
capitalista. Les accions van començar
a la Plaça de les Tereses, on van

aparèixer un grup de
joves vestits de “mos-
sos” lligats amb una
corretja per un home
grassonet mudat i amb
bigoti —en referència als
capitalistes—, al costat
d’un enorme tanc de
cartró. Aquesta peculiar
comitiva va anar fins a la
comissaria dels Mossos,
on els que anaven dis-
fressats de policies van
simular que pixaven als màstils de les
banderes. La protesta va continuar

en direcció a la de-
legació d’Hisenda,
on van recrear de
manera burlesca el
desallotjament que
es va produir quan
un grup de pacifistes
s’hi van tancar
demanant l’objecció
fiscal per protestar
per la guerra a
l’Iraq. De camí, uns
manifestants van
afegir «IN» a
l’escultura «Justícia»

En què consisteix la cultura de
la pau?

Vicenç Fisas: En els esforços que
s’han de fer des de l’àmbit polític, so-
cial, familiar, internacional, estructural,
etc. que permetin superar l’actual cul-
tura, molt instal·lada en la violència com
element reactiu davant els conflictes per
passar a una cultura en la que les
relacions humanes i socials siguin hàbils
per superar els conflictes sense l’ús de
la violència.

La condició sine qua non per
establir aquesta cultura és el res-
pecte escrupulós dels drets
humans?

Sempre que es tingui una visió molt
àmplia dels drets humans i s’incloguin
drets col·lectius, on hi hagin els drets
de tercera generació: el dret a la pau, a
la cultura, etc.

Com a agent socialitzador, el
paper de l’educació és vital.

La cultura de la pau és un treball
educatiu, ja que s’han de canviar valors
i comportaments. Per tant, comporta
uns canvis que trigaran, com a mínim,
dues generacions. No obstant, aquesta
mirada a llarg termini no ha de ser in-
compatible amb objectius visibles.
Diem que ens agrada portar tres ulleres
per terminis curts, mitjans i llargs.

Referint-nos només al curt
termini i a la situació de l’estat
espanyol, entre el fracàs escolar i
les lleis educatives del govern, no
anem per aquest camí.

Estem en un moment summament
perillós. La idea de democràcia s’ha
deteriorat des que hi ha aquesta
imposició de la majoria parlamentària.
No es busca el consens, que és la idea
clau del funcionament de la democràcia.
Tot això s’està traduïnt en l’àmbit
educatiu.

Potser l’exemple d’Euskadi és
paradigmàtic del moment en el que
estem.

La manera de tractar el conflicte
basc dóna una mostra d’aquesta mira-
da reduccionista. El problema no és
només l’existència d’ETA sinó que hi
ha unes demandes que no es poden
canalitzar i no es busquen els sistemes
jurídics i polítics pertinents.Hi ha una
cosa prèvia més complicada encara
que és la manca absoluta de
comunicació, el fet que no hi ha fils
conductors per posar les idees damunt
la taula. Mentre això sigui així, el

conflicte està assegurat durant anys.

Un altre dels agents que seria
important que treballessin per
aquesta cultura de la pau serien els
mitjans de comunicació. Com estan
actuant?

 Hi ha de tot. Per exemple, durant
aquest mesos de la preguerra i de la
guerra, molts professionals han près
nota dels errors que van cometre dotze
anys enrere. No hi ha hagut tanta
fascinació infogràfica per la cultura de
la guerra, per la cultura de les armes.
En aquest sentit, hem avançat una mica.

Tant el cinema com els video-
jocs han ajudat a aquesta vio-
lentització de la societat?

De fet, pots guanyar punts atro-
pellant dones embarassades. Hi ha kits
de tortura pels infants. La cultura de la
violència està molt instal·lada, de for-
ma sibilina i hem de tenir molta cura en
detectar com estem adobant un
aprenentatge amb la violència com a
primer recurs. No estem educats per
tractar els conflictes sense violència.
Nosaltres insistim en la importància

d’acceptar i de tenir habilitats per
tractar els confictes, que són inevita-
bles i necessaris per transformar.
L’evitable és la violència.

La cultura de la violència, en
últim terme, ens porta a les guerres.
Quins són els principals
exportadors d’armes del món?

EUA, d’una manera abrumadora,
ja que copa entre el 40% i el 50% de
les exportacions mundials. Rússia tor-
na a agafar volada, i després tenim el
Regne Unit i França. Són també les
potències nuclears.

En un món on la principal
potència no ratifica el tribunal in-
ternacional que jutjarà els crims de
guerra i fa una guerra saltant-se tot
el dret internacional, en un món on
quatre dels cinc membres
permanents del Consell de Segu-
retat són els principals exportadors
d’armes, en un món, en definitiva,
on els que haurien de ser els
guardians de la pau són els
incitadors de les guerres, només
queda l’alternativa del moviment

que crida un altre món és possible?
Aquest ampli moviment és una

resposta cívica sobre les incoherències,
sobre les quals està muntada la societat
internacional. Dóna molta visibilitat a
les falles estructurals, posa en evidència
els interesssos de poder que hi ha
darrere de moltes organitzacions i
hauria de ser capaç de posar més
èmfasi en fer una reestructuració total
de Nacions Unides. Mentre el món no
sigui més democràtic, aquest foro no
ho serà. Ara bé, hi ha unes coses molt
urgents, com suprimir el dret a vet o
canviar el sistema de votació buscant
un sistema ponderat.

A partir d’aquí, haurà de ser com-
patible la transformació de Nacions
Unides amb l’enfortiment d’aquest
moviment d’opinió internacional que
està posant el dit en la llaga. Serà
important que aquest moviment continuï
sense ser piramidal, amb lideratges
múltiples, que sigui internacional, i per
tant, que tinguin més força les veus que
vinguin del sud.

que es troba davant els Jutjats de la
citat. El grup de manifestants va
passar per la seu del PP, on un parell
de joves van pujar amb l’ajuda d’una
escala i van canviar el cartell del PP
per un on hi deia «PP terrorista
d’estat».

La darrera parada va ser a
l’ajuntament de la ciutat on es va
penjar una pancarta al balcó que deia
«L’ajuntament empara la repressió».
Des del mateix lloc es va llegir el
manifest que denunciava exemples de
repressió policial a diferents punts de
Catalunya i criticava lleis repressores,
posant com a exemple la de partits i
la d’estrangeria.
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