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Materials per la pau Amadeo López

ATLAS DEL MILITARISMO
EN ESPAÑA 2009

El present treball del Centre d’Estudis per la Pau 
JM Delàs de Justícia i Pau és el resultat de la 
investigació que sobre armamentisme, comerç 
d’armes i cultura de pau realitza aquest centre 
des de 1999. L’"Atlas del militarismo en Espanya 
2009" mostra d’una manera comprensible la 
constant i creixent militarització de l’Estat 
espanyol, que es dóna independentment del signe 
polític del Govern. Per a això s’han analitzat les 
dades en vuit capítols que aborden la despesa 
militar, la indústria d’armament, el comerç 
d’armes, el finançament del negoci de les armes, 
la política espanyola de defensa, les operacions 
militars a l’exterior, el panorama de la vida militar 
espanyola i la campanya i accions del moviment 
per la pau. Cada capítol consta d’una introducció, 
conclusions i comentaris rellevants, acompanyats 
de gràfics, mapes, figures i taules amb els 
comentaris més rellevants que faciliten la 
comprensió de les dades ofertes i un apartat de 
conclusions.

En definitiva, pretenen oferir, de manera gràfica i 
visual, una eina de fàcil comprensió per a la 
divulgació per part d’educadors, activistes, 
pacifistes i demés persones implicades amb la 
construcció d’una cultura de pau, una veritat 
oculta, per la que Espanya no té res a envejar als 
països més militaritzats del món, ja que no tan 
sols es dedica a multiplicar l’armament i els 
efectius espanyols, sinó que a més col•labora en 
la cursa d’armaments mundial, situant-se en el 
vuitè lloc del ranking de comerciants d’armes.

ISBN: 978-84-9888-119-6
Dipòsit legal: B-37.665-2009
Editorial: Icaria editorial, S.A.

Per contactar amb la Coordinadora ens podeu trobar:
cada primer diumenge de mes a Paraules per la Pau

cada dilluns, a les 20h, a Rambla Nova, 97-2n
enviant un email a tgnapau@tarragona.tinet.org

http://tgnapau.blogspot.com
al Facebook: tarragona patrimoni de la pau
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L'Arcadi Oliveres, en el seu 
darrer llibre, "Aturem la crisi - 
Les perversions d'un sistema 
que podem canviar", exposa 
d'una forma ben planera què ha 
passat amb la crisi, qui són els 
culpables i què es pot fer per 
canviar el sistema. Al llarg del 
llibre desglossa diferents as-
pectes de la crisi, entre els 
quals el que anomena “fabricar 
històries de guerres i enemics” i 
diu coses com aquestes:
En relació a l'inici de les 
guerres, basades en les men-
tides, explica que hi ha un 
engranatge que fa que, en el 
moment que esclata l'espurna, 
es posi en marxa una gran ma-
quinària de recursos. Les guer-
res existeixen i es perpetuen, 
diu, perquè hi ha una extensa 
empresa que es diu "planifica--
ció", integrada per cinc ele-
ments: la partida pressupostària 
dedicada a armament, l'exis-
tència dels exèrcits, la investi-
gació científica amb finalitats 
militars, la indústria de l'arma-
ment i el comerç d'armes (l'estat 
espanyol ha passat al número 6 
dels exportadors d'armes de tot 
el món).
Aquesta extensa maquinària de 
guerra genera uns beneficis 
exorbitants. La despesa militar 
mundial actual és d'un bilió 
350.000 dolars anuals. Els EUA 
del flamant premi Nobel de la 
Pau, Barack Obama, destina a 
armament un 45% d'aquesta 
quantitat.
Explica l'Arcadi que els que es 
lucren amb el negoci de la 
guerra acostumen a estar molt a 
prop del poder polític i posa 
exemples dels EUA (una tren-
tena de congressistes en època 
de Bill Clinton, que cobraven 
doble sou: el de congressistes i 
el que rebien d'algunes de les 
principals empreses d'armament 
nord-americanes) o a França, 
on, a més, els poderosos comer-
ciants d'armes són, també, 
propietaris de mitjans de comu-
nicació que informen, per 
exemple, de les guerres d'Iraq i 
de l'Afganistan. Quina objecti-
vitat hi pot haver en aquesta 
“informació”?

Repassa també els conflictes de 
l'Iraq i l'Afganistan. La neces-
sitat dels EUA de grans quan-
titats de petroli (un 4,6% de la 
població mundial es poleix el 
25% del petroli mundial), 
malgrat algunes reserves, fa 
que vagin a cercar el petroli a 
altres indrets. Un 20% del que 
obté el treu de l'Aràbia Saudí i, 
per tant, necessita garantir 
l'estabilitat política, força com-
plicada, d'aquest país. Però, per 
si un cas, cal controlar algun 
altre país i d'ací venen les dues 
guerres del Golf.

Atès que el Senat no era massa 
partidari de l'atac contra l'Iraq a 
causa de la invasió de Kuwait, 
va portar una noia kuwaitiana 
que, entre plors, va explicar les 
humiliacions que els infligien les 
tropes iraquianes. El Senat va 
donar el vist-i-plau. Mesos més 
tard es coneixia que la noia feia 
més de sis anys que no vivia a 
Kuwait, era la filla de l'am-
baixador kuwaitià als Estats 
Units. Bush va aconseguir el 
que volia. La guerra va acabar 
amb la rendició de l'Iraq, 
250.000 morts iraquians, 300 
baixes nord-americanes i un 
embargament que va durar més 
de 10 anys i que, segons 
informes de la UNICEF, va 
comportar més d'un milió de 
víctimes, principalment nens i 
nenes menors de cinc anys, que 
no van poder rebre vacunes ni 
medicines bàsiques.
La segona invasió ja és prou 
coneguda, amb la mentida de 
les "armes de destrucció 
massiva", Els EUA i Gran 
Bretanya van envair el país: 
35.000 morts i un país arrasat.
Derrocat Sadam, els EUA van 

enviar un militar, el general Jay 
Gardner, per liderar la recons-
trucció del país. El van fer 
dimitir al dedicar-se al tràfic 
d'armament en benefici propi. 
Després va arribar Paul Bremer, 
un empresari que va fer un 
negoci rodó. Una auditoria dels 
EUA rebel•là que entre 2003 i 
2004 no hi va haver cap control 
sobre el destí de 6.751 milions 
de dolars que havien de servir 
per a la reconstrucció del país. 
Es va poder comprovar que hi 
havia unes 800 persones trebal-
lant en el control d'instal•la-

cions però que cobraven més de 
8.000. Tampoc hi havia cap 
control de la venda del i dels 
seus beneficis. 1,3 milions 
d'euros, per exemple, s'havien 
lliurat a Halliburton l'empresa 
que havia dirigit Dick Cheney.
Aquesta empresa es lucra, 
també, de la contractació dels 
efectius privats que no marxen 
d'Iraq. Empreses que porten 
menjar preparat o senyoretes 
pels soldats i empreses que 
ataquen les forces americanes 
per justificar l'ocupació del país.
No cal parlar, per conegut, del 
cas de les tortures a la presó 
d'Abú Grahib, producte de les 
polítiques de Donald Rumsfeld.
A l'Afganistan el motiu va ser el 
control dels oleoductes que 
transporten el petroli des del 
mar Caspi -construint-ne un que 
el portés cap a occident, 
l’encàrrec, com no, a l'empresa 
Halliburton del Dick Cheney-, 
l'excusa: trobar Bin Laden, 
alliberar les dones afganeses i 
reduir el tràfic d'heroïna. 8 anys 
més tard no sols no han 
aconseguit res del previst sinó 
que la situació ha empitjorat.

Josep M YagoEl negoci de la guerra
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Els valencians Hugo Alcalde i 
Jorge Güemes porten practicant 
l'objecció a la despesa militar 
diversos anys. Per exemple, 
Hugo va restar de les seves 
declaracions de la renda entre 
2003 i 2008 prop de 1.500 
euros que va donar a diferents 
associacions pacifistes, de resis-
tència noviolenta i mitjans de 
comunicació socials en protesta 
contra la guerra i el militaris-
me, com va argumentar en les 
pròpies declaracions adjuntant 
una carta explicativa i anotant 
el càlcul en els impresos. En 
cadascuna de les seves declara-
cions va treure un percentatge 
igual al que en els Pressupostos 
Generals de l'Estat representen 
les despeses en matèria militar 
i armamentística, i va deixar 
constància en el mateix imprès 
creant de pròpia mà una nova 
deducció: "Per Objecció Fiscal a 
la Despesa Militar ".

Però és ara, des de fa uns 
mesos, quan Hisenda els recla-
ma les quantitats desviades més 
recàrrecs i interessos. Tant 
Hugo com Jorge mantenen la 
legitimitat de la seva acció, així 
que, cada un pel seu compte, 
van decidir resistir-se a la 
decisió administrativa, recor-
rent-la. Amb això no busquen 
un tracte de favor per part del 
fisc per descomptat, però 
tampoc el reconeixement d'un 
dret individual que permeti 
evitar el pagament d'una part 
dels impostos relacionada amb 
l'estructura militar, sinó més 
aviat la reclamació activa d'un 
dret col.lectiu a viure en un 
món en pau, que implica el des-
armament progressiu de la 
maquinària de la guerra. Fins al 
moment, amb el suport i 
assessorament d'Alternativa An-
timilitarista-MOC, Hugo Alcalde 
i Jorge Güemes han recorregut 
les reclamacions d'Hisenda 
davant del Tribunal Econòmic 
Administratiu Regional (TEAR) i 
planegen recollir suports pú-
blics i recórrer al Tribunal 
Superior de Justícia de la 

Comunitat Valenciana, Hugo en 
els propers mesos, i Jorge en 
les pròximes setmanes.

Amb això busquen
la reclamació activa
d'un dret col.lectiu
a viure en un món

en pau, que implica
el desarmament

progressiu
 de la maquinària

de la guerra

L'acció d'aquests i tots els 
objectors fiscals, una més dins 
del conjunt d'activitats dels 
grups pacifistes i antimilitaris-
tes, intenta desemmascarar, 
aclarir, qüestionar el que 
apareix embolicat en el secre-
tisme, l'opacitat i el camuflatge. 
Com que més de la meitat del 
pressupost militar està amagat 
en partides fora del Ministeri 
de Defensa, que la investigació 
militar es camufla dins de la 
investigació civil, que s'està 
subvencionant generosament la 
fabricació de nous sistemes 
d'armaments, que sistemàtica-
ment s'acaba gastant més del 
pressupostat gràcies a l'ús dels 

anomenats fons de contingèn-
cia, que la despesa en aquestes 
estructures de mort, violència i 
dominació multiplica en moltes 
vegades la despesa en qües-
tions social i ecològicament 
constructives, que un bon 
nombre de bancs i entitats 
financeres inverteixen en la 
producció i comerç armamen-
tístic i es beneficien per tant 
amb el patiment de persones 
que viuen en altres racons del 
món, que Espanya està entre 
els grans exportadors d'armes 
del món ...

Tot això configura un panorama 
avui encara més indignant, 
previst al costat de les gene-
roses ajudes a bancs, fabricants 
d'automòbils i constructores, i 
enmig de significatives retalla-
des dels drets socials amb 
motiu d'una crisi capitalista que 
colpeja durament als sectors 
més vulnerables. Vist això, 
sembla que cal actualitzar la 
clàssica proposta del pacifisme 
antimilitarista: acabem amb la 
guerra (i la crisi) desmantellant 
els exèrcits. Que la crisi la 
paguin els exèrcits. Per acon-
seguir-ho necessitem, entre 
altres coses, a persones com els 
objectors fiscals a la despesa 
militar.

Hugo Alcalde i Jorge Güemes: dos objectors fiscals
que planten cara a Hisenda i al militarisme
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Guia ràpida per fer l'Objecció Fiscal

Esquemàticament, el que cal fer és el següent: 

1.  Omplir els impresos de la declaració de renda fins a l'epígraf "quota líquida" 
2.  Calcular l'impost de l'objecció fiscal i incloure'l en alguna de les caselles posteriors de retencions, 
tot ratllant el text i escrivint-hi "per a objecció fiscal".
3.  Adjuntar comprovant per objecció fiscal d'haver realitzat l'ingrés a l'entitat escollida.
4.  Adjuntar carta al ministre d'Hisenda en la qual s'explica què es fa i la raó. Podeu demanar un model 
a la Coordinadora.
5.  Enviar l'enquesta amb les dades al centre coordinador (correu electrònic obfiscal@pangea.org) o a 
la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau (tgnapau@tinet.org).

El càlcul de l'import a desviar per objecció fiscal es realitza partint de si s'objecta el percentatge que 
es destina al Ministeri de Defensa (al voltant del 6%) o si s'objecta una quantitat fixa de 84 €. Tant 
l'una com l'altra es descompten de la quota líquida i conseqüentment es pot realitzar l'objecció fiscal 
sempre, independentment de si la declaració de renda surt "a pagar" o "a retornar".  També hi ha la 
possibilitat de fer l’objecció fiscal encara que no s’hagi de fer declaració, en aquest cas s’aplica la 
“quota zero”.

Per tal que tothom que ho desitgi pugui aclarir qualsevol dubte a l’hora de preparar la seva declaració 
de la renda, es pot demanar suport a la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau. Podem assumir 
assessoraments individuals o col•lectius, xerrades informatives, etc.
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El pressupost del Ministeri de Defensa per a l'any 2010 ascendeix a 9.155 milions d'euros i suposa una 
disminució del 6,2% respecte l'any anterior. Malgrat això, la despesa militar total és bastant més elevada 
ja que hi ha despeses que a pesar de ser militars, no estan comptabilitzades dins el Ministeri de 
Defensa. La despesa militar total, doncs, suma 18.161 milions d'euros i suposa una disminució del 2,4% 
respecte 2009.

Una de les partides que més han baixat són les inversions militars. Disminuiran un 23,5%, encara que 
aquest fet no ha obligat a suspendre cap projecte militar. A més el més probable és que no acabin 
disminuint tant, atès que el pressupost liquidat a final d’any sol patir una gran desviació respecte el que 
estava pressupostat inicialment. A data de 30 de setembre de 2009, per exemple, les despeses del 
Ministeri de Defensa en comptes de baixar un 3% com s'havia anunciat en el pressupost inicial pujaven 
prop d'un 8%.
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Des dels seus orígens fins al 
mateix moment actual, l'Objec-
ció Fiscal a la Despesa Militar 
(OFDM) ve rebent crítiques tant 
per qüestions polítiques com per 
qüestions estratègiques: que no 
creix prou, que no aconsegueix 
treure diners de la despesa 
militar, que el seu exercici és 
burocràtic i confús, que cada 
vegada és més complicat ob-
jectar a l'IRPF per culpa de les 
modificacions tècniques que ca-
da any ve introduint l'agència 
tributària, que no exhaureix to-
tes les possibilitats de realitzar 
desobediència civil... Hi ha fins i 
tot qui la titlla de reaccionària 
per qüestionar l'únic impost 
progressiu o per sembrar la 
possibilitat que grups conser-
vadors la utilitzin com a tram-
polí per a obtenir "objeccions a 
la carta" en aquells temes 
públics que no volen sufragar. 
Per contra, i des d'una altra 
òptica política, també se la titlla 
de reformista per no qüestionar 
el dret de l'estat a recaptar 
impostos.

Conscients que la majoria 
d'aquestes crítiques la seva part 
de veritat tenen, nosaltres se-
guim confiant en la vigència de 
les raons per les quals al seu dia 
es va posar en marxa. En temps 
de gran desmobilització social i 
de manca de confrontació real 
entre els moviments socials i les 
institucions com els que estem 

vivint, la OFDM ens permet 
articular a nivell estatal una 
campanya de denúncia de la 
realitat militarista amb grans 
possibilitats d'arribar a diferents 
capes i sectors socials amb el 
seu missatge. 
L'altra alternativa que el 
moviment pacifista-antimilitaris-
ta té en el moment actual per 
aconseguir una participació 
àmplia de persones, és la 
denúncia de les operacions 
bèl.liques a l'estranger, o de les 
successives invasions militars 
per part de la coalició interna-
cional (o hauríem de dir impe-
rial?) comandada per EUA. Però 
succeeix que aquest tipus de 
treball, que també s'escomet, i 
els bons resultats que ens 
proporciona, només funciona de 
forma intermitent, moltes vega-
des a cop mediàtic. A més les 
mobilitzacions antiguerra mol-
tes vegades acaben sent un 
remenat de diferents sensibili-
tats polítiques, sovint amb mis-
satges difícilment assimilables 
per l'antimilitarisme-pacifisme 
noviolent, que és en el qual ens 
inscrivim.

El missatge de la OFDM és molt 
més nítid i més difícil d'instru-
mentalitzar, no es qüestiona una 
intervenció militar concreta, 
sinó la mateixa existència de la 
institució militar, combatuda des 
de la seva mateixa arrel, que és 
els diners que la societat in-

verteix en fer-la possible. La 
OFDM és una tasca permanent, 
a curt, mitjà i llarg termini, i 
encara que no els hi vénen mala-
ment, tampoc funciona reactiva-
ment davant els abusos dels 
governs de torn. No només qües-
tiona una realitat negativa sinó 
que també proposa alternatives 
i apunta a les veritables neces-
sitats que una societat ha de 
voler defensar i als mitjans més 
ètics per fer-ho.

D'altra banda continua sent 
vàlid l'argument que aquesta 
acció política té grans possibi-
litats de ser exercida per molta 
gent degut a la seva simplicitat i 
al baix nivell de repressió que 
pateix. També podem parlar de 
l'element pedagògic present en 
ella: la OFDM és un digníssim 
exercici de desobediència civil 
que amb la seva pràctica està 
interpel.lant a la societat i con-
vidant-la a no tenir por, a en--
frontar-se a allò injust i apren-
dre a ser propietària de les 
seves pròpies decisions. Per 
algunes d'aquestes raons i al-
tres que seria més llarg d'expli-
car, és pel que no coincidim amb 
els grups que entenen la cam-
panya com un esforç per obtenir 
el reconeixement d'una casella 
de OFDM en els impresos per 
fer la declaració de l'IRPF.

http://www.nodo50.org/tortuga

Anònims objectors/es fiscals
a la despesa militar, uniu-vos!

Grup Antimilitarista Tortuga
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Com més llegeixo les notícies, 
més em reafirmo en la frase de 
Kafka: “Sí, hi ha esperança, 
però no per a nosaltres”. I no 
ho dic només per la situació de 
crisi, això resultaria obvi, ja que 
és impossible donar-li la volta a 
aquesta situació amb els meca-
nismes de participació actuals, 
que són insuficients o estan 
manipulats. Ho dic perquè 
resulta descoratjador llegir el 
diari i veure que cada noticia és 
pitjor que l’anterior, i et va 
creant una angoixa que sovint 
et condueix a la desesperança i 
al pessimisme desaforat. Tot 
plegat és molt kafkià. 
Per exemple la cansaladeria de 
les Balears, crec que hi ha més 
xoriços que a una xarcuteria, o 
la del Palau de la Música, molt 
més nostrada, o el cas Pretòria, 
i de ben segur que tothom 
coneix un cas proper on els 
delinqüents són aplaudits i 
poden fer vida normal, amb els 
seus cotxes de luxe i segueixen 
sortint als mitjans d’incomuni-
cació justificant la seva mà 
llarga. 

Capítol a part es mereix el 
virregnat de València: aquí el 
gremi dels sastres està molt 
vinculat amb els tociners, però 
el finançament del partit al 
capdavant de la Generalitat 
Valenciana passa a segon pla, 
quan veiem els atemptats a la 
llibertat individual i col•lectiva 
que es produeixen en nom del 
que entenen ells per democrà-
cia. L’Ajuntament de València va 
prohibir interpretar la Muixe-
ranga i l’himne de la República 
en un acte d’homenatge a les 
víctimes del franquisme enter-
rades en foses comunes al 
cementiri de la ciutat. Són les 
foses comunes més grans 
d’Europa on s’han documentat 
les restes de 26.000  represa-
liats i es calcula que en poden 
haver 60.000. Exemplar! Si més 
no, això és entendre bé la 
democràcia i la recuperació de 
la memòria històrica. Però no és 
d’estranyar, després de veure 
les imatges de la càrrega 

policial als veïns del Cabanyal. 
Això si que és tenir memòria, 
perquè semblava un homenatge 
a la policia franquista, aquella 
càrrega ens va transportar més 
de 30 anys enrrera i no hi 
faltava cap element, fins i tot 
els complements en forma de 
bandereta espanyola que duen 
enganxada a la culata de la 
seva arma, els energúmens que 
es guanyen la vida atonyinant 
ciutadans que defensen els seus 
drets.

Seguim amb la memòria i les 
botigues, ja que la botigueta de 
Falange Espanyola i companyia 
és més aviat una botiga de Tot a 
1€, el que diríem popularment 
“dels xinos” quan ens referim a 
productes de baix preu i poca 
qualitat. Aquest cop els 
detractors de la democràcia 
troben la suficient cobertura 
política per portar a la ban-
queta dels acusats a un jutge 
que investiga els crims fran-

quistes, tot i que no és sant de 
la meva devoció, el jutge Gar-
zón, no és pot donar cap marge 
legal a personatges i entitats 
que no creguin que el fran-
quisme va ser delictiu. Però, és 
clar, aquest foc està atiat per 
individus que tenen seient al 
Congrés dels Diputats.

I podríem seguir i seguir, però 
acabaré amb el cas Egunkaria, 
culpables de publicar un diari 
en basc. Detinguts, alguns tor-
turats, humiliats i empresonats, 
el diari tancat (aquest era el 
motiu principal) i després de 7 
anys de calvari resulta que es 
van equivocar. O no. No hi 
havia fonamentació legal per 
actuar contra els principis 
democràtics d’aquestos ciuta-
dans i molt menys per actuar 
d’ofici contra la llibertat 
d’expressió. I tornant a les 
botigues se m’acut, i després 
de 7 anys, aplicar el símil: “No 
se admiten devoluciones”.

Pau GomisVergonya institucional



Manifest 
"Paraules per la Pau"
Des de 1997, si més no, Tarragona ve 
acollint regularment en el seu port 
vaixells militars de l'OTAN i de la VIa 
Flota dels EUA, sense cap control sobre 
el seu tipus d'armament i amb la 
possibilitat que alguns siguin de pro-
pulsió nuclear. Joan Miquel Nadal i Lluís 
Badia, en aquell moment, alcalde de la 
ciutat i President de l'Autoritat 
Portuària, respectivament, van liderar 
una campanya, que va incloure gestions 
amb autoritats militars a Washington i a 
Madrid, per tal que Tarragona esdevin-
gués seu logística dels vaixells de la VIa 
Flota dels EUA. En aquell moment 
l’equip de govern de l’Ajuntament, que 
va mostrar el seu suport a la campanya, 
estava format per representants de CiU i 
del PSC. Els arguments per impulsar la 
campanya es van basar en suposats 
beneficis econòmics per a la ciutat. 
Posteriorment els arguments han donat 
pas a d'altres que ens presenten els 

vaixells de guerra com a garants de 
suposades operacions "humanitàries". 
Més recentment, uns i altres fan refe-
rència a "obligacions derivades de con-
venis bilaterals entre Estats". Abans que 
els atemptats de l’11-S justifiquessin 
l’adopció de “mesures de seguretat” i 
restriccions de les llibertats civils, els 
arguments esmentats es van barrejar 
amb l'espectacle de veure màquines 
flotants sofisticades o comèdies propa-
gandístiques sobre voluntariosos marins-
que fan tasques socials. Finalment, 
l'experiència dramàtica de pobles opri-
mits com l'iraquià i l'afganès - convertits 
en víctimes de "danys col•laterals"- 
mostra la crua realitat i fa caure la 
disfressa: els vaixells i els seus tripulants 
no són més que eines de matar. Les 
escales que fan les embarcacions estan 
considerades de rutina, utilitzant els 
serveis portuaris per aprovisionament i 
per fer les reparacions que consideraven 
adients, a banda d'operacions més 
opaques que, clar està, no transcendei-
xen. En aquest sentit, i com a exemple, 
ens hem assabentat de transports de 

tropes utilitzant port i aeroport del 
Camp de Tarragona, maniobres militars 
amb instal•lació de campaments en el 
port i transports militars amb tren i, com 
no, de la visita constant de vaixells de 
guerra provinents de l’Iraq. La presència 
dels vaixells de la VI Flota dels EUA i de 
l'OTAN no ens agrada pel que suposa de 
militarització de la ciutat; per la nostra 
disposició a viure sense la protecció dels 
armaments; perquè no creiem en la 
força per a vèncer sinó més aviat en el 
diàleg per a convèncer; i per la manca 
d'informació i el secretisme inherent a la 
lògica militar que, a més, comporten 
riscos importants per a la població. 
Pensem que la Pau i la seguretat dels 
nostres familiars, amics i veïns són 
massa importants per deixar-les en mans 
dels polítics professionals que sovint 
només es preocupen d'aconseguir 
quotes de poder per posar al serveis dels 
seus interessos personals o de grup.  
Si creus que tens alguna cosa a dir 
vine cada primer diumenge de mes 
a les 12h a la Plaça de la Font a 
PPaarraauulleess  ppeerr  llaa  PPaauu 

S’ha trobat en aquest 
darrer mes, al prime time 
dels mitjans de comunica-
ció, dos personatges que, 
amb les controvèrsies 
pertinents, més han fet per 
edulcorar la seva presència 
en alguns dels capítols 
foscos de la historia de 
l’estat espanyol en els 
darrers 50 anys. Parlo del 
feixista i demòcrata conven-
çut Samaranch, i d’en Gar-
zón i les seves cuites i 
problemes judicials amb 
feixistes. A les trinxeres 
dels interessos de la, 
pressumpta, independència 
del poder judicial, amb les 
víctimes del feixisme com a 
munició, s’està realitzant un 
nou intercanvi de retrets i 
posicionaments polítics. Una 
altra vegada som les bales i les 
víctimes del poder merdós i ma-
niqueu.

Com acostuma a passar, amb el 
patiment de milers i milers de 
persones a l’esquena, una 
plèiade de personatges es ma-
quillen la seva biografia a 
conveniència, a la conveniència 
dels seus interessos. Tant és 
que hagis participat de règims 
feixistes i no hagis mai renegat 
d’ell, com és el cas del mafiós 

Samaranch. Un mafiós que 
tenia un nom a la ciutat comtal 
al llarg hivern feixista. Juan 
Antonio Samaranch va aprofitar 
aquells anys per a posicionar-se 
i guanyar diners amb l’estra-
perlo i la corrupció urbanística 
que en Porcioles ja dissenyava. 
Col•locat amb la seva camisa 
blava, es va moure de forma 
àgil i esportiva pels passadissos 
de la dictadura per fer pros-
perar el seu millor negoci, la 
seva imatge. Assumit el blan-
queig que tota mort provoca a 
les biografies del personal, hem 
de dir que, en el cas Sama-
ranch, la documentació apor-
tada per la història no deixa 
immune a aquest personatge.

Alguns veuen amb escarni 
i estupefacció com se li 
rendeix honors al Palau de 
la Generalitat en la seva 
mort. Jo no veig motius 
per aquest escàndol, ”és 
l’èxit de l’home triomfant 
que s’ha sabut situar en el 
món que habitava en cada 
moment”, tot per aconse-
guir la millor obra de la 
seva vida, ell mateix. Un 
somni per a molts dels 
prestidigitadors de la po-
lítica i la judicatura que 
miren el vent que bufa 
abans de moure’s.

Aquells que, com el jutge 
Garzón, no han tingut inconve-
nients a l’hora de mirar al no 
res quan s’havien de mullar en 
temes de llibertats bàsiques, 
presents i pressumptament 
òbvies: d’expressió, política i 
social. D’aquí i ara. No ho ha 
fet. I ara es troba amb els 
enemics que, amb les víctimes 
del franquisme d’excusa, ajus-
ten comptes. Curioses parà-
boles que es troben, tangen-
cialment, en l’eix de coor-
dinades de la memòria histò-
rica aquests dies. Faig números 
i no em surt l’equació, potser el 
que hem de fer és memòria.
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Fem memòria...

La memòria invisible Toni Álvarez
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