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L’OTAN es reuneix al Parlament Europeu 
d’Estrasburg per mostrar 60 anys de barbàrie  i 
traçar les noves línies estratègiques de mort.

Els dies 2 al 6 d’abril, milers de persones de tota Europa 
intentaran impedir, de forma noviolenta, la macabra 

manifestació de militars a dins del parlament europeu, 
per primera vegada en la seva història.
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pàgina 2  -  materials per la pau 

Materials de pau

GUERRA Y PAZ EN EL SIGLO XXI

Eric Hobsbawm
“La història s’ha accelerat a un ritme vertiginós, que 
amenaça el futur de la raça humana”, ens diu Eric 
Hobsbawm (1917), que no solament és en aquests 
moments l’historiador més llegit al món, sinó que és un 
dels pensadors més influent de l’esquerra. Hobsbawm 
ens parla en aquestes pàgines dels grans problemes als 
quals ens enfrontem: de la guerra, la pau i les 
possibilitats d’un ordre mundial, del projecte imperial 
dels Estats Units i de com “un grup de polítics bojos 
pretenen implantar la seva pròpia versió de la 
supremacia mundial”, dels efectes d’una globalització 
que accentua les disparitats en el món, de la crisi de 
l’estat-nació, de les immigracions, el racisme i la 
xenofòbia, dels perills que neixen de la por irracional al 
terror polític o de les dificultats de mantenir l’ordre 
públic en un món violent en el que circulen cent vint-i-
cinc milions de rifles d’assalt. Problemes analitzats per 
Eric Hobsbawm des d’una perspectiva a la vegada crítica 
i esperançada, que contrasta amb la mediocritat del 
pensament únic que ens envaeix.
Aquest llibre és una recopilació de nou articles (El capítol 
1 està basat en un treball escrit per al col•loqui 
commemoratiu del centenari del Premi Nobel de la Pau 
–Oslo 2001... el capítol 9 va ser llegit en Birkbeck College 
de Londres com a conferència pública, i va formar part 
d’un cicle sobre “La violència” ) en un esforç de l’autor 
per desllindar, analitzar, i comprendre la situació del món 
en el principi del tercer mil•leni, així com alguns dels 
principals problemes polítics als que avui ens enfrontem. 

Col•lecció: MEMORIA CRITICA
Autor: Eric HOBSBAWM
ISBN: 978-84-8432-875-9
Dep. Legal:  B.251-2008

Amadeu López
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pàgina 3  -  materials i paraules per... 

Divendres 13 de març de 2009.
Per segon any consecutiu, 
activistes denuncien en la junta 
d’accionistes les sagnants 
activitats de l’entitat bancària.
(– Salari i incentius del president 
del BBVA (2008): 8,74 milions €
– Salari e incentius del conseller 
delegat del BBVA (2008): 4,28 
milions €
– Salari dels 14 membres del 
Consell d’Administració del 
BBVA (2008): 16,19 milions €.
Si tot això és sagnant, hi ha un 
aspecte que com organitzacions 
socials preocupades per 
diferents problemàtiques ens 
enfureix més encara: la 
financiació de projectes i 
empreses que produeixen grans 
impactes a nivell humà, social i 
ambiental, com poden ser la 
indústria armamentística i la 
seva exportació (conflictes 
bèl•lics, a indústries com la 
petrolera, minera, paperera, etc

Amb motiu de la reunió anual 
d’accionistes de BBVA en el 
palau Euskalduna de Bilbao, la 
Plataforma contra el BBVA, 
creada per diferents organismes 
(Bakea eta Duintasuna, 
Ekologistak Martxan, Kakitzat, 
Komite internazionalistak, KEM-
MOC, STEE-EILAS) per tal de 
denunciar els atropellaments 
comesos per aquest banc, 
insistim en mostrar la imatge 
real d’aquest banc i es varen 
concentrar per denunciar un cop 
més les maniobres que financen 
i enriqueixen a aquest monstre 
destructor: comerç d’armes, 
destrucció de medi ambient, etc.

Tres persones de la plataforma 
han realitzat una acció 
noviolenta, aconseguint passar 
el cordó policial i llançar-se 
pintura vermella pel cap, 
simulant la sang que el banc 
vessa per diners Aquesta 
mateixa acció es va realitzar 
l’any passsat, acció per la qual 
els activistes van ser absolts. 
L’Ertzaina i seguretat estaven en 

alerta però van ser sorpresos 
per segon any consecutiu.

Els activistes, llançats sobre el 
toll de pintura i desobeint els 
crits autoritaris de la policia, 
han estat arrossegats a la vorera 
contrària entre cops. Han estat 
identificats i retinguts. Els 
mitjans de comunicació han 
pogut captar aquest moment, tot 
i que al camera de Ibaizabal 
Telebista li ha estat ordenat 

esborrar les imatges que havia 
captat, violant el seu dret a 
informar i el de la societat de 
ser informada.
Després d’una mig hora, la 
policia ha finalitzat la 
identificació , donant per acabat 
l’acte amb crits de recolzament 
als activistes i consignes de 
denúncia contra el BBVA.
No més mentides, no més morts, 
no més desastre ambiental.

ACCIÓ DIRECTA NOVIOLENTA 
CONTRA EL BBVA antimilitaristas.org
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pàgina 4  -  campanyes 

Fa seixanta anys es va crear 
l’OTAN per organitzar la 
defensa dels estats d’Europa 
occidental i d’Amèrica del Nord 
davant de la Unió Soviètica. El 
final de la guerra freda deixa 
sense sentit l’OTAN, que de 
sobte es queda sense enemic. 
Aleshores s’inicia una 
reconversió dels seus objectius 
polítics i militars per justificar la 
seva existència. A la cimera de 
Washington de 1999 es 
redefineix l’estratègia de 
l’Aliança. Amb l’excusa de 
contribuir a l’estabilitat i pau 
mundial, amplia el seu radi 
d’acció de forma il·limitada 
arreu del món. 
En realitat, aquest canvi 
d’estratègia té com a objectiu 
controlar les zones productores 
de recursos naturals i 
d’importància geoestratègica. A 
la cimera de l’OTAN a Praga de 
2002 s’incorpora la lluita contra 
el terrorisme internacional com 
un dels seus objectius 
fonamentals i s’adopta la 
doctrina de la guerra preventiva 
de Bush, que situa l’organització 
en una posició de vulneració del 
dret internacional.
La millor politica de seguretat 
és la que fa la guerra imposible. 
Per aconseguir un món en pau i 
més just és imprescindible la 
dissolució de l’OTAN.
Raons que fan de l’OTAN un 
obstacle per a la pau mundial:

1. L’OTAN és el bloc militar 
mundial més agressiu i 
bel·licista, que incrementa el 
perill de noves guerres.
L’OTAN és un organisme militar 
que, des de 1999, va decidir 
abandonar el caràcter defensiu 
de l’àrea de l’Atlàntic nord per 
intervenir militarment a 
qualsevol lloc del planeta. 
Aquestes intervencions militars 
exteriors poden provocar 
reaccions en tercers països i la 
formació de nous blocs militars. 

2. L’OTAN és una organització 
no democràtica.
Les decisions de l’OTAN es 
prenen sense cap control 

democràtic, al marge dels 
parlaments i institucions 
democràtiques europees, alhora 
que està sota el comandament 
militar exclusivament dels EUA. 
L’OTAN coarta i restringeix la 
política exterior dels estats 
membres.

3. L’OTAN ha estat i és una 
amenaça per a la democràcia.
L’OTAN ha acceptat que estats 
no democràtics en formin part, 
com la dictadura neofeixista de 
Portugal i la dictadura dels 
coronels a Grècia. L’OTAN ha 
participat també en conxorxes 
antidemocràtiques i de 
manipulació de l’opinió pública. 
I actualment no presenta cap 
objecció a que hi pertanyin 
països poc democràtics com 
Turquia, Polònia o Bulgària.

4. L’OTAN té com un objectiu 
estratègic la guerra contra el 
terrorisme.
Desapareguda la Unió Soviètica, 
l’OTAN es va quedar sense 
enemic. En lloc de dissoldre’s va 
trobar un nou enemic, 
l’anomenat terrorisme 
internacional. Amb aquesta 
excusa va intentar intervenir a 
la guerra d’Iraq el 2003 i intervé 
a l’Afganistan.

5. L’OTAN impulsa noves curses 
d’armament i representa la 
militarització del planeta.
L’augment continu de l’arsenal 
dels països membres de l’OTAN 
provoca el rearmament de 
països com ara Rússia, Xina, 
Iran, ... que, alhora, condueix al 
rearmament dels que es 
consideren els seus rivals. El 
resultat final és l’augment de la 
militarització del planeta.

6. L’OTAN és responsable de 
l’increment de les despeses 
militars, de l’impuls de la 
indústria i el comerç d’armes 
mundials.
El rearmament constant dels 
exèrcits dels estats membres de 
l’OTAN provoca un augment 
continu de les despeses militars, 
impulsa la recerca en noves 

armes, la indústria que les 
produeix i el comerç mundial 
que les ven. La despesa militar 
dels països de l’OTAN 
representa el 75% de les 
despeses militars mundials.

7. L’OTAN impulsa la 
proliferació i el perill de guerres 
nuclears.
Estats Units té instal·lat 
armament nuclear a les bases 
militars de l’OTAN a Europa, la 
qual cosa lliura Europa al perill 
d’una guerra nuclear.

8. L’OTAN defineix la 
immigració descontralada com 
una amenaça.
En aquesta estratègia de buscar 
nous perills, l’OTAN esmenta la 
immigració massiva com una de 
les seves preocupacions. És 
molt preocupant que un 
organisme militar abordi la 
qüestió de la immigració. 

9. L’OTAN perpetua la tutela 
d’EUA sobre la política europea.
Els governs europeus accepten 
estar supeditats, a través de 
l’OTAN, als interessos del 
complex militar-industrial dels 
EUA. Aquesta situació fa 
impossible que Europa 
assumeixi la funció de 
promotora dels objectius de la 
Carta de Nacions Unides, el més 
important dels quals és evitar 
noves guerrres. Per aconseguir-
ho és imprescindible la 
dissolució de l’OTAN.

10. L’OTAN té com a principal 
funció la defensa dels privilegis 
i interessos dels estats més rics 
del planeta.
Aquesta és, sens dubte, la raó 
més important de l’existència 
d’aquest organisme multilateral 
militar. El sistema de vida dels 
països rics exigeix l’entrada de 
les matèries primeres (petroli, 
gas , ...) que els són vitals per 
mantenir el seu nivell de 
consum insostenible. L’OTAN és 
l’instrument que assegura 
aquest subministrament 
mitjançant el control militar de 
les zones d’explotació.

10 raons per dissoldre l’OTAN aturemlaguerra.org
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pàgina 5  -  campanyes 

TARRAGONA 2016 I LA CULTURA DE LA PAU J Mª Yago

El dia 15 de gener de 1939 les 
tropes franquistes van entrar a la 
ciutat de Tarragona i amb això va 
iniciar-se un període fosc, que no 
va tancar-se fins a les primeres 
eleccions democràtiques de 
1977. Aquella data posava fi a 
una guerra fraticida, en la qual 
Tarragona, com moltes altres 
ciutats, va patir bombardejos i 
diverses formes de destrucció i 
de mort.
Per commemorar aquest fet, i 
per conjurar que no torni a 
repetir-se, des del 30 de gener 
fins al proper mes de març la 
ciutat de Tarragona ha organitzat 
diferents actes commemoratius 
sota el significatiu títol Només en 
fa setanta...
Alhora, fa 200 anys, el territori 
tarragoní estava immers en una 
altra guerra, iniciada el 1808 i 
que va tenir funestes 
conseqüències per a Tarragona. 
El 1811, la ciutat va ser 
assetjada i presa. Bona part de la 
població va morir en aquell fet i 
molts edificis van quedar 
destruïts. La commemoració 
d’aquest fet, quan es produeixi, 
també anirà guiada per la idea 
que el record no sigui motiu de 
venjança, sinó requisit 
imprescindible perquè aquests 
fets no tornin a repetir-se.
Tarragona, per la seva condició 

de capital i per la seva posició 
estratègica, en el traçat de 
l’antiga Via Augusta i amb un 
port important, ha patit 
repetidament els conflictes 
bèl·lics. L’escriptor Manuel de 
Montoliu, en el seu moment, ja 
va referir-se a Tarragona com la 
ciutat de les cinc destruccions, la 
majoria de les quals es remunten 
als temps antics. I els poetes no 
s’han estat de qualificar la ciutat 
de Fènix, per la capacitat que ha 
tingut de sobreposar-se i 
remuntar l’adversitat.
Precisament aquesta capacitat 
és la que mou a l’hora de 
presentar la ciutat de Tarragona 
com a candidata a Capital 
Europea de la Cultura per a l’any 
2016. Tarragona és una ciutat 
que ha sobreviscut a molts atacs 
i destruccions. Ara, s’encamina 
per un renovat camí de 
prosperitat i pau. I en aquest 
camí, un dels missatges 
ineludibles és el de la pau. Un 
dels sentits de la nova Europa és 
la superació d’antigues rivalitats 
i conflictes. Tarragona 2016 
incorpora, doncs, en el seu 
projecte, la voluntat de difondre 
la cultura de la pau.

text estret del butlleti de les 
capitals de cultura catalana.

L'Ajuntament de Tarragona 
presenta la candidatura de la 
ciutat ("de les cinc 
destruccions") a la capitalitat 
europea de la cultura per l'any 
2016. En el poti poti de la 
candidatura hi cap tot, fins i 
tot, referències a la relació de 
la ciutat amb la cultura de la 
pau. El que ja no es diu és que 
el mateix Ajuntament continua 
acceptant la presència de 
vaixells de guerra en el port de 
la ciutat, ignorant la seva 
pertinença a la xarxa 
d'Alcaldes per la Pau, que 
lluita per la desnuclearització, 
continua sense impulsar les 
propostes de foment de la 
cultura de la pau presentades 
per la Coordinadora Tarragona 
Patrimoni de la Pau , invitant 
l'ambaixador d'Israel o 
acceptant la presència ja 
habitual de les furgonetes de 
reclutament de l'exèrcit. No 
entrem a valorar si el 
tractament que es fa del 
patrimoni o les crítiques al
"desert cultural tarragoni" 
sustenten la candidatura, en 
tot cas, ens sorprenen les 
referències a la cultura de la 
pau. Hi ha objectius 
interessants per a la ciutat 
però no tot s'hi val
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Lo millor i lo pitjor

“Sense ball no hi ha revolució” 
va dir Rosa Luxemburg, de qui 
vam parlar el mes passat. “Y 
ahora que hemos hecho la 
revolución ¿podemos matar a los 
gallegos?” exclamava un esclau 
negre a Cuba davant d’un 
comandant de la revolució, 
“Compañero, tengamos en 
cuenta las condiciones objetivas 
bla, bla, bla...” ja s’ho podeu 
imaginar, “Pues vaya mierda de 
revolución” contestà l’esclau.
Durruti també va definir la 
revolució com aquella situació 
en que “l’extraordinari es torna 
quotidià”, sens dubte heretarem 
la terra, erma i eixuta, plena de 
runes que no ens espanten, però 
serem hereus del que quedi.
De fet privar a la revolució del 
seu component jacobí, i donar-li 
un caràcter amplament 
humanista, ha estat una 
preocupació constant. Ernesto 
Cardenal ens parlava de lluitar, 
fins i tot de disparar, però sense 
odi. En Cañamero, del SOC, deia 
“nosaltres apostem per les 
accions pacífiques, però 
respectem totes les formes de 
lluita per enfrontar-se al capital”.
Hi ha cites i afirmacions per a 
tots els gustos i davant 
d’aquestes hom podria pensar 
que el pacifisme no té res de 
revolucionari, precisament 
perquè prescindeix de tot 
component violent per a 
transformar la societat. Però 
potser el fet és que hi ha gent 
que entenem la revolució com 
una cosa diferent, i no tan 
simple, de posar el de baix a dalt 
i : A tallar caps!. Hi ha una 
revolució en marxa, silenciosa, 
de la qual el moviment 
antimilitarista n’és una part. 
Sembla ser que només els joves, 
i els que estem prop d’ells, se’n 
adonen de que aquesta situació 
només genera injustícia i 
desigualtat, i els mecanismes 
que ofereix el poder per arranjar-
ho o bé són insuficients o estan 
manipulats.
“Aquesta revolució no té nom” 
(Wu Ming), però s’escampa com 

una taca d’oli per tots els 
nostres pobles i ciutats: cases 
okupades, projectes comuns, 
casals, ateneus, col•lectius 
varis, assemblees, comunitats 
agrícoles i humanes..., 
alternatives de tota mena. Tot el 
que els mitjans d’incomunicació 
en diuen antisistema. I és clar 
que som antisistema! Qui pot 
defensar aquest sistema que 
només porta pobresa mort i 
desesperació? Qui pot defensar 
aquest sistema que està 
enfrontat a la vida en el seu 
conjunt? No és un crim contra la 
humanitat defensar-lo? 
I no té nom, perquè no calen 
etiquetes ni afiliació, ni cal 
seguir cap líder que ens 
adoctrini amb cap programa. 
Només cal tenir la ment oberta 
cap els dies que vindran.
Encara som petits “però en som 
molts més dels que ells volen i 
diuen” ( Raimon).
I tampoc cal fer les coses perquè 
sembli que fem algo .Cada acte, 
per insignificant que sigui, és 

constitutiu d’un posicionament 
vital. Fem perquè necessitem fer-
ho, perquè  som així i no de cap 
altra manera, perquè entenem 
que la vida ha de ser una cosa 
molt diferent del que és. El que 
fem,  i sobre tot com ho fem, és 
la posta en comú del 
desplegament del nostre 
projecte existencial, així de 
natural.
Cal constituir-nos contra el 
poder, individual i 
col•lectivament, per a 
fonamentar la nostra resistència 
en base a la pau i la no-
violència, altres subjectivitats es 
constituiran sobre fonaments 
diferents, la suma de tots és 
aquesta revolució silenciosa, 
però no discreta, i que no té 
nom ni demana premis, l’únic 
que fa és trucar a les portes dels 
vells temples amb un martell 
gegant, i de rerafons les nostres 
rialles amplificades.

Pau Gomis
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pàgina 8  -  la contraportada 

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'ar-mament i amb la 
possibilitat que alguns siguin de 
propulsió 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 
esdevingués 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 

referència a "obligacions derivades de 
convenis 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 
propagandístiques sobre volunta-riosos 
marins que fan tasques socials. 
Finalment, la experiència dramàtica de 
pobles oprimits 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 conside-rades 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 transcendeixen. 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'infor-mació 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 12 h a la Plaça de la Font a 
Paraules per la Pau 

Manifest "Paraules per la Pau"

Avui és diumenge a Chiapas

Avui diumenge, dia del seu 
senyor pels que no en volem 
tenir, és primer diumenge de 
mes. Avui es torna a produir el 
fenomen de l’ocupació publica i 
noviolenta de l’espai públic, en 
alegre confraternització amb els 
vianants i estreta col•laboració 
amb els que s’aturen a escoltar 
o mirar.
El passat mes de març vam fer 
vuit anys de Paraules per la Pau, 
aquest espai on la gent s’atura a 
escoltar o mirar, un gest senzill 
el que s’amaga darrera del 
cantautor amic, la poetessa 
improvisada, la performance que 
esperava tenir un espai per ser 
observada. El gest d’aturar-se a 
la plaça de la Font i el de plantar 
pancarta, taula i actuacions 
davant l’ajuntament per fer 
sentir una veu antimilitarista. 
Acció persistent, mirall d’altre 
plantades germanes con les de 
les dones de negre d’arreu del 
mon, acollidora com els braços 
desarmats de tants 
antimilitaristes d’arreu que es 
barallen amb la veu i el seu cos. 
El nostre cos, la nostra 
estructura de desobediència 
política i vital. 
Malauradament no són molts els 
moviments socials que poden 

continuar amb aquesta 
persistència i presència 
continuada com a referent. En 
aquests temps de fredor 
revolucionària, on no sobren els 
braços transformadors, em sobta 
el procés de dissolució del 
Col•lectiu de Solidaritat amb la 
Rebel•lió Zapatista de Bcn,  al 
tenir noticies “por parte del 
EZLN la pérdida de confianza en 
la relación fraternal que hemos 
mantenido desde hace 15 años”. 
I pel col•lectiu Zapatista de Bcn 

no només s’ha aturat molta gent 
a mirar i compartir lluites i 
somnis, sinó que encara ho fa, 
bé fins fa uns dies que han 
començat la dissolució. Un mut 
silenci recorre la meva memòria 
junt les bones gents del 
Col•lectiu Zapatista de Bcn, 
alhora que un crit de ràbia fa 
trontollar la meva presumpta 
intel•ligència al constatar que 
els exèrcits, suposant que no ho 
fossin que és molt suposar, 
acaben convertint-se en braços 
armats de la idiotesa i de 
l’absurd pseudorevolucionari, si 
és que aquest era el seu 
propòsit, es clar. 
Una abraçada a les persones 
que us atureu i pregunteu o 
mireu, als artistes que es 
presten de franc tot i el valor 
infinit que tenen, als que encara 
no us coneixem, als amics i 
companyes de viatge. Als que 
sense veritats absolutes, sense 
estúpids egos, sense galons 
revolucionaris, estigueu a 
Chiapas, Bcn o Tarragona i 
continueu persistint. Ah! I 
merda pels tirans, tinguin les 
estrelles que tinguin. Seguim 
tenint el cos, i la paraula. 
Faltava més. Ànims.

La memòria invisible Toni Alvarez
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