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Reflexions sobre l'11 de setembre
Drc9,. Cratndc Vnlntcia

'11 de setembre del 2.001 hom commemorava, un any m6s, la
Diada Nacional de Catalunya. EI dimarts es presentava tran
quil i sense gaire novetats, tipic d'una jornada festiva que,
amb el temps, ha anat perdent bona part del seu carecter reivindicatiu.
El desti, perd, de vegades cruel i sempre caprici6s, va voler associar
fatalment la nostra plicida festa amb un succ6s d'enorme impacte
mu ndial : l'atac terrodsta contra els Estats Units d'Amdrica.
Un atemptat miltiple que afect) objectius vitals de Ia primera po
tencia del planeta i que els ciutadans del m6n vArem poder seguir pr)c
ticament en temps real, en viu i en directe. Esgarrifats, mirdvem les
imatges que ens oferien les televisions i no podiem deixar de romandre
bocabadats davant d'aquella successi6 de cat)strofes esfereidores. No
podiem deixar de pensar en els milers de victimes innocents que, ben
segur, s'havien produit. lmpossible no reflexionar, tanmateix, sobre la
profunda depravaci6 a la que poden arribar els individus quan el fana
tisme m6s irracional s'apodera de les seves conscidncies. Entristia profundament el fet de constatar, un cop m6s, el nul respecte que algunes
persones tenen per la vida, inchis per la prdpia.
A partir de Ia data fatidica, el Estats Units ja no podran considerar
se mai mds al marge dels efectes causats pel terrorisme. La histdrica
21

{oTtt
politrca aillacjonisLa de[ensada pels governs nord-americans rellex dels
desrtros r inreressos dels seus ciuradans, ha tocat a la seva [t Vivim en
una,laldea global,, i, com ha quedat Pales, cap estat, per important que
'tl luminats assasslns
sia, est) al marge de I'accio suicida d'un grup d
Es terrrble.oiprouat que tanta tecnoJogia punta itants serveis
d'informaci6, magnificats en les pel.licules de Hollywood, no han ser
vir per evitar Ia cat)stroFe que s'ha produit. tn quina siLuacio ha que
dat ara la famosa -guerra de les galixres que ha consumtt voraqment
tot un munt de recursos econdmics 4
La orjmera prequnta que tothom es [a €s com ha pogut produir-se
un aremptat d'aq-uesta magnttud als Estats UniLs Un grapat de fonamentalistes isl)mics Pertanyents a Al-Qaeda, xarxa terrodsta inspirada
pel saudi Bin Laden. perfecrament enslnistrats i organitzats van set
capacos de seqrestar uns avtons comercials t estavellar los amb pocs
mlnut. d" dif;rancjd contra oblecrius essencials: les torres del World
Trade Center i l'edrfici del Pentigon La capacrrac dels servets d'infor
macr6 nord americans Per antrcipar'se a l'aLemptat ha estat nul lo
Alsuns d'aquests pilots:suicides havien obtingut el seu permis de vol a
u# a.adam',a oficial de I'estor de Florida sense que els controls tam
poc hagin funcionat a aquest nivell. EIs terroristes van passqar se cdmodarient pels aeroporti de mig pais sense ser descoberts.. Tot plegat
ha creat una terrible sensaci6 de vulnerabilitat entre els ciutadans d'Estats
Units, acosLumats com eslaven a veure imatges d aquesta mena de
vjolincta molt lluny de les seves lronteres Ara saben que. en quaLsevol
moment, l'acci6 ciiminal d 'un grup de fanitics pot tornar-los a afectar d'una manera apocaliPtica.
El fet dolor6s i evident de la fallada d€ tots els sistemes de seguretat
'un precedent El
6s m6s inexplicable si hom t6 en compte I'existEncia d
dia 26 d,e febrer de 1.993, un escamot integrista isl)Lmic feia esclatar un
cami6 ple d'explosius a l'aparcament d-una de les torres bessones, al
bell mrg de Nova York. Sis persones van perdre la vida.en aquest atemptat
r cenre-nars en quedaren fertdes. En aquella ocasio els experts anriterro
risres manilestaren que. amb una mtca mds de sort els assasslns podlen
haver produit una trigddra d electes desconegurs ftnsaleshores. tal podLa
haver estat la seva espectacular dtmensici
Que l'atemptat de 1'11 de setembr€ va tenir uns efectes publicitaris
demolidors, 6s un constataci6 indubtable. Sobtadament i d'una forma
brutal, el poble nord-americd va prendre consciEncia de la fragilitat del
seu sistema. Ignorants majoritdriament del sentit de la politica exterior
del seu pais. io podien ni poden expllcar-.e les taons per les quals son
oolats per algri amb aquesta . onL rm;.'a Fl: fona.1enr"li"tes i'lim '

{oTlt
per la seva banda, van demostrar al m6n sencer que podien castigar i
fins i tot humiliar a la primera porencia mundial en el seu propiterreny. El missatge estd molt clar: si han estat capaqos de colpejar als
USA amb aquesta crueltat, poden coipejar a qualsevol pais de la mateixa manera. Ningri no queda deslliurat del seu radi d'acci6.
Ara b6. Quina ha pogut ser Ia motivaci6 de Bin Laden i companyia
per organitzar un atac assassi d'aquesta entitat4 Les an)lisis d -alguns
experts.en politica internacional coincideixen en assenyalar qu€, segons
la peculiar ldgica del milionari saudi i dels seus princrpals aisessoti, es
tractava d-unir sota la bandera de la yihad (guerra santa contra els

infidels) a les masses integristes isl)miques que s'estenen per molts
paisos, fent pujar la seva moral i empentant los a conquerir el poder
allA on pogu6ssin fer-ho. A1 Paquistan, per exemple, els radicals isli
mics estan fortament organitzats i implantats socialment. EIs paisos
del Colf estan governats per unes monarquies anacrdniques i iiriniques. No costa gaire imaginar la inseguretat que es produiria si admira
dors de Bin Laden aconsegueixen desestabilitzar i, fins i tot, enderrocar
aguests regimens islimics. Paquistan esta en possessi6 de la bomba
atdmica. EIs paisos del Colf controlen bona part de la producic6
mundial de petroli...
'
_ A m6s, els atemptats de I 1 1 de setembre constituien, segons el lider
d'Al Oaeda, una venjanca contra USA pel seu paper enll conflicte
)rab israelii, aixi com per la seva responsabilitat en el bloqueig contra
Irak. No obstant, perd, Yassir Arafat, el rais palesti supervivent de mil
i una batalles, s'ha afanyat en desmarcar se d'aquesta mostra de solidaritat. Saddam Hussein, per Ia seva banda, ha preferit callar de forma
srgnificativa i no provocar innecessadament els nord-americans per si
de cas. En definitiva, els dirigents d -aquesta organitzaci6 criminal pretenien provocar un xoc entre civilitzacions d'imprevisibles conseqiiencies. Cal tenir molt present, tanmateix, la circumstAncia que al si dels
paisos occidentals han anat implantant se i desenvolupant se cblul.les
fonamentalistes isldmiques, aprofitant les facilitats que brinden unes
democracies respectuoses amb els drets de tothom. Cdl.lules que podrien activar-se en el moment oportrl sembrant el caos i la destrucci6 a
Occident. Les detencions que han practicat la poiicia espanyola i la
italiana, per exemple, demostren qu€ aquest fer no 6s cap bioma, ni
tampoc ciencia-ficci6.
La interpretaci6 de la cinquena columna inttoduida a les nostres
societats i del perill que tal fet comporta, ens condueix, invariablement,
a interrogar-nos sobre quC cal que facin els nostre
overns per protegf
nos d-aquesta plaga terrorista d-efectes letals.
Estats Units, pero
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tamb6 a altres paisos de contrastada i fecunda tradici6 democretica,
com el Regne Unit, el debat se centra en la dicotomia seguretatJliber
tat. S-accepta com a inevitable el principi que una majo! seguretat,
necessdria i fins i tot imprescindible, exiSeix una retallada de Ies llibertats individuals que s6n, d'altra banda, 1a mateixa essdncia del nostre
sistema democrAtic. Majors controls en aeroports, mesures draconianes
contra les persones sospitoses per la ra6 que sigui, maior Pressi6 contra
els musulmans i contra les organitzacions vinculades a aquesta religi6,
espionatge generalttzat t tndtscrtminat del teliFon i dei correu electro'establir
nic dels ciuLidans... Als USA, el presidenL George Bush ha parlat d
-estar
vinculats amb
tribunals militars especials per jutjar els acusats d
grups terroristes. A1 Regne Unit, Tony Blair ha aconseguit tirar endaiani una llei al Parlament de Westminster que Pleveu la detenci6 durant una setmana de sospitosos encara que sigui sense proves Els altres
paisos occidentals miren i remiren, tot analitzant Per on tiraran Ja
s'han donat passos sign,fjcalius en aquest sentlt
Aconseguir la quaJratura del cercle ds merafisjcament rmPossible
L'experiEncra tambd ens ha ensenyar que no ht ha roses sense espines
Potser s'hagi de sacrificar una part de Ja nostra Ilrbertat personal a fi de
garantir un; seguretat ciutadana m6s complerta. O potser no Es evidenL, pero, que si els aforrunats ciutadans d'Occident renunciem a gaudir
plenament dels drets que Lanta fetna ens han cosLat d'assolir. Btn Laden aconseguir) un gran triomt: sembrar la llavor de la por entre nosaltres, fer noJ retrocedir en el temps, convertir-nos en esclaus de la nostra
paranoia.
El terrible i indiscriminat atac terrorista qu€ van patir els Estats
vadables
Units 6s susceptible de ser interpretat d'acord amb mriltiples variables.
No hi ha, per6, explicacions fdcils ni univoques. No hi ha ve tats abso
lutes. E1 tema 6s extremadament complex i sera el factor temPs qui
decidirA, amb la distincia adient, la interpretaci6 m6s plausible per
aclarir aquests lets L per tranqurl litzar les nostres consctinctes ler inrentar explicar nos. al capdavalJ, Pl que. polser en el lons ds inexplrca-alguns 6ssers humans en nom d 'ideals vio
ble: el dejig de destrucci6 d
lentament irracionals.
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