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10.000 anys de guerra: cap alternativa? 
Relexionarem sobre aquesta xacra de tots els temps, i veurem quins camins podem 
emprendre tant a nivell colectiu com personal, per a la seva erradicació. 

S’emmarca dins de l’eix temàtic «Afrontar els reptes des de les diferents conviccions». 

• Diàleg ciència-fe 

• Espiritualitat, religiositat, consciència 

• Afrontar els reptes des de les diferents conviccions 

 

Jordi Armadans és director de la Fundació per la Pau. Aquest politòleg, periodista i analista 

de seguretat ha participat en processos de desarmament i control d’armes a les Nacions 

Unides, com el del Tractat sobre el Comerç d’Armes, entre més. VilaWeb va parlar amb el 

senyor Armadans ahir al centre de Barcelona per entendre com veu la guerra d’Ucraïna i la 

invasió russa, un pacifista com ell, i quines sortides no armades té el conflicte. 

Algunes frases: 

Una guerra sempre és un fracàs.  

Crear espais de seguretat comuna. 

Quan comença una situació bèl·lica, anem molt tard i anem molt malament. 

Anar a la guerra, o participar en la guerra, o respondre a una agressió militarment, no és la 

nostra opció. Alimenta el monstre.  

En tres setmanes de guerra, Ucraïna s’ha convertit en el tercer país en nombre de refugiats 

d’aquests moments (2.8 milions). Síria, Veneçuela, Ucraïna, Afganistan, Somàlia, Sudan del 

Sud. 

Despesa militar: Dos bilions de dòlars anuals. Fa vint anys que puja. 

Tenim un món més segur i més estable malgrat totes aquestes dinàmiques de militarització? 

És un món molt inestable, amb vulneracions de drets humans i crisis. La maquinària bèl·lica 

ens serveix per a tenir seguretat de les persones? O serveix a lògiques imperials? 

 

Per què les guerres? 

Una guerra, conflicte armat o conflicte bèl·lic és una lluita armada entre, en principi, dos grups organitzats i 

disposats a fer ús de la força per a mantenir o que es reconegui el seu poder. Té caracter destructiu i és un 

acte polític i social. 

Causes: recursos naturals, econòmiques, territorials, religioses, ètniques... 

• Paleolític. No en tenim proves. 

• Neolític (10.000 aC). Agricultura, sedentarisme, segur s’accentúen. 
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Guerra lícita, guerra justa (anomenava Sant Tomàs d’Aquino a la seva Summa Teològica) 

Dret d’autodefensa 

Bel·licisme 

Pacifisme i No-violència 

El pacifisme és un moviment que promou la condemna i desaparició de la guerra en totes les seves 
manifestacions i s'esforça per a mantenir la pau entre els diferents pobles. Cal subratllar que 
el pacifisme no nega ni rebutja el conflicte, sinó la violència. 

L'aparició del pacifisme es remunta al moment en què els primers cristians es negaren a prendre les 
armes i exercir la violència, per a la qual cosa empraren una frase del sermó de la muntanya: "No 
resistiu el mal amb la força". 

El concepto no-violencia (ahimsā) surge en Oriente, específicamente en la India, cuando nace la 
religión Jainista. Entre el siglo VI a.C. y el IV a.C. . Su creador fue Mahāvīra. 

Formalment comença el 1815, amb l'aparició de la Societat Nova York per la Pau, i a partir d'aquest 
any d'altres societats similars arreu d'Europa. Després de la Segona Guerra Mundial, va ser el 
moviment pacifista el que va crear l'ONU. 

En general rebutgen totes les teories de guerra justa 

Mahatma Gandhi, 1869-1948 un dels pares de la independència i domini britànics a la India 

Emma Goldman, 1869-1940 

Martin Luther King, 1929-1969 clergue actiu defensor drets dels negres als EEUU 

César Estrada Chávez (1927 - 1993) va ser un treballador agrícola mexicanoamericà, líder 
sindical i activista dels drets civils. va utilitzar diferents tècniques de lluita no-violenta i 
de desobediència civil. 

El 1989, la "Revolució de Vellut" a Txecoslovàquia, que va veure la caiguda del govern comunista,[6] és 
considerada una de les més importants revolucions no-violentes de gran part de 1989. 

Més recentment Leymah Gbowee (1972- ) i les dones de Libèria van ser capaços d'aconseguir 
la pau després de 14 anys de guerra civil, exercint la no-violència. 

Qué podem fer per a les futures generacions? 

La llavor de la guerra és a l’home, també la solució 

Lideratge femení 

Cost de la guerra davant altres “correctius” 

Democràcies, informació, formació, llibertat: empoderament de les persones 

Insubmissió 
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LA CRUEL GUERRA (P.Yarrow) 
 

La cruel guerra brama   SOL-mi 

i en Joan ha de partir,   la-si 

jo no vull restar sola    SOL-DO 

de dia i nit.      SOL-DO-SOL 

 

No vull restar sola,    SOL-mi 

això em destrossa el cor;   la-si 

deixa'm venir, deixa'm.   SOL-DO 

No, amor meu, no.    SOL-DO-SOL 

 

Demà ja és diumenge; l'altre has de partir; 

el teu capitá et crida i cal obeir. 

El teu capitá et crida, això em destrossa el cor. 

deixa'm venir, deixa'm. No, amor meu, no. 

 

Em tallaré les trenes, d'home em vestiré; 

seré el teu camarada quan junts partirem. 

Seré el teu camarada, ningú no ho sabrá. 

Deixa'm venir, deixa'm. No, amor meu, no. 

 

Oh, estimat escoltam, no siguis així, 

t'estimo molt més que tot el món junt, 

t'estimo molt més, tant que no ho sé dir. 

Deixa'm venir, deixa'm. Si, amor meu, si. 

 

 

 



4 
 

Abril 74  - Lluis Llach 
 

A             E                     D 
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca 
                 Bm 
digueu-li que la vull 
                      E 
però no puc anar a estimar-la. 
 E7                  A 
Que encara hi ha combat. 
 
                   E                 D 
Companys, si coneixeu el cant de la sirena 
               Bm 
allà enmig del mar 
               E 
jo l'aniria a veure. 
  E7                 A 
Però encara hi ha combat. 
 
  Am                                C 
I si un trist atzar m'atura i caic a terra 
                    G 
porteu tots els meus cants 
    E                Am 
i un ram de flors vermelles 
  F               E 
a qui tant he estimat. 
  E7              A 
si guanyem el combat 
 
                E                   D 
Companys, si busqueu les primaveres lliures    
                     Bm 
amb vosaltres vull anar 
                  E 
que per poder-les viure 
  E7               A 
jo me n'he fet soldat. 
 
  Am                                C 
I si un trist atzar m'atura i caic a terra 
                    G 
porteu tots els meus cants 
    E                Am 
i un ram de flors vermelles 
  F               E 
a qui tant he estimat. 
  E7              A 
si guanyem el combat 


