La “guerra calenta”

Encerta el president dels EUA quan cerimoniosament augura que la guerra serà llarga. Ja que
encerta en això només, hom té la impressió de què els seus majordoms europeus encara no són prou
conscients de la magnitud de la tragèdia, ni tan sols després de l’onze de setembre, amb l’atac a les
Torres Bessones, ni ara amb l’agressió ¿terrorista? txetxena contra Rússia. Tampoc a l’Estat
espanyol el governs de torn han fet un esforç eficaç per a aprendre què aqueixa guerra, si fa no fa,
també l’inclou. Encara qt,ue l’estratègia del terror no és exclusiva del segle XX i del XXI (fem
memòria: la Revolució Francesa o la Russa), el terrorisme ve a marcar una nova etapa de la història
com a fórmula que suma l’obtenció d’un eco internacional, i l’enriquiment d’uns quants «senyors de
la guerra», a la recollida de molt diverses sensibilitats polítiques i religioses que s’han ressignat a
encomanar-se a aquesta mena de venjances. La debilitat del comunisme, del socialisme i d’altres
ideologies que feien front a l’imperialisme capitalista, ultraliberal i globlalizador que encarnaven els
EUA durant la Guerra Freda, alimentaren la pèrdua de referents de molts païssos, comunitats,
col·lectius i individus. Aquella guerra que, de tan freda, ocultava els morts promocionant
mediàticament un statu quo, una tensió entre les dues superpotències, la desapareguda URSS i els
EUA, ha desembocat avui en l’activació d’una altra, amb morts més visibles i menys sofisticada: la
«Guerra Calenta», la del terror, patida a nivell planetari per les batalletes entre els rics del primer
món, que volen ser més rics, i els rics del tercer món, que no volen deixar de ser-ho. ¿Necessiten ara
els EUA un escut antimíssils quan es demostra que per a atacar ciutats riques no fan falta míssils? Al
sud del planeta, 35.615 xiquets i xiquets moriren de fam el mateix dia 11 de setembre. Nº de
reportatges: zero. Comunicats: zero. Minuts de silenci: zero. Missatges del Papa: zero. Missatges
d’estat: zero. Movilitzacions militars: zero. Mentrestant, païssos rics i terroristes continuen fent
negocis.
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