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La lluita contra el terrorisme passa per regular el mercat d’armament

Armes sota control: la UE
ha de donar exemple

ada minut, una per-
sona és víctima d’una
arma de foc en algun
indret del planeta. El
90% de les víctimes en

els conflictes armats ho són a causa de
les armes de foc petites i lleugeres. La
proliferació d’armes lleugeres i de mu-
nició dificulta quan no impedeix, el
desenvolupament de comunitats i de
països sencers. El constant subminis-
trament d’armes cap a contextos de
guerra, sovint fabricades directament
per països europeus, o finançades des
d’aquests, en dificulta l’acabament i
fa la postguerra molt més difícil (pen-
sem en Colòmbia, el Nepal o Txetxè-
nia, per exemple). Aquestes són, en de-
finitiva, les veritables armes de
destrucció massiva actuals, les que cal
combatre i eliminar. I tanmateix, el
que és el tipus d’arma actualment més
mortífer és el que compta amb menys
mecanismes de control i de regulació
a escala internacional. A més a més,
els controls nacionals, regionals i mul-
tilaterals són inconsistents i sovint no
s’apliquen.

La principal responsabilitat d’acabar
amb el tràfic descontrolat d’aquestes
armes correspon als governs, a tots als
governs, en siguin o no productors, que
compren, venen, reexporten, autoritzen
la producció, financen o acullen i em-
paren inversors d’aquesta indústria. I
això, lògicament, inclou també als go-
verns de la Unió Europea.

Aquesta setmana, de l’11 al 15 de ju-
liol, té lloc a Nova York la Segona Reu-
nió Biennal d’Estats per Examinar l’Apli-
cació del Programa d’Acció de Nacions
Unides sobre Comerç Il·lícit d’Armes Pe-
tites i Lleugeres. La delegació de la UE
està encapçalada per la presidència bri-
tànica i, per primera vegada, compta
amb un representant del Parlament Eu-
ropeu entre els seus membres. Ambdós
fets són altament rellevants: el primer
perquè Tony Blair s’ha manifestat di-
verses vegades en favor d’impulsar un
tractat internacional que reguli les
armes lleugeres, i el segon perquè el Par-
lament Europeu, a través de les seves re-
solucions i informes, ha estat sempre al
capdavant de la lluita contra la proli-
feració incontrolada d’armament. Re-
cordem que va ser el Parlament Euro-
peu, per exemple, qui va liderar en el si
de les institucions europees l’adopció
del codi de conducta sobre exportaci-
ons d’armes, qui està reiteradament exi-
gint que aquest codi esdevingui jurídi-
cament vinculant, i qui més fermament
ha advocat en contra de l’aixecament
de l’embargament d’armes a la Xina
mentre no s’esclareixin els fets ocorre-
guts a Tiananmen i no es percebi una
notable millora de la situació de drets
humans en aquell país.

En concret, la proposta que com a Par-
lament Europeu defensem en aquesta
Conferència es va aprovar per unani-
mitat en una resolució del passat mes
de maig i recull les principals reivin-
dicacions de la campanya internacional
Armes sota control. Aquesta postura es pot

resumir en dos grans objectius: en pri-
mer lloc cal establir un conjunt de prin-
cipis globals per regular i controlar la
transferència internacional d’arma-
ment que siguin compatibles amb les
seves obligacions en virtut del dret in-
ternacional pertinent. Aquests princi-
pis han d’incloure limitacions expres-
ses en les transferències d’armes en
compliment de les resolucions del Con-
sell de Seguretat, així com la prohibició
de transferir armes quan aquestes hagin
de ser utilitzades, o sigui probable que
puguin ser utilitzades, per cometre vi-
olacions de drets humans, del dret in-
ternacional humanitari o de principis
que regeixen les relacions internacio-
nals. El segon objectiu consisteix a es-
tablir un procediment efectiu i eficient
per tal de transformar aquests princi-
pis globals en un instrument interna-
cional jurídicament vinculant. Ja fa
temps que diversos actors no governa-
mentals, experts, assessors de Nacions
Unides i fins i tot alguns governs tre-
ballen en una proposta concreta de
Tractat Internacional sobre Comerç
d’Armes (TCA, o ATT segons sigles en an-
glès). El TCA va ser inspirat per un grup
de premis Nobel de la pau i el van des-
envolupar un grup de juristes interna-
cionals, organitzacions de drets hu-
mans i organitzacions humanitàries. En
l’actualitat nombrosos governs i més de
600 organitzacions de la societat civil
ja hi han donat suport. Un dels objec-
tius d’aquests dies a Nova York, per tant,
és establir les bases perquè a la Confe-
rència de Revisió del Programa de Na-
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cions Unides sobre Armes Lleugeres,
que tindrà lloc l’any vinent, també a
Nova York, es doni l’impuls definitiu a
l’adopció d’aquest tractat.

Ara més que mai la lluita contra el ter-
rorisme passa per incrementar i millo-
rar els mecanismes de control i la trans-
parència sobre les transferències
d’armes lleugeres i munició, així com
per enfortir el multilateralisme i la res-

ponsabilitat internacional en la pre-
venció de conflictes armats. Caldrà
veure si els representants governamen-
tals a Nova York, que són els que tenen
la darrera paraula, estan a l’alçada de
les circumstàncies.

Raül Romeva. Eurodiputat per ICV i representant del

Parlament Europeu a la Segona Reunió Biennal

del Programa d’Acció de Nacions Unides

sobre Armes Lleugeres

Amb un llibre he fet un amic
J o r d i A r g e n t e r

Recordeu aquell llibre de gran
èxit de Dale Carnegie Com gua-
nyar amics i inf luir en les persones
que molts executius de fa tren-

ta o quaranta anys tenien com a llibre
de capçalera, doncs jo, per més que al-
guns m’ho aconsellaven, mai no vaig ar-
ribar a llegir-lo, potser perquè tampoc
tenia cap interès a influir en les perso-
nes. Tanmateix, ahir em va passar una
cosa molt especial i és que vaig fer un
amic gràcies a la lectura del llibre de
l’escriptor menorquí Ponç Pons Dilla-
tari. A Ponç Pons només el conec per al-
guns dels seus llibres de poesia, però
ahir quan vaig acabar aquest deliciós
“dietari líric”, com diu amb molt d’en-
cert Jordi Llavina, em vaig considerar
lligat a ell per un vincle de curioses afi-
nitats. Tot va començar pel paganisme
del seu amor al mar –emotiva l’escena
del seu pare llogant un carro i un ase
amb què porta tota la família a conèi-
xer el mar– per la seva passió per la
terra, el paisatge i els arbres, per l’ado-
ració que tributa a Menorca, la seva pà-
tria –“Estic fet de la matèria de què està
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feta aquesta illa. Sóc una illa dins una
illa que és moltes illes i es mor, la
maten, la prostitueixen”–, pel sofri-
ment que li ocasionen els sorolls de la
febre de l’estiu –“que m’acuben i em
trasbalsen, em fan patir”– i per la de-
fensa de la nostra llengua– “Raça d’eu-
nucs/ ¿Per què no defensam/ la nostra
llengua?”. Em sento molt pròxim a
aquestes experiències de Pons, però re-
sulta que també em sento molt proper
als seus criteris pedagògics –“ensenyar
a escriure bé,/ fer pensar i sobretot/ aju-
dar els meus alumnes/ a ser bones per-
sones”– i , com ell, tampoc “no suport
la farsa educativa plena de termes abs-
trusos i acrònims altisonants”. Pons
s’apunta a les pràctiques horacianes
–“Qui no sap viure amb poc, sempre
serà un esclau. Amb molt poc es viu
bé”– i es lliura a la literatura amb una
passió desbordant fins a confirmar
aquella afirmació de Canetti: “La mi-
llor definició de pàtria és una biblio-
teca”. Però el poeta se sent sol –“Amic
fidel/ d’amics, en el fons sóc/ un soli-
tari”– i com esmenta un dels seus re-

ferents, el poeta italià Quasimodo, “el
poeta està sol: un mur d’odi s’aixeca al
seu entorn amb les pedres tirades pels
companys de ventura literària”. La seva
fortalesa fa que superi aquests atacs i
s’aïlli al marge de la societat literària.
Ponç Pons és feliç amb l’amor de la
seva dona i els seus fills i amb la dig-
níssima obsessió per la poesia. Afor-
tunadament venç el dilema entre la
vida i la literatura quan inventa el
terme “escriviure”. I, aquest illòman
que s’angoixa quan ha de sortir de Me-
norca, ho demostra amb aquest Dilla-
tari: avui té un amic més, que és aquest
lector visible que ha gaudit molt d’una
escriptura que convida a la vida i d’un
alè poètic que vessa incontenible tant
per una prosa que fa servir un llen-
guatge “auster, precís, lacònic” i so-
bretot molt entenedor, com per uns po-
emes epigramàtics magnífics que en
els seus haikús ens dona, com diu el
mestre del segle XVII Matsuo Basho,
“Un tros de vida/ escrit, instant fet
art.../ Tot en tres versos”.

Jordi Argenter. Escriptor


