
ADEU A LES ARMES 

  Aquest escrit no es un remeik de la pel·lícula de Ernest Hemingway i de Gary 
Cooper, es una amplia reflexió de la guerra i de les seves conseqüències avui.  

  La guerra, es conseqüència del fracàs de la diplomàcia i de la política. En aquest 
moment històric ni han 59  al món  ( Europa dos, una a Ucraïna i una a la 
Mediterrània). En aquesta del Mare Nostrum ja fa anys que dura. I han morts ofegats 
dia sí i dia també. Migrants del  África i refugiats del Orient Proper i Mitjà que fugen 
de la guerra, la fam, la pèrdua de terres, habitatge i treball i de futur en els seus països 
d’origen. Igual passa a Centre i Sud Amèrica. I d’altres parts del món. 

  La qüestió es: Qui es beneficia de les guerres? I també aquí perjudiquen? 
Perquè segueixen periòdicament sense treves al llarg del temps ?  Interrogants,  que 
ens plantegem. 

  Cal considerar que la possessió de riquesa en els habitants del planeta terra 
està repartida en un 80% en països del primer món i el 20% restant en els del tercer 
món. Aquesta es una inèrcia que està ja consolidada i comprovada. En el límit aquest 
algoritme ens porta a un final del 100% ric/0% pobre. Lo qual es INSOSTENIBLE PER A 
LA POBLACIO POBRA I TAMBE LA POBLACIO RICA !  Ací cal reflexionar i pensar! 

 Cal posar-se les piles i modificar el que calgui del sistema de repartiment!   

 Les manifestacions mes visibles son moltes, les migracions per les guerres, el 
canvi climàtic la manca d’aigua de rec i de boca, també de pluges, sequeres 
prolongades (actual Bangla Desh, Pakistan, Índia, el Sahel, entre moltes d’altres), 
pèrdua de terres de cultiu per erosió i excés d’explotació, esgotament dels caladors 
de peixos als mars i oceans. Eliminació de les selves i boscos, esgotament dels recursos 
minerals, petroli, carbó i gas natural, enrariment del aire en forma de partícules 
sòlides en suspensió, augment del CO2 i finalment l’augment general de la 
temperatura d’entre 1/3 graus a la fi del 2022. Reducció agroalimentària mundial i en 
conseqüència la disminució d’aliments disponibles. Augment generalitzat de la fam 
mes darrere mes i any  darrere anys en tots els continents! 

  En els acords econòmics  i les finances es mostra el fracàs de les Cimeres 
mundials sobre medi ambient. Hi ha massa interessos i molt fàcilment l’interès 
econòmic. En aquest punt de lectura cal destacar el que ens diu el Papa Francesc en 
el Laudat o Si 54  “Crida l’atenció la feblesa en la reacció política internacional. El 
sotmetiment de la política davant la tecnologia arriba a prevaldre sobre el bé comú i 
manipular la informació per a no beures afectats els seus projectes . Interessant 
aquesta reflexió!” 

          
         PERO A QUI BENEFICIEN LES GUERRES ? 
   
 Els grans protagonistes de les guerres: A banda de   les destrosses físiques i 

humanes conegudes,  son les armes en la seva fabricació, inversions i comerç. En 



aquest moment mateix les fàbriques d’armament treballen a doble torn a fi de cobrir 
les  demandes i estocs disponibles en tots moments.  

 
 Les fàbriques emplenen, un gran volum en de hores de treball i en tecnologies 

punteres en gran nombre de treballadors i empleats i també de Capitals i normalment 
sense cap crisis ja que sempre tenen demandes.  

    
 El mercat de la fabricació i comercialització de les armes son objecte d’atenció 

per els grans inversors, els Bancs, els Estats, ja que s’obtenen uns grans beneficis a 
curt i llarg termini, a més que en aquest mercats no hi ha morosos. 

 En el cas del Estat espanyol, amb excepció de la banca ètica , la cooperativa 
COOP 57, i la Caixa de Enginyers,  tots es a dir tots els bancs i caixes fan negocis en 
aquest mercat de les  armes.  L’any 2018 l’estat espanyol,  es gastava 54,6. milions 
d’euros diaris es a dir un 4,2% de tot el pressupost nacional en Defensa  (informació 
del Centre Delàs d’Estudis de la Pau) 

  
   També l’Estat participa directament en el comerç i vendes i encàrrecs per la 

fabricació i es un gran client per la compra d’armament per al propi Estat. Un indicatiu 
d’aquest son els pressupostos de Defensa, incrementats any darrere any molt per 
sobre dels de Sanitat i Ensenyament   que comparats amb els europeus estan 2 
punts del seu PIB com a mínim, per sota. Actualment se estan trencant les costures 
per manca de mitjans els serveis sanitaris/ensenyaments lo que dificulta les seves 
funcions. Amb tot els serveis han funcionat amb molta qualitat amb tota la pandèmia 
per l’entrega, la dedicació i sacrificis de totes les persones. Un 10 a la seva professional 
actuació. 

 Hi han alternatives d’inversió cas de transformar la fabricació d’armes en 
d’altres projectes ?  

 
 Es tracta de canviar les hores de treball i capitals de armes en projectes de 

economia productiva i desenvolupament en els continents del tercer món (África i 
América Central i Sud principalment), utilitzant energies alternatives naturals:  de vent 
i fotovoltaica que la  tecnologia actual ens posa a l’abast. 

   
 Aquest canvi de paradigma comporta primer,  a mitja terme disminuir la 

pobresa del tercer món i les migracions.  Suficiència alimentaria, base industrial, 
serveis de sanitat i ensenyament, crear un futur per les seves poblacions.  

 Aquest nou paradigma econòmic significa restaurar a nivell mundial la justícia 
ètica i social  respectuosa en tots els esser humans. Lo qual enriqueix al primer món i 
el tercer a llarg termini en riquesa, valors i futur de tot el planeta.   

Mes alternatives al canvi de la despesa en armament i millores en qualitat de 
vida i riquesa del Estat: 

 
 Si funcionés el Corredor Mediterrani, augmentaria la caixa de l’Estat en 30/35 

mil milions d’euros anyals i es crearien centenars/milers d’hores de treball. A banda 
baixaria el contingut del CO2 del aire per la disminució en la utilització dels 
combustibles sòlids i substitució  per la electricitat en proporció de 7 a 3, a tot el 
continent europeu. 



 
 Invertir en la millora de transport en Rodalies. Milers d’hores de treballs a 

recuperar en averies, retrà sos, combustibles i accidents. Es una pèrdua que dura ja 
fa molts anys i dificulta el progres del país innecessària i injustificadament. 

 

 Projecte a nivell europeu per portar les gas natural de Argèlia a Europa en 
oleoductes passant per la perifèria mediterrània. Concretament aquest està parat a 
l’alçada de Hostalric, ( comarca de La Selva en Catalunya) i la Unió Europea reclama la  
seva continuació en un moment de diversificació de les fons d’energia en caràcter 
urgent al continent. 

 

 Les guerres i conflictes des de el anàlisi del consum de materials en la 
construcció d’armament utilitzen matèries com  els acers especials i minerals rars en 
electrònica que son escassos en la natura, lo que origina un desgast de matèries que 
son necessaris per el desenvolupament industrial general.  

 S’ha arribat ja molt lluny en la construcció d’armament nuclear i son molts 
estats ja que tenen arsenals a la seva disposició. Qualsevol incident, error o accident 
poden desencadenar una catàstrofe. Per eliminar aquest risc, caldria que tots els 
estats de Nacions Unides signessin un acord per l’eliminació de les armes existents i 
de la seva utilització.  

 En Viena estan acollint la primera cimera del Tractat sobre la Prohibició d’armes 
nuclears amb ulls posats a Ucraïna,  per l’eliminació dels 12700 caps atòmics existents 
i que segons declaracions en la conferència per Antonio Gutiérrez Secretari General 
de Nacions Unides constitueixen una recepta per la possible destrucció del món, ple 
de conflictes i desconfiances.  

  Darrerament es comenta,  de  que caldria reformar la Organització de Nacions 
Unides en el sentit de dotar-la de un govern executiu a nivell mundial i provis de 
autoritat i mitjans propis. 

  En la Laudato Si, el 57 del Papa Francesc defineix la situació actual i els possibles 
conflictes que es  vagin creant escenaris favorables per a noves guerres. Creiem 
recomanable la lectura i reflexió de la totalitat del text. 

   Per últim creiem adequat recordar les paraules del nostre Arcadi Oliveres quan 
ens diu que “LA CONFIANÇA NO S’HA DE PERDRE MAI, MAI, MAI... 

 

                           JUSTICIA I PAU SANT JUST DESVERN JUNY 2022. 
 


