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delconflicte.Casatsensefills:nopodiapermetre-me’lsnegociant.Lapaunoésnomésdeixarlesarmes;
éscrearcondicionsioportunitatsperquèlaguerranoesreprodueixi: aixòfem.Col·laboroambelCidob

“Laguerrahaestat tan llargaque
algunsencara creuenquecontinua”

DAVID AIROB

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Quanthadurat la guerra aColòm-
bia?
Desdel 1964 fins al novembrepas-
sat, però ja als anys 50 vam patir
una terrible violència política que
als 60 va esdevenir guerra civil,

que va decaure als 90 amb la caiguda delMur,
peròvaser revifadapelnarco.

Migsegledesang, trets i llàgrimes.
Setmilionsdedesplaçats, desenesdemilersde
segrestos i desapareguts; centenars de milers
demorts...Haestat unaguerra tan llarga i dura
que alguns colombians encara no creuen que
s’haacabatdel tot.

Quantesnegociacionshivahaver?
Hi va haver tres intents seriosos sense èxit. El
primerelvainiciarBelisarioBetancurals80amb
una amnistia: no va prosperar; més endavant va
fracassarCésarGaviriadesprésdelprocéscons-
tituentqueensvadotarel1991d’unaConstitució
inspiradaen l’espanyola i l’alemanya.

Eltercervaserelméscriticat.
Eld’AndrésPastrana, entreel 1998 iel2002,va
tenir el país en suspens gairebé quatre anys...
Senseresultat.

Perquèellsvanfracassar, ivostèsno?
Abans no es donaven les circumstàncies, pot-
sernoesvanperseguir ambel rigor i elmètode

necessaris.ElpresidentJuanManuelSantosel
2010va saber identificar l’ocasióper tornar-ho
a intentar...I totshavíemaprèsalgunescoses.

Laguerrilla era feble?Novalia la penaes-
clafar-ladel totcomvoliaUribe?
Miri, jo vaig ser viceministre de Defensa, amb
Santos, que era elministre, al governdel presi-
dentÁlvaroUribe.Aixíqueconecbéelprocés.

Quinaés laclauperquèacabiambèxit?
Lapaunoésnomésdeixarlesarmes;ésaconse-
guir crear les condicions i les oportunitats per-
què laguerranoes reprodueixi. I l’esclafament
totaldelaguerrillaruralnonomésnoerapossi-
ble, era indesitjable.

Perquè?
Perquèambunaderrotamilitarnon’hihaprou
perconstruirlapau;sensealtresavençoss’hau-
ria reproduït laguerrad’altresmaneres.

Quècal ferperquè lapauduri?
Cal construir-la amb desenvolupament rural;
integració social i reconciliació nacional. Cal
crear i repartir prosperitat que permeti que la
violèncianosiguiunmodedevidaiaconsegue-
ixi que l’única sortida per al camperol no sigui
l’esclavituddelcultiudelacoca.Estractadere-
conciliarel centreamblesperifèriesdelpaís.

Aixòésmésdifícilqueunaltoel foc.
Fa 17 anys que hi dedico lameva vida. Emvaig

educaralCanadà,França,Oxford,Heildelberg,
Cambridge... I vaig tornar a Colòmbia el 1999
percontribuirabuscar lapau.

Quèvaestudiar?
Grecillatí.Tucídideshaestatunabonaguiaper
recordar que en el fragor d’un conflicte és fàcil
enganyar-seaunmateix.

Lasevaeducacióencincpaïsos l’hafetmi-
llornegociador?
M’ha ensenyat a mirar amb els ulls de l’altre;
aprendreaparlarelseuidiomaiasaber-sedife-
rent: a respectar l’alteritat.Enunprocésdene-
gociació, li asseguro que aprendre això ésmolt
útil. Per això va ser emocionant escoltar la pri-
mera víctima que testificava davant els nego-
ciadors:ConstanzaTurbay.

Quèvaexplicar,Turbay?
Com les FARCvan segrestar i vanmatar el seu
germà gran i, poc després, en ple procés nego-
ciador el 2001, com van aturar el cotxe del seu
germàpetit i el vanposar, amb la sevamare, de
bocaterrosa i elsvanassassinar.

Hovaexplicaraixí?
Ielsnegociadorsvamsentircomesdeslliurava
d’alguna manera de la càrrega de ser víctima.
Norenunciavaacapdelsseusdrets,nialajustí-
ciania lareparació,peròsíqueparlants’allibe-
ravade l’odi i ensajudavaaavançar.

Vanescoltarmoltesvíctimes?
No es tractava que les FARC presentessin les
seves inosaltres lesnostres, sinóquevamacor-
dar que una comissió de la universitat, l’Esglé-
sia i l’ONUtriés les60quevan testificar.Va ser
impressionant.Enlacomissiódedesenvolupa-
ment rural, també vaig aprendremolt dels tes-
timonisdecamperolscorrents.

Quèdeien?
“Senyors –ens va dir un–, estem farts de tanta
guerra. El que volem és treballar i que ens do-
ninmitjans imercats”.

AixòelquehevistaColòmbia.
Per això, esperem que ara vostès els europeus
ensajudinambel seusaber fer i inversió.

Perquèel sívaperdreelreferèndum?
El vam perdre només per 1,4 punts i amb una
abstenció demés de la meitat del cens a causa
d’uncicló i altresproblemes logístics.

Així i tot...
Hi ha una part dels colombians que encara no
acabadecreure’sque laguerras’haacabat. Iels
necessitematotsperquèlapaunosiguiunaco-
sa que arriba de Bogotà, sinó que tots s’impli-
quina transformar-laenunavidamillor.

S’haacabatdedebò?
Afortunadament, la pau crea les seves pròpies
lògiques i la gent, una vegada les va assumint,
novolperdre-la.

Comvansalvar l’acorddesprésdelno?
Doncs tornant a pactar hores i hores: primer
ambels del no fins a aconseguir noves condici-
ons i després amb les FARC perquè les accep-
tessin i després aprovant les reformes al Con-
grés. Ara es tracta que no ens passi comaOba-
ma i, després de les eleccions del 2018, un altre
presidentdesfaci elques’ha fet.

LLUÍS AMIGUET

Sergio Jaramillo, ministre comissionat per a la Pau del Govern de Colòmbia

Hotels per a la pau
ParticipoaColòmbiacom
ainvestigadoruniversita-
rienelprojectedecrear
xarxesd’innovaciólleu-
geraapartird’hotelsfa-
miliarsrurals.Estractade
llançarelturismedequa-
litat,comaquívanacon-
seguirParadorsNacio-
nals,CasonasAsturianas
oHotelsambEncant...Per
quènoHisendesColom-
bianes?Intentoentrevis-
tarJaramilloaBogotà,
peròésaCubanegociant
amblesFARCime’ltro-
bo... tornantaBarcelona!
S’entusiasmaambelpro-
jecte,perquèlapaunomés
esquedarà–insisteix–si
portallocsdetreballper
alcampsotaelbraç.Ell
s’alegraqueelsnostres
avionsenvoldirecteBar-
celona-Bogotàvaginplens
avessari jodeveureuna
Colòmbiaméssegurai
pacíficadelqueenspen-
sem:calanar-hi,amics!
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