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P rimer, l’Afganistan; després, l’Iraq. Dues dèca-
des més tard dels atacs terroristes de l’11 de 
setembre (11-S) de 2001, el president dels Es-

tats Units ha pres dues decisions altament simbòli-
ques: d’una banda, la retirada de les tropes de l’Afga-
nistan i, de l’altra, el cessament de les operacions de 
combat estatunidenques a l’Iraq. Amb aquestes dues 
decisions, Joe Biden posa fi a l’anomenada «guerra 
contra el terror», iniciada per George W. Bush; per 
justificar-les, va afirmar que s’han complert els prin-
cipals objectius d’aquesta guerra: trobar Ossama bin 
Laden, el cervell de l’11-S, i eliminar l’amenaça ter-
rorista sobre els Estats Units que suposava Al-Qaida 
a l’Afganistan. 

No obstant això, si bé Washington ha donat per acaba-
da la seva missió militar a l’Afganistan, la caòtica reti-
rada de les tropes internacionals, la presa del control 
de Kabul per part dels talibans davant el col·lapse del 
Govern afganès, i les escenes de desesperació i hor-
ror a l’aeroport de la capital amb milers d’afganesos 
intentant fugir del país imprimeixen en la missió un 
regust amargant de fracàs. El primer objectiu dels Es-
tats Units es va dur a terme el maig del 2011 amb l’as-
sassinat del màxim dirigent d’Al-Qaida, però podem 
dir el mateix dels altres objectius de la «guerra contra 
el terror»? S’ha afeblit el terrorisme transnacional? De 
què van servir les intervencions internacionals a l’Af-
ganistan i l’Iraq?

Dues dècades després de l’11-S, en un 
context marcat per la caòtica retirada 
dels Estats Units de l’Afganistan, convé 
fer balanç de la «guerra contra el terror» 
iniciada per George W. Bush el 2001.

La rapidesa de la caiguda del Go-
vern afganès i la tornada al poder 
dels talibans –després vint anys 
d’enfrontament amb les tropes estatu-
nidenques i els seus aliats– qüestio-
nen el sentit i pertinència d’aquesta 
guerra.

En l’àmbit de la lluita antiterrorista, en 
comptes d’haver eliminat l’amenaça 
terrorista gihadista, la «guerra con-
tra el terror» ha contribuït a la seva 
expansió en el món i ha afavorit im-
portants retrocessos en els drets hu-
mans i en les llibertats individuals i 
col·lectives.
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Aquesta Nota internacional –que recull en el títol 
el joc de paraules que Raymond Aron va utilitzar el 
1948 per descriure l’inici de la Guerra Freda: «paix 
impossible, guerre improbable»– intenta respondre 
les preguntes que acabem de formular. Quan s’ana-
litzen les dues dècades d’intervenció internacional a 
l’Afganistan després de l’11-S, l’absència d’un vence-
dor i la persistència d’un perdedor —el poble afga-
nès— dona la sensació que ens trobem davant d’una 
guerra sense sentit. Lluny d’acabar amb el terrorisme 
gihadista, aquestes intervencions han contribuït a la 
seva expansió i consolidació en diversos continents. 
Com a efecte secundari, a l’Orient Mitjà, al Nord 
d’Àfrica i a l’Occident, la «guerra contra el terror» ha 
servit de pretext per reforçar polítiques autoritàries 
i restringir llibertats fonamentals com ara la llibertat 
de premsa. Una Administració nord-americana de-
cidida a imposar la democràcia per la força de les 
armes no va tenir cap inconvenient a fabricar les pro-
ves que havien de sustentar aquestes accions. El lle-
gat de Bush també inclou la postveritat.

 
Dues dècades a l’Afganistan, per a què?

Ana Ballesteros Peiró, investigadora sènior associa-
da, CIDOB

La situació a l’Afganistan abans de l’11-S es defineix bé 
amb l’expressió «qui sembra vents, recull tempestats». 
L’aliança dels nord-americans amb saudites i pakistanesos 
per frenar l’expansió de la Unió Soviètica va generar can-
vis contraproduents a la regió. El foment de la gihad contra 
els soviètics va deixar un romanent ideològic que, després 
de la seva retirada, es va mantenir. Inadvertidament, la in-
tervenció dels anys vuitanta del segle passat va marcar el 
pas de la Guerra Freda a la «guerra contra el terror».

Amb Osama Bin Laden en territori afganès, l’objectiu era 
destruir Al-Qaida, fer fora els talibans del poder a Kabul 
i neutralitzar la capacitat de cometre atemptats als Estats 
Units i a països aliats des de posicions afganeses. Així 
mateix, el president George W. Bush va incloure entre 
els objectius ajudar el poble afganès a desenvolupar-se i 
formar un Govern inclusiu, en el qual també poguessin 
participar les dones.

La concatenació d’errors, entre d’altres l’exhibició 
impúdica de poder militar i l’aliança de govern amb 
els senyors de la guerra —amb crims de guerra sota 
la seva responsabilitat—, va perjudicar la missió. Les 
decisions inicials van enterrar les possibilitats d’ar-
ribar a un acord amb els talibans sense humiliacions 
que generessin futures venjances. L’error de càlcul 
amb el Pakistan també va impedir l’eficàcia de la in-
tervenció de la Força Internacional d’Assistència per 
a la Seguretat (International Security Assistance Force, 
ISAF.) Si Bush es va proposar perseguir les nacions 
que proveïen refugi al terrorisme, va triar l’aliat er-
roni, ja que hi havia tants membres d’Al-Qaida (fins 
i tot el mateix Bin Laden) i talibans al territori pakis-
tanès veí com en terres afganeses. 

Tres presidents més tard –i de l’enviament de 775.000 
militars, més de 2.300 soldats morts i a l’entorn de 
2,2 bilions de dòlars gastats–, els Estats Units adme-
tien de manera tàcita, als acords de Doha signats el 
febrer del 2020, si no la seva derrota, sí l’empat de 

forces. Les presses per arribar a un 
acord que accelerés la retirada, fona-
mentalment per interessos electorals 
de Donald Trump, van legitimar els 
talibans i van danyar la posició del 
Govern afganès. 

La secretària de premsa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, va admetre, el 8 de 
juliol de 2021, que no hi hauria un 
moment de «missió complerta», atès 
que «la guerra no s’havia guanyat mi-
litarment». En un discurs diferent al 
de Bush (20.09.2001), el 14 d’abril de 

2021, el president Joe Biden va al·legar que l’única raó 
per intervenir a l’Afganistan era acabar amb Al-Qai-
da i amb Bin Laden, com també prevenir futurs atacs 
terroristes, i tot això s’havia aconseguit. En interven-
cions posteriors, Biden fins i tot va negar que entre les 
pretensions estatunidenques hi hagués la construcció 
d’una «democràcia unificada i centralitzada» i va de-
fugir cap responsabilitat sobre la situació dels drets hu-
mans, remarcant que l’ajut econòmic continuaria, però 
obviant les possibilitats d’una guerra civil.

Sens dubte, el perdedor és el poble afganès, perple-
xes davant l’avançament dels talibans, la retirada 
dels aliats i el col·lapse del seu Govern. Molt espe-
cialment quant a les dones, en altre temps símbol de 
l’alliberament de la intervenció internacional. 

Afganistan i la fi del lideratge d’Occident

Pol Bargués, investigador principal, CIDOB

Amb la retirada de les tropes dels Estats Units de l’Af-
ganistan, Joe Biden posa fi a la «guerra interminable», 

Si bé Washington ha donat per acabada la seva 
missió militar a l’Afganistan, la caòtica retirada 
de les tropes internacionals, la presa del control 
de Kabul pels talibans davant el col·lapse del 
Govern afganès, i les escenes de desesperació i 
horror a l’aeroport de la capital imprimeixen en 
la missió un regust amargant de fracàs.

https://foreignpolicy.com/slideshow/the-not-so-funny-papers/
https://ejercito.defensa.gob.es/misiones/asia/afganistan/62_FIN_DE_MISION_ISAF.html
https://ejercito.defensa.gob.es/misiones/asia/afganistan/62_FIN_DE_MISION_ISAF.html
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF18_Weinbaum_AQinAFPAK_web_1.pdf
https://www.dawn.com/news/1620687
https://www.dawn.com/news/1620687
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
https://www.newsweek.com/jen-psaki-says-us-will-have-no-mission-accomplished-moment-pulling-out-afghanistan-1608057
https://www.newsweek.com/jen-psaki-says-us-will-have-no-mission-accomplished-moment-pulling-out-afghanistan-1608057
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/14/remarks-by-president-biden-on-the-way-forward-in-afghanistan/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/14/remarks-by-president-biden-on-the-way-forward-in-afghanistan/
https://www.npr.org/2021/04/14/986955659/biden-to-announce-he-will-end-americas-longest-war-in-afghanistan?t=1626439342700
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la més llarga de la història del país, i que ha canviat les 
intervencions internacionals per sempre. En paraules 
de Biden, el 31 d’agost del 2021: aquest és el final de 
«l’era en que els Estats Units utilitzen el seu poder mi-
litar per transformar altres països».

Després dels atacs terroristes de l’11-S, els Estats Units 
i el Regne Unit van envair l’Afganistan per derrotar 
Al-Qaida i revocar el Govern talibà que li havia donat 
aixopluc. Els combats van durar tot just dos mesos: els 
talibans van ser apartats del poder i es va imposar un 
Govern de transició liderat per Hamid Karzai. El de-
sembre del mateix any, l’ONU va autoritzar la ISAF, 
una missió en la qual l’OTAN supervisava el procés de 
democratització i de reconstrucció de les institucions 
de governança del país, mentre proporcionava segure-
tat i ajudava a desenvolupar les forces militars i polici-
als afganeses.

Aviat es va veure que es podrien complir ben poques 
promeses. Al-Qaida es va afeblir ràpidament, però 
van aparèixer altres xarxes 
terroristes reforçades. Es va 
intentar proporcionar se-
guretat i, amb prou feines, 
es va aconseguir el control 
i l’estabilitat a Kabul. Es va 
apostar per la democratitza-
ció i la liberalització, però les 
institucions sempre van ser 
precàries, ineficients, taca-
des per la corrupció i el ne-
potisme. Es va proposar Karzai per liderar la renova-
ció política i, tot i guanyar dues eleccions presidencials 
(2004 i 2009), va acabar sent un problema. Igual que 
bona part de les elits polítiques de país, va ser al cen-
tre de trames de corrupció, va protagonitzar escàndols 
electorals, va posar resistència als acords de Bonn del 
2001 per reconstruir l’Estat, i va aparèixer distant per a 
una població local que sovint el va veure com un titella 
de les forces occidentals. Tota la legitimitat inicial ator-
gada a la «guerra contra el terror» es va anar esvaint 
amb imatges de soldats esgotats que havien perdut la 
fe en la causa que defensaven, o amb les denúncies que 
arribaven de la presó militar de Guantánamo o de Ba-
gram. Hi va haver empresonaments indefinits i sense 
judici, a més de perpetrar-se nombroses violacions de 
drets humans, incloent-hi tortures i desaparicions. 

El 2009, amb la presidència de Barack Obama es va donar 
un nou impuls a la guerra. Van augmentar les tropes i els 
combats amb els talibans a regions remotes de l’est i el 
sud del país. Es va voler, a més, augmentar la participa-
ció dels afganesos, enfortir la governança local i ajudar 
la població a satisfer les necessitats més immediates. El 
2011 van començar els acostaments i el diàleg entre els ta-
libans i el Govern de l’Afganistan, sempre acompanyats 
de la supervisió internacional. En deu anys, es va avançar 
molt lentament cap a la unitat nacional. La inestabilitat i 

el conflicte van continuar, també després de la signatura 
de la pau entre estatunidencs i talibans el febrer del 2020. 
Després de l’anunci de retirada de tropes internacionals 
l’abril del 2021, els talibans van anar guanyant provín-
cia rere província, davant un exèrcit afganès incapacitat i 
sense entusiasme per defensar el país. Amb la conquesta 
de Kabul i de l’aeroport, després de la retirada de les tro-
pes internacionals, els talibans s’han declarat vencedors 
de la guerra. 

El balanç, segons The Economist, és de «derrota aclapa-
radora» amb més de 230.000 víctimes (incloent-hi 3.586 
soldats de l’OTAN i 78.314 civils) i un cost de 2,2 bilions 
de dòlars per als estatunidencs (Espanya, per exemple, 
s’ha gastat uns 3.500 milions d’euros). Per als afganesos 
«érem extraterrestres» va resumir un soldat espanyol 
en tornar de l’Afganistan. Aïllades en bases militars, 
amb els seus vehicles blindats i manipulant gadgets 
de ciència-ficció, protegides per sorollosos helicòpters i 
drons al cel, les tropes internacionals sempre han estat 
estranyes per a la població local. Aquesta distància les 

va fer incapaces d’incidir decisivament en la transfor-
mació política del país.

La guerra «impossible de guanyar» ha posat fi a les in-
tervencions internacionals liderades per Occident. Es-
tatunidencs i europeus han perdut la confiança i els re-
cursos per promoure un canvi de règim i instaurar una 
«democràcia liberal» en un país com l’Afganistan. Una 
de les lliçons apreses és que la pau no es pot consolidar, 
ni els països construir-se, només des de l’exterior.  

La fi d’una guerra, però no del terror

Moussa Bourekba, investigador, CIDOB

En el seu històric discurs davant el Congrés dels Estats 
Units en resposta a l’11-S, George W. Bush advertia: «Els 
nord-americans no han d’esperar una batalla, sinó una 
campanya llarga, diferent de qualsevol altra que hàgim 
vist.» Dues dècades més tard, el balanç de l’anomenada 
«guerra contra el terror» confirma tristament la seva intu-
ïció: segons un estudi de la Universitat de Brown (EUA), 
aquesta guerra s’ha cobrat la vida de més de 800.000 
persones —incloent-hi 312.000 civils—, ha causat el des-
plaçament d’uns 21 milions de persones i ha afectat més 
de 80 països al món. Més enllà de les victòries militars 

La guerra «impossible de guanyar» ha posat fi a les 
intervencions internacionals liderades per Occident. 
Estatunidencs i europeus han perdut la confiança i els 
recursos per promoure un canvi de règim i instaurar una 
«democràcia liberal» en un país com l’Afganistan.

https://eoi.gov.in/kabul/?pdf0652?000
https://eoi.gov.in/kabul/?pdf0652?000
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2008/30814/1/2008-tim-hetherington-wy
https://www.publico.es/internacional/presos-bagram-denuncian-torturas-tropas.html
https://www.publico.es/internacional/presos-bagram-denuncian-torturas-tropas.html
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/01/usa-report-human-rights-violations-guantanamo/
https://www.economist.com/leaders/2021/07/10/americas-longest-war-is-ending-in-crushing-defeat
https://www.economist.com/leaders/2021/07/10/americas-longest-war-is-ending-in-crushing-defeat
https://www.bbc.com/news/world-asia-57767067
https://apnews.com/article/asia-pacific-afghanistan-middle-east-business-5e850e5149ea0a3907cac2f282878dd5
https://apnews.com/article/asia-pacific-afghanistan-middle-east-business-5e850e5149ea0a3907cac2f282878dd5
https://elpais.com/espana/2021-05-07/espana-repatriara-el-dia-13-a-sus-ultimas-tropas-en-afganistan.html
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/cuatro-militares-reviven-afganistan-extraterrestres-ellos/2838454/
https://www.amazon.com/Unwinnable-Britains-War-Afghanistan-2001-2014/dp/1847923461
https://www.youtube.com/watch?v=7uODYQKAVDg
https://www.brown.edu/news/2019-11-13/costsofwar
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inicials dels Estats Units i els seus aliats a l’Afganistan i 
l’Iraq, el panorama global indica que, lluny d’haver es-
tat erradicat, el terrorisme transnacional s’ha consolidat i 
propagat a desenes de països al món. 

Allò que va començar com una confrontació contra 
Al-Qaida –una organització que llavors representava 
uns centenars de combatents– es va convertir en una 
guerra sempiterna contra una xarxa global descentra-
litzada, difícilment localitzable i en perpètua expansió. 
Ni la intervenció a l’Afganistan (2001-2021) ni la inva-
sió de l’Iraq (2003-2011) la van fer caure. Els dos països 
segueixen sent els més afectats pel terrorisme al món. 
A l’Afganistan, on els talibans controlen pràcticament 
tot el territori, Al-Qaida ha reforçat la seva presència, 
mentre que Estat Islàmic (EI) hi té establerta la seva 
filial –EI Khorasan– des del 2015. A l’Iraq, l’ocupació 
nord-americana, esquitxada per diversos escàndols 
com el de la presó d’Abu Ghraib, va ser tràgicament 
seguida per la proclamació d’un califat entre Síria i 
l’Iraq (2014-2017); un somni que ni tan sols els líders 
d’Al-Qaida havien arribat a imaginar. 

L’11-S va generar un consens global per lluitar contra el 
terrorisme transnacional. No obstant això, tot i que molts 
líders gihadistes —com Ossama bin Laden, Abu Bakr 
al-Baghdadi i Abdelmalek Droukdel— han estat abatuts, 
els grups que aquests van dirigir segueixen molt actius 
a la regió. I no solament això, sinó que el gihadisme  
–com a ideologia politicoreligiosa, projecte transnacional 
i moviment– va saber aprofitar un context marcat per la 
desastrosa gestió de les intervencions militars a l’Afga-
nistan i l’Iraq, i per l’aparició de nous focus de conflictes a 
Líbia (2011), Mali (2012) i el Iemen (2014), per expandir-se 
des del Sahel fins al sud-est asiàtic, incloent-hi la Banya 
d’Àfrica i zones septentrionals de Kenya, Moçambic o la 
República Democràtica del Congo. Com a conseqüència 
d’això, el nombre de gihadistes al món s’ha quadruplicat 
des dels atacs contra les Torres Bessones.  

A més de proliferar i consolidar-se en diversos focus 
d’inestabilitat, els grups gihadistes es van adaptar al 
context post 11-S: a la darrera dècada, són diversos els 
que van renunciar a la idea de «gihad global» per dedi-
car-se a una «gihad local», que consisteix a administrar 

i governar territoris segons els preceptes del salafisme 
gihadista. A l’Afganistan, Líbia, l’Iraq, Mali, Síria, So-
màlia i el Iemen, són tan nombroses les experiències 
protoestatals de grups gihadistes que sembla haver-se 
esvaït la voluntat clara i rotunda d’acabar amb el ter-
rorisme gihadista. En comptes d’això, els responsables 
polítics s’acontenten amb l’objectiu –més realista– de 
contenir l’expansió d’aquests grups. 

Així, dues dècades després de l’11-S, el que Obama 
va anomenar el càncer gihadista ha fet metàstasi en di-
versos continents i encara no hi ha signes de remissió. 
En aquest context, no sorprèn que Joe Biden, a falta de 
poder erradicar el «terror», com així ho va prometre el 
seu predecessor, es conformi amb posar fi a la «guerra 
contra el terror», i així passar pàgina de la contesa més 
llarga de la història dels Estats Units.

Orient Mitjà i nord d’Àfrica: guanyadors i 
perdedors

Eduard Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB

Els atemptats de l’11-S per part 
d’Al-Qaida van alterar l’equilibri de 
forces en dos dels combats que han 
marcat la configuració de l’ordre regi-
onal fins al dia d’avui: la competició 
entre potències regionals, entre auto-
ritarisme i voluntat de canvi democrà-
tic, i entre els Estats Units i les potèn-
cies que aspiren a qüestionar-li l’hege-
monia global.

En la competició entre potències regi-
onals, l’Aràbia Saudita va sortir mal-

parada. El líder de l’organització, Ossama bin Laden, 
era un ciutadà saudita, com també ho eren quinze dels 
dinou terroristes que van perpetrar els atemptats. Als 
Estats Units es van aixecar veus qüestionant l’aliança 
amb Riad, i les connexions i els suports dels terroristes 
a l’Aràbia Saudita van ser objecte d’una investigació 
classificada. La monarquia saudita va intentar marcar 
distàncies amb Bin Laden, desmentir qualsevol tipus 
de complicitat i mostrar una imatge més amable del 
regne, per exemple, promovent la iniciativa de pau 
àrab l’any 2002. No obstant això, el dany reputacional 
va ser enorme i els seus ecos segueixen ressonant vint 
anys després.  

Allò que per a l’Aràbia Saudita va ser un revés, per al 
seu principal rival regional, l’Iran, esdevenia una opor-
tunitat. El gihadisme reemplaçava la República Islàmi-
ca, encara que fos temporalment, com a principal ene-
mic dels Estats Units a la regió. A més, les dues guerres 
que els Estats Units estaven a punt de llançar contra 
els dos veïns de l’Iran —l’Afganistan (2001) i l’Iraq 
(2003)— desallotjarien del poder als talibans i a Sad-

Dues dècades després de l’11-S, el que Obama 
va anomenar el càncer gihadista ha fet metàstasi 
en diversos continents i encara no hi ha signes 
de remissió. En aquest context, no sorprèn que 
Joe Biden, a falta de poder erradicar el «terror», es 
conformi amb posar fi a la «guerra contra el terror».

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
https://elpais.com/diario/2004/05/22/internacional/1085176803_850215.html
https://www.cidob.org/es/articulos/cidob_report/n1_6/la_estrategia_antiterrorista_de_naciones_unidas_de_la_guerra_contra_el_terror_a_la_prevencion_del_extremismo_violento
https://www.csis.org/analysis/evolution-salafi-jihadist-threat
https://web.archive.org/web/20160715183528/http:/intelligence.house.gov/sites/intelligence.house.gov/files/documents/declasspart4.pdf
https://web.archive.org/web/20160715183528/http:/intelligence.house.gov/sites/intelligence.house.gov/files/documents/declasspart4.pdf
https://www.theguardian.com/world/2002/mar/28/israel7
https://www.theguardian.com/world/2002/mar/28/israel7
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dam Hussein, amb els quals Teheran tenia mala relació. 
El desmantellament del sistema baasista va venir acom-
panyat per una ocupació humiliant, i s’anirien obrint, 
a més, nous espais d’influència per als iranians i el seu 
anomenat eix de la resistència. L’any 2004, el rei Abdal-
là II de Jordània va advertir de l’emergència d’un arc 
d’influència xiïta que abastava de Beirut al golf Pèrsic i 
que podia desestabilitzar altres països àrabs. Els termes 
emprats pel rei jordà exemplifiquen un altre dels efec-
tes secundaris de l’11-S: la normalització de les lectures 
dels conflictes a l’Orient Mitjà en clau sectarioreligiosa.

L’altre gran combat es produïa dintre dels països de la 
regió. A Washington alguns polítics i centres de pensa-
ment promocionaven les intervencions a l’Afganistan o a 
l’Iraq tot afirmant –i alguns possiblement ho creien– que 
hi anaven a promoure la democràcia. No obstant això, 
l’efecte va ser el contrari. Els règims autoritaris de la regió 
només havien de qualificar els dissidents com a terroris-
tes per poder emprar mesures excepcionals per neutra-
litzar-los i comprar el silenci i el suport dels seus socis 
occidentals. La lluita contra el terrorisme, juntament amb 
la cooperació en matèria migratòria, han estat els pilars 
sobre els quals s’ha constru-
ït una relació transaccional a 
expenses de la defensa dels 
drets humans i les llibertats 
fonamentals.

Israel, país que s’autodefi-
neix com «l’única democrà-
cia de la regió», també va 
invocar la narrativa antiter-
rorista per justificar la cons-
trucció del mur de separa-
ció i la política d’assassinats 
selectius, consolidant així la 
seva expansió territorial i desacreditant l’Autoritat 
Nacional Palestina i el seu líder, Yasser Arafat, a qui 
acusaven de còmplice del terrorisme. La causa pales-
tina també es troba en la llarga llista de perdedors de 
l’11-S.

Finalment, l’11-S va obrir per als Estats Units una llar-
ga fase de desgast, amb intervencions militars costo-
ses. L’antiamericanisme, existent a l’Orient Mitjà i al 
nord de l’Àfrica abans del 2001, va trobar un bon brou 
de cultiu. Una part de la població estatunidenca tam-
bé mostrava signes de cansament i demanava acabar 
amb unes guerres que difícilment acabaven en victò-
ria. Com a conseqüència, els Estats Units van haver 
de recular, retirant tropes i relativitzant també les se-
ves «línies vermelles» com es va veure, anys després, 
a la guerra de Síria. Potències reemergides com Rússia 
i la Xina van saber llegir l’oportunitat i, en els últims 
vint anys, s’han ofert com a socis útils tant a aquells 
estats de la regió que volien resistir millor les pressi-
ons nord-americanes com als que volien diversificar els 
seus suports internacionals.

En guerra contra la premsa

Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB

L’11-S va convertir el terror en un espectacle i un esde-
veniment mediàtic global. La televisió va retransmetre 
en directe els atacs al cor financer dels Estats Units i, 
d’aquella vulnerabilitat, va néixer una onada de patri-
otisme que ho va cobrir tot. Els mitjans de comunicació 
es van veure arrossegats cap a una pèrdua rotunda de 
la distància necessària per a un relat objectiu. Va ser la 
«mort de la desafecció», tal com ho va teoritzar Brian 
McNair. Unes setmanes més tard, el Congrés dels Es-
tats Units va aprovar la USA Patriot Act que, a més d’es-
tablir un sistema de vigilància generalitzada, imposava 
també un estat d’excepció en la persecució de tot allò 
que pogués ser considerat «antipatriòtic». No només 
augmentava, així, el risc d’autocensura, sinó que es res-
tringia també l’accés del periodista a informació crítica 
i se’n vulnerava el dret a protegir les seves fonts.

Amb el parany semàntic de la «guerra contra el terror» 
com a legitimació del que havia de venir, el deure patri-

òtic implícit que s’esperava de la premsa es va imposar 
en la cobertura bèl·lica. L’Afganistan concentrava tots els 
elements que reforçaven els estereotips occidentals. La 
guerra espectacle, assajada en la primera contesa iraquia-
na del 1991, entrava en una nova dimensió. Un docu-
ment intern de la CNN, amb instruccions precises per als 
seus corresponsals i presentadors, especificava que, atesa 
l’enormitat del nombre de pèrdues de vides innocents als 
Estats Units, havien de ser molt curosos de no centrar-se 
excessivament en les baixes i les penalitats que es pro-
duirien a l’Afganistan, ja que sería una part inevitable de 
la guerra. El 13 de novembre de 2001, el mateix dia de la 
retirada talibana de Kabul per l’entrada de les tropes de 
l’Aliança del Nord, un míssil nord-americà destruïa l’ofi-
cina de la cadena àrab Al-Jazeera a la capital afganesa.

La llibertat de premsa era una amenaça; la veritat fac-
tual, també. Una Administració decidida a imposar 
la democràcia per la força de les armes no va tenir 
cap inconvenient a fabricar les proves que havien de 
sustentar aquestes accions. I bona part dels mitjans 
dominants als Estats Units van comprar el discurs del 

La llibertat de premsa era una amenaça; la veritat 
factual, també. Una Administració decidida a imposar 
la democràcia per la força de les armes no va tenir cap 
inconvenient a fabricar les proves que havien de sustentar 
aquestes accions. I bona part dels mitjans dominants als 
Estats Units van comprar el discurs.

https://www.mei.edu/publications/irans-unconventional-alliance-network-middle-east-and-beyond
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A43980-2004Dec7.html
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A43980-2004Dec7.html
http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/35922/1/41.pdf
http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/35922/1/41.pdf
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secretari d’Estat Colin Powell, el 5 de febrer de 2003 a 
les Nacions Unides, denunciant les suposades armes 
de destrucció massiva en mans de Saddam Hussein. 
La segona contesa de l’Iraq es convertiria en la més 
mortífera de la història per als periodistes, i va impo-
sar canvis de gran abast en la cobertura de conflictes. 
La proliferació dels reporters encastats en l’exèrcit 
nord-americà suposava una limitació evident en l’ac-
cés a fonts alternatives i el risc clar d’una cobertura, 
com a mínim, acrítica sobre aquells que garantien la 
seguretat del periodista.

Va ser en un treball d’anàlisi sobre la política comu-
nicativa de l’Administració Bush on el periodista Eric 
Alterman va encunyar l’expressió «presidència de 
la postveritat» per definir un període i un equip que 
va reescriure les regles del discurs democràtic, des 
del menyspreu als fets provats i el secretisme oficial  
–augmentant en un 75% els documents públics classi-
ficats. El seu llegat inclou una guerra contra la prem-
sa, que Donald Trump va perfeccionar, va explotar i va 
portar a una altra dimensió amb l’ajut de les xarxes so-
cials. Quatre campanyes presidencials, vuit eleccions al 
Congrés i la guerra més llarga de la història dels Estats 
Units separen aquests dos líders republicans. La trans-
formació política, l’erosió mediàtica, l’explotació de la 
por i l’alteritat, i el menyspreu a la veritat mostrat pel 
primer van pavimentar el camí d’aquest últim cap a la 
Casa Blanca. Trump es compta, de fet, entre els ampli-
ficadors de mentides i teories conspiratives de l’11-S, 
començant per les presumptes celebracions de «milers 
i milers» de musulmans a New Jersey per la caiguda 
de les Torres Bessones que el magnat novaiorquès as-
segurava haver vist. Vint anys després, les mentides 
i les conspiracions sobre aquells atemptats continuen 
circulant per Internet i reportant beneficis a les grans 
plataformes digitals.

Encara avui, la resposta de la política occidental a la 
desinformació comparteix una afinitat preocupant amb 
la resposta al terrorisme post 11-S: «una tendència re-
flexiva a veure tant el terrorisme com la desinforma-
ció com a fenòmens molestos que s’han de reprimir, 
més que com a símptomes de malalties sociopolítiques 
subjacents que cal corregir», segons argumenten Ale-
xei Abrahams i Gabrielle Lim, de la Harvard Kennedy 
School. Un nou combat contra altres «actors del mal» 
que, un cop més, pot acabar danyant irremeiablement 
la llibertat d’expressió.

https://www.americanprogress.org/issues/general/news/2008/11/20/5248/think-again-the-bush-legacy-war-on-the-press/
https://www.americanprogress.org/issues/general/news/2008/11/20/5248/think-again-the-bush-legacy-war-on-the-press/
https://www.newsweek.com/big-tech-still-profiting-9-11-conspiracy-theories-20-years-1591513
https://misinforeview.hks.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/07/abrahams_war_on_terror_misinformation_20200722.pdf
https://misinforeview.hks.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/07/abrahams_war_on_terror_misinformation_20200722.pdf

