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Salvador Martí i Puig Professor de Ciència Política, UAB

LLUITANT CONTRA L’OBLIT

Democràcia i pau: una fita històrica4La dècada dels noranta va començar amb bones
notícies: el procés de pau a Amèrica Central semblava arribar a port. La victòria de
Violeta Barrios de Chamorro a les eleccions de Nicaragua de febrer de 1990 va sig-
nificar la fi de l’agressió nord-americana i la desmobilització de la Contra1. Poc des-
prés, l’any 1992 a Chapultepec, es segellaria també la fi de dotze anys de guerra civil
a El Salvador. Ambdós fets generarien una dinàmica conciliadora que suposaria la
desactivació d’un dels conflictes regionals més crítics de la dècada anterior. I aques-
ta desactivació tindria la seva culminació amb la progressiva desmilitarizació d’Hon-
dures i amb la rúbrica dels acords de pau de Guatemala el desembre de 1996.
Un paisatge com el descrit difícilment s’hagués imaginat, ni per part dels més opti-
mistes, pocs lustres abans. I és que, efectivament, tant l’onada de transicions des de
règims dictatorials i sagnants cap a règims liberal-democràtics a El Salvador i Gua-
temala (i, en menor mesura, a Hondures), com el triomf i l’erosió de la revolució
sandinista, van agafar per sorpresa a la major part de científics socials. 
Van ser dos fenòmens –un de naturalesa internacional i un altre de caràcter domès-
tic– que, a partir dels noranta, van transformar el context polític de la regió. Per
una banda, l’aparició d’un món unipolar on desapareixia la suposada “amenaça
soviètica i cubana” (i, amb ella, la política contrainsurgent promoguda per l’admi-
nistració nord-americana) i, per l’altra, la profunda deslegitimació (per la seva ine-
ficiència i pels seus costos morals i socials) dels règims autoritaris i despòtics que
havien imperat a El Salvador, Guatemala i Hondures, i també l’esgotament –tant
per l’assetjament com per la seva dinàmica polaritzadora– de la revolució sandinis-
ta a Nicaragua. 
D’aquesta manera, a principis dels noranta, l’optimisme imperava: la democràcia libe-
ral era –es deia– l’únic desenllaç possible. Semblava que, finalment, després de tants
anys de conculcació de llibertats i drets, els habitants de la regió gaudirien d’un ordre
polític respectuós i conforme amb la legalitat emanada de les urnes. Amb aquests
referents, i enmig d’un món geopolíticament unipolar, Amèrica Central semblava
conquerir dos dels grans anhels de la seva història: pau i llibertat.
Però per aconseguir aquesta fita encara hi havia una qüestió pendent: com reconci-
liar unes societats que havien estat enfrontades durant més d’una dècada i com pas-
sar plana –amb justícia i respecte– de la tràgica experiència de les múltiples viola-
cions als drets humans. 

Democràcies amnèsiques?4En el passat la conjugació d’autoritarisme polític (amb
fraus electorals continuats, violència física i repressió) i deteriorament social va crear
les condicions per a l’emergència d’embats populars que van acabar per esdevenir una
alternativa insurgent. Avui, la democratització de les institucions ha suposat la desac-
tivació de la mobilització popular. Caldrà veure, amb tot, com influeix la precarització
social en el nou context. De totes maneres, després de l’ample mobilització popular de
dècades passades, de la guerra, del terrorisme d’Estat i dels desplaçaments forçats, avui
la gent està farta de tanta violència. 
És en aquest escenari on el discurs d’ordre i disciplina que elabora la dreta (ja sigui
des d’ARENA, el PLC, la FRG o el PAN)2 arriba amb facilitat a un notable sector
de les classes subalternes. Així la demanda d’ordre i l’apatia social estan convertint-
se en els dos elements més significatius de l’escenari polític actual a la regió, mentre
que el seu rebuig es canalitza a través de l’abstenció i l’emigració.
Aquesta sacralització de l’ordre és fruit tant de l’esclat de la delinqüència comuna
com de la impunitat respecte a les brutals violacions dels drets humans perpetra-
des durant la dècada anterior. Pel que fa la delinqüència comuna, cal dir que s’ha
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incrementat de forma exponencial, i ha suposat l’aparició massi-

va, en els barris populars de les ciutats, de pandillas, bandas, gangs

o maras que emulen el vandalisme i la violència anòmica que els

seus homòlegs realitzen en els barris perifèrics de les ciutats nord-

americanes. Aquests tipus d’acció constaten que les conseqüències

socioeconòmiques de les dràstiques polítiques d’ajustament econò-

mic han impactat amb més contundència sobre els col·lectius més

dèbils. En aquesta línia cal assenyalar el fenomen dels nens del carrer.

I si bé és massa complex per a acotar-lo en poques línies, cal expo-

sar que els estrats més fràgils de la societat centramericana no només

han carregat amb la pitjor part del “nou model”, sinó que han aca-

bat per guanyar-se l’estigma de ser un dels col·lectius més perillo-

sos, violents i anòmics del nou mapa social de la regió. Es tracta

d’un mapa que combina el paisatge propi dels períodes de post-

guerra amb la liberalització econòmica i l’afany d’ostentació.

Pel que fa a la impunitat, la negligència de les autoritats a l’hora de

jutjar els responsables dels crims d’Estat perpetrats durant la dècada

anterior (ben documentats en els informes redactats per les Comi-

siones de la Verdad d’El Salvador o en l’informe de la Recuperación

de la Memoria Histórica realitzat per la Comisión para el Esclareci-

miento Histórico a Guatemala) suposa una mutilació a la dignitat

col·lectiva i un frau a la història i al futur dels pobles. 

En aquest sentit, la demanda de silenci i d’ordre que s’alça des de

diversos sectors del statu quo suposa qualsevol cosa menys la recon-

ciliació. Certament, la càrrega de responsabilitats i la recuperació de

la memòria són dues qüestions molt delicades: amb elles està en joc

la credibilitat de les institucions i, sobretot, l’imaginari del país. En

aquesta direcció, i com ja ha dit més d’un filòsof, “en un país on la

pròpia història està en disputa, qui aconsegueix donar forma a la

memòria, definir els conceptes i interpretar el passat, guanya el futur”.

La tasca de recuperar la memòria i la dignitat: el cas de Guate-
mala4No hi ha dubte que el cas més sagnant i escandalós pel que

fa a la violació de drets humans és el de Guatemala, i així ens ho

mostra l’estudi realitzat per la Comisión para el Esclarecimiento His-

tórico, on s’exposa que l’Exèrcit de Guatemala va ser responsable del

85% de les violacions registrades en el conflicte, seguit per les (ofi-

cials) Patrullas de Autodefensa Civil (18%), els comissionats militars

(11%), altres forces de seguretat de l’Estat (4%) i, finalment, les

organitzacions guerrilleres (3%). 

D’aquestes violacions, el 38% van ser execucions arbitràries, segui-

des, en ordre de freqüència, per tortures (19%), desaparicions força-

des (10%) i violacions sexuals (2%). I això malgrat que els testi-

monis dels declarants també es refereixen a altres violacions, com

ara la privació de llibertat, els morts per desplaçament forçat, morts

i ferits en hostilitats, atacs indiscriminats, utilització de mines o la

utilització de població civil com a escuts humans.

Pel que fa a la temporalitat, d’acord amb les dades, pot establir-se

que la violència va concentrar-se principalment en alguns anys

del conflicte. El 48% dels casos van succeir l’any 1982; seguits, en

ordre de freqüència, dels anys 1981, 1983, 1980 i 1984. Així, dels

36 anys que va durar el conflicte, el 81% de les violacions enre-

gistrades van produir-se entre el 1981 i el 1983. I, respecte a la

localització de la violència, també s’observa la seva concentració

geogràfica en les zones de més presència indígena. El departament

del Quiché va ser el més afectat, amb el 46% del total de les vio-

lacions, seguit en ordre de freqüència, per Huehuetenango, Alta

Verapaz, Chimaltenango i Baja Verapaz. També el Petén, San Mar-

cos, i Ciutat de Guatemala mostren una important freqüència de

violacions. Finalment, pel que fa a les xifres, si bé és difícil posar-

se d’acord sobre el nombre de víctimes, la xifra més acceptada és

la de més de 250.000 morts per motius polítics des de 1961 (i més

d’un terç d’aquests entre 1980 i 1987) i uns 220.000 desplaçats

externs.

Què es pot fer davant d’aquests fets tant aclaparadors? Com és pos-

sible parlar de legitimitat dels règims que s’instauren a Guatema-

la durant la segona meitat dels anys vuitanta? La veritat és que és

difícil, i més si tenim en compte que el recent “cas Gerardi”3 enca-

ra no s’ha resolt, i que avui (des del 14 de gener de 2000) els dos

mandataris més importants del país –el president de la República

i el president del Congrés Nacional– no només són membres del

partit populista i reaccionari Frente Republicano Guatemalteco

(FRG) sinó que el segon és el general colpista i genocida José Efra-

ín Ríos Montt. 

Amb tot –i malgrat les dificultats– des de fa un temps han anat

emergint iniciatives per jutjar els responsables d’aquests crims con-

tra la humanitat. En aquesta direcció, cal esmentar dues iniciati-

ves: es tracta de l’apertura de dos processos contra alguns dels man-

dataris guatemalencs durant el període de la repressió. El primer

va començar el 22 de març de 2000 quan la Cort Suprema de Jus-

tícia espanyola va acceptar un procés, presentat per la premi Nobel

Rigoberta Menchú Tum, contra dirigents militars guatemalencs

acusats de genocidi, tortura i terrorisme durant els 36 anys de règim

autoritari. I el segon procés, que va iniciar-se el dia 3 de maig del

mateix any, és una acusació contra l’ex president Fernando Rome-

ro Lucas García (fou president durant el període 1978-1982), el

seu germà Benedicto Lucas García i el llavors ministre de Defen-

sa d’estar relacionats amb 10 massacres ocorregudes a les zones

indígenes de l’Ixcan, Rabinal, Ixil i Chimaltenango. 

L’arribada a bon port d’aquests judicis són l’esperança que, per pri-

mer cop a la història, Guatamala gaudeixi de justícia i, amb ella,

sigui possible afrontar un futur sense el dolorós llastre d’un passat

ple d’horror. En cas contrari hauríem de plantejar-nos per a què ha

servit el trànsit de règims autoritaris cap a sistemes democràtics.
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Democràcia… com i per a quí?4Les debilitats institucionals de

les “noves democràcies” centramericanes no es deuen només a dis-

funcions de “l’enginyeria institucional” o a la maldestre activitat

dels dirigents. Hi ha causes més profundes, com ara la constatació

de l’existència de règims liberal-democràtics que desenvolupen polí-

tiques que empitjoren les condicions de vida d’amples sectors de la

població i que es neguen a assumir les responsabilitats d’allò que va

ocórrer durant la guerra. 

I és que aquests “sistemes” semblen haver encunyat un singular tipus

de reduccionisme democràtic on no només es posa en qüestió la com-

petitivitat efectiva dels processos electorals o la confecció de l’a-

genda que s’hi discuteix, sinó que també perpetua situacions –entre

elecció i elecció– on impera la impunitat, la corrupció pública, l’o-

pacitat administrativa i la subordinació del poder judicial i legisla-

tiu a l’executiu. 

Efectivament, la democratització és molt difícil si no va acompan-

yada d’una democratització de la societat i d’una reducció de les pro-

fundes fisures econòmiques i culturals que avui esquerden molts

països llatinoamericans. La democràcia és un règim d’integració al

voltant de valors i actituts compartides; i la concertació política és

una fantasia quan el mercat margina i la cultura discrimina. Així, és

difícil encara parlar de reconciliació nacional i de democràcia a

l’Amèrica Central d’avui.
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Notes4

14La Contra va ser un exèrcit antisandinista d’origen mercenari que es va finançar bàsicament des dels EUA i es nodria d’ex

guàrdies nacionals de l’època de Somoza. Enclavat al sud d’Hondures i al nord de Costa Rica, la Contra realitzava atacs esporà-

dics a cooperatives, centres de salut i demés infraestructures creades pel règim revolucionari sandinista. Amb el temps, a finals

dels anys vuitanta, va anar guanyant certa base social d’origen camperol a les zones agrícoles frontereres, per la qual cosa la

“guerra de la Contra” va esdevenir un dels pitjors maldecaps de la revolució.

24ARENA: Alianza Revolucionaria Nacionalista (El Salvador); PLC: Partido Liberal Constitucionalista (Nicaragua); FRG: Frente

Republicano Guatemalteco (Guatemala); PAN: Partido de Avanzada Nacional (Guatemala).

34El “Cas Gerardi” fa referència al “misteriós” i sàdic assassinat del bisbe guatemalenc, i director de l’Oficina de Derechos

Humanos del Arzobispado (ODHA), Juan Gerardi Condera (de 75 anys), per part de dos desconeguts (pressumptament, perquè

no s’ha pogut provar malgrat que tothom ho sospita) vinculats amb les Forces Armades. L’assassinat de monsenyor Gerardi va

produir-se el 26 d’abril de 1998, justament l’endemà que presentés públicament les conclusions del treball elaborat des de

l’esglèsia catòlica per la Comisión de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) titulat “Guatemala: nunca más” i on s’in-

vestigava els assassinats, tortures, violacions dels drets humans que l’Estat de Guatemala havia infringit a la població durant

quaranta anys. 

L’informe identificava pel seu nom a més de 52.000 morts i desapareguts civils i revelava que l’exèrcit i els grups paramilitars

eren els culpables del 90% dels crims. Avui el cas Gerardi està encara sense resoldre i no hi ha cap membre de les forces arma-

des en judici. Tot sembla indicar que el crim quedarà impune.
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Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)

La CEH és una entitat administrada per les Nacions Unides

que es va establir arran dels acords de pau signats el 1996

entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) i el Govern

de Guatemala d’Álvaro Arzú. La tasca d’aquesta comissió ha estat inves-

tigar, a títol informatiu i en nom de la reconciliació, per tal “d’aclarir

amb tota objectivitat, equitat i imparcialitat les violacions dels drets

humans i els actes de violència que ha patit la població de Guatema-

la” al llarg del conflicte armat intern que ha durat quasi 40 anys.

Les recomanacions i conclusions del treball de la CEH es recullen en

l’informe Guatemala: memoria del silencio, presentat el 25 de febrer de

1999. Aquest informe posa en evidència la repressió generalitzada que

van practicar els governs dictatorials anteriors.

www.hrdata.aaas.org/ceh/mds/spanish

Missió de Verificació de les Nacions Unides a Guatemala (MINUGUA)

MINUGUA es va posar en marxa amb l’objectiu de reconstruir i consolidar la pau a Guatemala. Va iniciar les

seves funcions de verificació el novembre de 1994, en resposta a la petició que van formular el Govern de Guatemala i la

URNG al secretari general de les Nacions Unides, després de la signatura de l’Acord Global Sobre Drets Humans, el març

d’aquell mateix any, en el qual ambdues parts van establir sol·licitar una missió que verifiqués el compliment dels com-

promisos que s’esmentaven en aquell acord. Després de la signatura de l’Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el desembre de

1996, i sempre per part dels signataris de la pau, es va demanar a MINUGUA que verifiqués també tots els acords de pau

que van tenir vigència a partir d’aquell moment.

www.minugua.guate.net

Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad s’adopta i se signa el 27 d’abril de 1991 a

Ciutat de Mèxic, per la necessitat d’aclarir amb rapidesa els fets vio-

lents contra els drets humans que van ocórrer a El Salvador durant la

guerra de 12 anys que va patir el país. El document està ratificat pel

Govern salvadorenc, pel Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacio-

nal (FMLN) i per les Nacions Unides. Aquesta comissió va treballar durant

sis mesos només per investigar, tant sobre el terreny com a partir d’en-

trevistes amb milers de testimonis, i dos mesos més per presentar l’in-

forme titulat De la locura a la esperanza.

www.cepaz.org.sv/cepaz98/comision.htm

MISSIONS DE PAU44

EL SALVADOR44GUATEMALA44

Grup d’Observadors de les Nacions Unides a Amèrica Central (ONUCA)

L’ONUCA es crea per tal d’assegurar que els estats signataris (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu-

res i Nicaragua) no donin suport a les forces irregulars i als moviments insurreccionals a la regió, com també es com-

prometin a no permetre l’ús dels seus territoris per agredir altres estats. Es va ampliar la seva missió en la participa-

ció en la desmobilització voluntària de la resistència nicaragüenca, supervisió de l’alto el foc i separació de forces.

Aquesta missió dura del 1989 al 1992 i té la seva seu a Tegucigalpa (Hondures).  

www.un.org/Depts/DPKO/Missions/onuca.htm

Missió d’Observadors de les Nacions Unides a El Salvador (ONUSAL)

L’ONUSAL s’estableix, per la resolució 693 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 20 de maig

de 1991, per tal de verificar l’aplicació dels acords negociats entre el Govern de El Salvador i el Frente Farabundo Mar-

tí para la Liberación Nacional (FMLN), després d’una llarga guerra civil de més de 10 anys. Aquests acords inclouen

l’alto el foc, la reforma i reducció de les Forces Armades, la creació de la nova força de Policia, la reforma del sistema

judicial i electoral, els drets humans, la tinença de les terres i altres qüestions econòmiques i socials. Dura des del

juliol de 1991 fins a l’abril de 1995. 

www.un.org/Depts/DPKO/Missions/onusal.htm


