
Presentació
El meu treball de recerca, anomenat «Les claus del terrorisme», consisteix en una 
anàlisi comparativa entre quatre organitzacions terroristes amb actuació a diferents 
països i amb ideologies diverses, i entre quatre atemptats perpetrats per aquestes 
mateixes organitzacions.
Quan pensem en la paraula terrorisme probablement ens venen al cap les massa-
cres de l’ETA, que el nostre país coneix bé, o la imatge de la destrucció de les torres 
bessones l’onze de setembre de 2001. Però això que anomenem terrorisme no ve 
d’aquí. No és, ni de bon tros, un problema aparegut als segles XX o XXI. Al llarg de la 
història han estat moltes les organitzacions que han lluitat per diferents objectius i 
amb ideologies variades. 
Tot i això, en els últims temps el terrorisme s’ha convertit en una de les majors pre-
ocupacions internacionals. Fa cosa de deu anys ens impactava veure les portades 
dels diaris anunciant una massacre en algun lloc del món. I ara, en canvi, ens estem 
habituant al fet que les notícies obrin el butlletí informatiu notificant la mort de 
desenes de persones en un atemptat terrorista. Ens impacta en un primer moment, 
però un parell de dies més tard, a vegades setmanes, ens n’oblidem. Potser perquè 
infravalorem el valor d’una vida humana o perquè pensem que no ens toca de prop. 
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Potser perquè no som conscients del que passa. Però passa. Passa a Ansbach, 
a Brussel·les, a Niça. Passa a Noruega quan l’ultradretà Anders Behring Breivik 
mata un total de 77 persones. Passa a Moscou. A París i a Madrid. Però també 
passa a Kènia i a Bagdad. I a Alger amb l’explosió de cotxes bomba. Passa a 
Omagh, a Bojayà, a Dacca. I també passa a Vic.
Si hi ha algun punt en comú en totes aquestes massacres és, sens dubte, la im-
mensa crueltat amb la població civil. 10, 72, 85, 191... No són només xifres. Són 
víctimes mortals. Vides trencades i inesperadament arrabassades per algú que 
en nom d’una religió o d’un profund sentiment lluita contra un enemic mitjan-
çant els seus punts més vulnerables. Algú que utilitza persones que, al marge 
dels interessos d’aquests individus, feien vida quotidiana sense pensar que el 
terrorisme podia entrar, també, a les seves famílies.
Així doncs, l’objectiu d’aquest treball és, en primer lloc, entendre. Entendre 
això. Entendre com una persona aparentment normal un dia decideix matar o 
participar en l’assassinat de civils innocents en favor d’una manera de pensar. 
Com es pot fer això, sabent que no només mataràs tantes persones, sinó que 
també destrossaràs unes famílies que de cap manera s’interposen en la teva 
lluita. I, per tant, determinar també el paper, el pes, d’aquesta manera de pen-
sar. És tanta la força que té com per fer precipitar un cotxe bomba en un pati 
ple de nens jugant? Realment aquesta violència és portada a terme com un 
mètode per defensar una ideologia determinada i aconseguir unes finalitats 
polítiques com poden ser la independència d’un país, la imposició d’una religió 
o el canvi en un sistema de govern, o la ideologia és en el fons només un pre-
text, un afegit? 

Metodologia
El mètode utilitzat per fer la comparativa ha estat l’elaboració de fitxes, unes per 
a les organitzacions i unes altres per als atemptats. 
En les de les organitzacions analitzades, que han estat Al-Qaeda, l’ETA, les FARC 
i l’Irgun, hi consta el nom de l’organització i la ideologia que defensen; una pin-
zellada de la història del grup; el capdavanter de l’organització o una persona 
amb pes important dins la banda; l’objectiu o objectius que perseguia; el mo-
dus operandi, si és que normalment se n’acostumava a seguir algun; la manera 
d’organitzar-se dins la mateixa banda; les fonts de finançament, en molts casos 
il·legals, i si rebien algun suport extern d’altres països, organitzacions o perso-
nalitats importants; un atemptat de cadascuna, que s’amplia en les fitxes dels 
atemptats; la imatge que pretén donar de cara la població, estudiant factors com 
la bandera o el símbol, i una petita bibliografia.



Pel que fa als atemptats, de Madrid, Vic, Bojayà i Jerusalem, en les fitxes s’ha comen-
çat localitzant la massacre, seguidament s’ha fet una breu descripció dels fets; s’ha fet 
una pinzellada del context social, que en alguns casos com en l’atemptat de Madrid 
era de gran importància; el nombre de morts i ferits i si calia subratllar algun tret ca-
racterístic com la seva nacionalitat o edat; el que en va ser considerat el responsable, 
que en alguns casos és el mateix executor i en altres l’organitzador de l’atemptat; la 
repercussió social, si se n’han fet pel·lícules, llibres o cançons, i l’impacte en un diari 
nacional, La Vanguardia, i en un d’internacional, Le Monde. De La Vanguardia se n’han 
analitzat els dies que se’n va parlar així com la seva localització i les portades que va 
ocupar l’atemptat, i la posició del diari en cas que se n’escrivís l’editorial. Del diari Le 
Monde, en canvi, només se n’han pogut determinar els dies que se’n va parlar i el ti-
pus d’article, ja que l’hemeroteca digital era molt limitada.
Les principals fonts utilitzades han estat articles en diaris, sobretot d’El Mundo, El 
País i l’ABC i, naturalment, La Vanguardia i Le Monde, per a l’anàlisi de l’impacte a 
la premsa dels atemptats estudiats. I per altra banda també s’han utilitzat llibres 
entre els quals destaquen Yihad, que es?, centrat en el terrorisme yihadista; i Terror 
i negligència, que és sobre el terrorisme d’ETA però té una extensa introducció del 
terrorisme en general. 



Cos del treball
Pel que fa a l’estructura, el treball es pot dividir en quatre parts. En primer lloc una 
aproximació al terrorisme en termes generals, un breu repàs per la història, el tipus 
de terrorisme, la cerca d’una definició exacta i aplicable en qualsevol cas, la contro-
vèrsia generada per l’aparent incompatibilitat entre seguretat i llibertat i el debat ar-
ran de les conseqüències de negociar amb els terroristes. 
El segon lloc és ocupat per la comparativa entre les organitzacions. Els grups estu-
diats han estat Al-Qaeda, organització d’ideologia islamista que practica un terroris-
me global, és a dir, amb actuació a diferents països; l’ETA, que reivindica la indepen-
dència d’Euskadi, nació formada per territoris d’Espanya i França; les FARC (Forces 
Armades Revolucionàries de Colòmbia), que pretenien establir un govern comunista 
al seu país; i l’Irgun, organització d’ideologia sionista que actuà del 1931 al 1948 en 
territori palestí per tal d’instaurar l’estat jueu d’Israel. En aquesta comparativa s’han 
analitzat les motivacions terroristes, tant de fundació del grup com d’afiliació; i 
s’han comparat els líders, les fonts de finançament i la imatge que donen de cara la 
població estudiant factors com la bandera, els símbols i la posada en escena.
Després d’aquesta trobem la comparativa entre els atemptats de l’onze de març de 
2004 als trens de Madrid, perpetrat per Al-Qaeda; l’atemptat de l’ETA a Vic el 1991; la 
massacre de Bojayà a l’església d’aquest municipi de Colòmbia, i l’atemptat a l’Hotel 
King David de l’Irgun. S’estudia principalment la tipologia de les víctimes i l’impacte 
de les diferents massacres a la premsa, segons diversos factors com el lloc on es 
donen, el nombre de víctimes, l’organització que el reivindica i la seva ideologia.
Per tal d’arribar a unes conclusions amb bases més sòlides, a part d’utilitzar les quatre 
organitzacions i atemptats principals, també s’ha estudiat l’IRA i els atemptats d’Omagh, 
de les ambaixades estatunidenques de Kènia i Tanzània, l’atemptat a la Universitat de 
Garissa i els de París de novembre 2015; però sempre com a complementaris.
En l’última part del treball s’ha fet un balanç dels atemptats comesos en el període 
de juny a novembre de 2016, període d’execució del treball, i s’ha mostrat que n’hi 
ha hagut un total de 26 i que han deixat un total de 947 víctimes mortals. 

Conclusions
Finalment després d’aquesta anàlisi s’ha arribat a unes clares conclusions.
En primer lloc, que el terrorisme es basa en la radicalització d’una ideologia. En tot 
terrorista o organització terrorista es porta una manera de pensar a l’extrem, per 
tant el problema no recau tant en aquesta manera de pensar, però sí en el fet de 
radicalitzar-la, i considerar-la l’únic pensament vàlid, volent combatre les opinions 
contràries. Així doncs, tot terrorisme, hagi dut a terme més o menys acció violenta, 
es basa en un radicalisme, que va des d’un sentiment ecologista radical o d’una 



voluntat de defensa als drets dels animals fins a un islamisme radical, passant per 
nacionalismes, sionismes, comunismes i un llarg etcètera. 
En segon lloc, el terrorisme no discrimina les víctimes. Com s’ha vist, a l’hora de 
cometre un atemptat les víctimes més directes són les civils, civils que són escollits 
de manera indiscriminada. En la major part dels casos no se segueixen uns criteris 
concrets per determinar els objectius de l’atac, sinó que el que es busca és causar el 
màxim nombre de víctimes per així tenir un major impacte i mostrar el seu poder 
sobre la societat. Per tant, els civils són utilitzats únicament com a mitjà per acon-
seguir uns objectius. 
Com a tercera conclusió cal destacar la manca de criteris objectius de la premsa a 
l’hora d’informar de diferents atemptats. La quantitat d’informació que arriba als 
països occidentals sobre notícies relacionades amb el fenomen terrorista no és la 
mateixa en el cas d’un atemptat comès per Al-Qaeda a Madrid que un de comès per 
les FARC a Bojayà. Les morts als països desenvolupats, doncs, prenen més rellevàn-
cia que les víctimes dels anomenats països pobres, fet que queda plasmat en els dos 
diaris estudiats, malgrat el suposat valor igualitari de la vida humana independent-
ment dels seus orígens. 
I d’aquí en deriva, també, una infravaloració de la vida humana. Els atacs terroristes 
s’estan convertint en un fet quotidià que suposa una subestimació de la pèrdua de 
vides humanes. Això queda materialitzat, per exemple, en la poca presència a la 
premsa d’atemptats que deixen desenes de víctimes.
I, finalment, la gran contradicció del terrorisme. Les pròpies organitzacions defen-
sen la seva lluita amb el pretext de defensar el poble, quan en realitat el que surt 
més perjudicat d’aquesta lluita és aquest mateix poble. Per exemple en l’atemptat 
de l’Irgun a l’Hotel King David no tan sols van morir àrabs i britànics, sinó també 
els mateixos jueus, així com a la massacre de les FARC a l’església de Bojayà, on les 
víctimes van ser civils d’origen colombià. 
Per tant, davant la hipòtesi que se’ns presentava, es pot concloure que la ideologia 
en el terrorisme és tan sols una excusa, un a més a més, ja que com s’ha vist no hi 
ha cap inconvenient en trair d’alguna forma aquesta manera de pensar si suposa un 
inconvenient per aconseguir els fins polítics que es persegueixen.
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