
Presentació
D’entrada molts us preguntareu el perquè d’aquest treball tan agressiu –en el 
sentit que mai no és agradable parlar de guerres i de conflictes– i no un altre, i la 
resposta és que algú ho ha de fer. Hauria preferit que m’haguessin parlat d’aquest 
tema molt abans, ja que el trobo molt interessant, tot i que si hagués estat així, 
potser no l’estaria desenvolupant en el treball de recerca, ja que no tindria la mo-
tivació extra de només conèixer unes petites parts del tema i voler ampliar els 
meus coneixements. 
Doncs bé, tot va començar a Nova York, l’estiu de 2014 (sí, vaig haver d’anar a l’al-
tra punta del món per adonar-me de quin seria un dels temes que més m’interes-
saria); estàvem fent una visita al museu de l’11-S i tota la història que hi havia al 
darrere de la catàstrofe havia captivat els meus pensaments. Volia saber sobretot 
el perquè d’aquells atemptats, per què justament contra els Estats Units, al WTC i 
al Pentàgon, per què una organització com Al-Qaeda i no una altra…
A principis del 2015 van tenir lloc uns altres atemptats a França organitzats per 
un grup diferent, Estat Islàmic, un concepte nou per a mi i que he decidit inclou-
re en el treball. La guerra civil a Síria està contínuament present a les notícies, 
i com que té relació amb el Treball, amb el Pròxim Orient, els grups gihadistes 
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i els governs del món occidental —és a dir, involucren molts elements diferents 
que ens afecten— crec que és necessari parlar-ne per esvair alguns dubtes i con-
cepcions errònies. 

Metodologia
La major part de la recerca ha estat a partir de fonts en línia, encara que també he 
utilitzat algun llibre de text i vídeos diversos per completar alguns aspectes con-
crets del meu treball (p. ex. uns documentals sobre Charlie Hebdo i sobre Síria).
A la part teòrica he analitzat cinc apartats:

1. EL MÓN ISLÀMIC: Islam (branques de l’Islam, disputa sunnites-xiïtes...), Gihadisme 
(història del gihadisme modern, grups terroristes...).
2. ANTECEDENTS DE L’11-S: 1945: Fi de la IIGM: antisemitisme i genocidi jueu, con-
flicte arabo-israelià (antecedents, les quatre guerres Israel-Palestina...), Guerra d’Af-
ganistan, Iraq-Iran, Iraq-Kuwait, Al-Qaeda (Al-Qaeda i Espanya...), primers atemptats 
(WTC 1993, Kenya i Tanzània 1998...).
3. 11-S: els atemptats, víctimes i supervivents, autoria i responsabilitat; hipòtesis 
conspiradores, incoherències i preguntes...
4. CONSEQÜÈNCIES DE L’11-S: econòmiques, socials, polítiques, bèl·liques (Invasió 
Afganistan, Cimera Açores, Invasió Iraq, Operació Gerònimo), altres atemptats terro-
ristes (11-M, 7-J, Charlie Hebdo, 13-N, Brussel·les...).
5. ISIS I LA GUERRA CIVIL A SÍRIA: organització, semblances i diferències Al-Q i ISIS, 
el conflicte a Síria (combatents, refugiats...).

A la part pràctica he entrevistat a Tomàs Alcoverro (corresponsal al Líban), he en-
questat el públic sobre aspectes del meu treball, he explicat la meva perspectiva 
sobre el tema, he reflexionat sobre la guerra de Síria i he creat alguns annexos: glos-
sari i llista dels atemptats de la història.

Cos del treball

—Al-Qaeda
Organització terrorista basada en la ideologia salafista, creada el 1989.
Durant la 1a Guerra Afganesa (gihad antisoviètica), els EUA i l’Aràbia Saudita van 
ajudar militarment i econòmicament un grup de voluntaris anomenats mujahidins 
per combatre l’opressió russa que amenaçava el país. Un dels líders era Bin Laden. 
La posició de l’extremista Bin Laden va canviar radicalment perquè la campanya 



contra l’URSS no li va ser reconeguda. Posteriorment, la seu es va traslladar a l’Af-
ganistan, on el terrorista va forjar una estreta relació amb els talibans. A partir del 
2001, la intervenció dels EUA al país s’encaminarà cap a la destrucció dels talibans, 
aliats d’Al-Qaeda. Això va ser considerat com una traïció per Bin Laden, que va posar 
en el seu punt de mira els EUA i els seus aliats. 
L’11-S no va ser el primer atac gihadista.

—L’11-S
Van ser una cadena d’atacs coordinats als EUA (Nova York, Washington i Pennsilvà-
nia), el dimarts 11 de setembre de 2001, que teòricament Al-Qaeda i Bin Laden van 
organitzar. Tots coneixem l’ordre dels fets, el que no està tan estès són les teories no 
oficials (hipòtesis conspiratòries):
a) «Inside Job» autoatac: atacs executats pel mateix govern dels EUA, per tal de tenir 
un motiu per envair l’Afganistan i l’Iraq i acabar amb Al-Qaeda. Aquesta hipòtesi 
implica que la caiguda de les torres va ser una demolició controlada, és a dir, que es 
van utilitzar explosius expressament per fer-la caure.
b) «Let it happen on purpose»: atacs executats per Al-Qaeda, però dels quals el govern 
dels EUA sabia amb anterioritat que s’esdevindrien i no va fer res per evitar la catàs-
trofe. Admet l’existència de segrestadors, però acusa el govern de permetre els atacs.
c) Pentàgon: en comptes d’un avió, el que va impactar contra el Pentàgon va ser un míssil.
d) Atemptat fallit: afirma que l’aeronau va ser intervinguda per caces de la Força 
Aèria dels EUA, per evitar «mals majors» i que per aquest motiu mai no va arribar a 
atacar un objectiu clar. Aquesta hipòtesi s’hauria canviat per la tradicional «revolta 
de passatgers», per tal que George W. Bush no hagués de carregar amb la mort de 40 
persones innocents.
Conseqüències
Els atacants eren terroristes de l’Aràbia Saudita. Tot i això, els EUA van atacar dos 
altres països, l’Iraq i l’Afganistan. Per què? Estat Islàmic d’Afganistan (no és l’ISIS ac-
tual) estava acusat d’amagar i protegir Al-Qaeda i Bin Laden i els talibans que tenien 
el poder. L’objectiu era capturar Bin Laden (cervell de l’11-S). Però es contempla un 
altre motiu: la tinença de combustibles fòssils (gas i petroli). Posteriorment, el 16 de 
març de 2003, es va celebrar la Cimera de les Açores on es va organitzar la invasió 
de l’Iraq al·legant que el règim de Saddam Hussein fabricava armes químiques, en-
cara que mai no s’ha pogut demostrar.

—ISIS
Organització terrorista basada en idees gihadistes i wahhabites, que pretén islamit-
zar tot el món i culminar-ho amb la instauració d’un califat universal, amb Abu Bakr 
al-Baghdadi com a líder o califa. 



Sorgiment 
Quan els EUA van envair l’Iraq el 2003, van enderrocar el règim de Saddam Hussein 
que era una dictadura dels sunnites sobre els xiïtes. Amb l’enderrocament es van 
canviar els poders. La situació de discriminació i impotència va desembocar en la 
creació de guerrilles sunnites contra la nova autoritat xiïta. Un gran nombre de sol-
dats d’Al-Qaeda va arribar al país per donar suport als sunnites, ara el grup oprimit.
AQI va crear una organització paraigua anomenada ISI. El 2013, va anunciar la unió 
de les forces de Síria i l’Iraq i d’aquí el nom d’ISIS o ISIL. El juny de 2014 va autopro-
clamar el califat des de Mossul, Iraq. 
Els EUA van tenir un gran impacte en la creació de l’organització afavorint la radi-
calització dels presos. Intenten crear una mena d’estat; tenen una organització terri-
torial, econòmica i política pròpia. Es financen bàsicament de la venda de barrils de 
petroli al mercat negre, que mensualment suposen uns 97 milions de dòlars.

La Guerra Civil de Síria
El desert Àrab i el golf Pèrsic contenen una de les més grans reserves de petroli. Per 
extreure’l, es pot transportar vorejant la península Aràbiga i treure’l pel canal de Suez 
o en línia recta, si es controlen les canonades que passen per Síria. Com que aquesta 
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zona és un gran recurs geoestratègic, tothom l’ha volgut controlar i sempre ha estat 
dins d’algun imperi. Després de la Primera Guerra Mundial es van formar països en 
aquesta zona, i apareix per primera vegada Síria, però estava sota el domini de França 
(Acord Sykes-Picott, que és un dels causants del conflicte Israel-Palestina). 
Quan França és expulsada del país, neix la ideologia «BAAZ», que integra el somni 
d’una sola nació àrab amb idees socialistes, laica, i s’expandeix pel món àrab.
La Primavera Àrab del 2011 (revolta en la qual els països àrabs es van aixecar contra 
els règims dels seus respectius països demanant més democràcia) arriba a Síria i va 
avançant fins que es converteix en una guerra civil. 
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Conclusions
He trobat resposta a la immensa majoria de preguntes que em feia. Puc assegu-
rar que conec alguns dels aspectes que caracteritzen la geopolítica mundial del 
s. XXI: el conflicte d’Israel-Palestina, la guerra entre els veïns d’Orient (Iraq-Iran 
i Iraq-Kuwait) i els efectes de la guerra freda (URSS-Afganistan), el sorgiment 
d’Al-Qaeda i altres moviments gihadistes, el fatídic 11-S, la invasió de l’Iraq i 
l’Afganistan, el terrorífic ISIS, una de les guerres civils més cruentes (Síria) i els 
darrers atemptats a Europa.
Amb el treball de camp (enquesta), he pogut veure com, sobretot en els temes 
d’Israel-Palestina, la majoria de la gent no sap què està passant, i això és molt 
greu. És molt greu perquè amb les vegades que aquest tema s’anuncia per dife-
rents vies (notícies, diaris, ràdios, webs...) no s’han preocupat d’assabentar-se 
del que passa, ni per sobre! Per què? Per què són humans que tenim a 8 hores 
de distància? Per què creiem que és un conflicte sense solució i per això no ens 
preocupem? Per què mentre a nosaltres no ens afecti, no cal pensar-hi? Sigui pel 
que sigui hem de ser conscients que hi ha milers de persones que no han escollit 
viure en aquestes miserables situacions, però que malauradament n’estan patint 
les conseqüències. Els atemptats terroristes que ocupen les portades sempre 
són els europeus o els nord-americans: Nova York, Madrid, Londres, París, Brus-
sel·les...; en canvi, els atemptats comesos pel mateix Estat Islàmic que passen a 
l’Àsia o en països menys desenvolupats on els morts superen qualsevol atemptat 
europeu, a vegades ni se’ls cita. Una altra vegada em pregunto, per què? Que 
consti que no és un atac, tan sols una autocrítica, els atacs ja es produeixen sols. 
En general, crec que hi ha una gran desinformació sobre aquests temes, i moltes 
concepcions errònies que tan sols es poden reconduir mitjançant l’educació.
Per acabar, m’agradaria fer una petita reflexió d’alguns temes. Des del meu humil 
punt de vista, d’una banda, els americans no haurien d’haver donat tant de su-
port als mujahidins. Aquests estaven en contra dels comunistes, però el seu ra-
dicalisme religiós no els feia aliats reals de potències occidentals cristianes com 
els EUA. D’altra banda, darrere de la guerra a l’Orient Mitjà s’hi amaga el negoci 
més gran del món: la fabricació i venda d’armes. Amb elles maten els assassins 
d’ISIS, però amb elles Occident intenta aniquilar-los. Tots dos enriqueixen el ma-
teix amo. Derrotar Estat Islàmic no serà una tasca fàcil, ni ràpida. Està clar que 
no es quedaran de braços creuats i continuaran atacant Occident. El que bus-
quen és acabar amb la nostra llibertat, i fer-nos entrar en una rutina de por i odi 
cap a ells. Tal com deia una víctima dels atemptats de París, la millor contestació 
per part dels ciutadans és viure feliços com sempre havíem fet. No podem entrar 
en un cercle viciós de por i ansietat ja que això és el que volen, i si els volem 
guanyar, no ho podem permetre!
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