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 "3"�-136� · Miguel Gil, reporter de
guerra de l’Associated Press, va
morir el 24 de Maig de 2000 en una
emboscada a Sierra Leona. Per re-
cordar el tercer aniversari de la seva
mort, per recordar la seva feina no
només de periodista sinó humanitària,
s’ha presentat el documental Miguel
Në Terren (Miguel al Terreny). La
pre-estrena ha tingut lloc a l’Aula
Magna de la Facultat de Ciències de
la Comunicació de la UAB i han
assistit els productors, Juan Manuel
Esparo, Jordi Ambrosa, Lluís Gener,
Enric Miró, i la germana petita del
periodista, Patricia Gil. “No només
era un bon periodista, era una gran
persona”, és la conclusió que s’extreu
en veure el documental que dijous
emetrà TV3.

Miguel Gil era un advocat a Bar-
celona que ho va deixar tot per anar
a cobrir el conflicte de Sarajevo en
moto. Va recórrer milers de
quilòmetres per mostrar al món la

realitat d’una guerra mig oblidada. Era
l’hivern de 1993 i en sis anys es va
fer un nom en la tribu dels reporters
de guerra. Amb empenta i decisió va
cobrir guerra rera guerra, Sarajevo,
Rwanda, Tanzània, Kosovo, Txet-
xènia, Sierra Leona, i sempre es va
preocupar de la gent que vivia els
conflictes, no només de les bombes.
Per ell les persones eren el més
important, les converses amb les
víctimes. Les seves imatges eren
diferents a les de la resta perquè
mostrava el context, perquè es
preocupava per donar eines d’inter-
pretació dels conflictes que cobria. Va
veure morir companys i va pressentir
la seva mort, però va continuar
endavant i no va parar de dir la veritat.

��� ����������

El documental mostra el testimoni dels
seus companys, les imatges que va
enregistrar i l’impacte que la seva
mort va provocar, sense apropar-se

al sensacionalisme que aquest tema
podia suscitar.

La idea de fer el documental va
néixer a finals del 2000 amb la
intenció de mostrar l’activitat dels
reporters de guerra. La mort de Mi-
guel Gil i la seva extraordinària
trajectòria va fer que es reconduís
fins a centrar el documental d’una
hora de durada en la seva figura.
Durant tres anys s’ha estat elaborant:
recopilant informació, visionant
imatges inèdites i entrevistant als
companys de Miguel, per aconseguir
una peça plena de sensibilitat i
reflexió. No és només el recordatori
d’una mort, sinó que aporta tota
classe de continguts per a la reflexió:
el paper dels mitjans en la societat,
la importància de l’actualitat en les
notícies, la guerra com un producte
de consum. Miguel Gil va demostrar
que, sent autocrític, es podia deixar
de ser un només  paparazzi  de les
guerres.

2�������7�������8������������
���������
“No només era bon periodista, era una gran persona” se-
gons Patricia Gil, germana petita de Miguel Gil



���������	
������������������ ����������������

� � � � � � � � 	

���������������

����!����

4��� ������ ��� ���9

La zona d’Orient Mitjà torna a
estar en plena ebullició. L’atem-
ptat que hi va haver a Riad
demostra que els americans no
hi són ben rebuts i que l’es-
perada pau no ha arribat. Des-
prés de quasi un mes, les tropes
nord-americanes no han pogut
establir l’ordre a l’Iraq i l’ame-
naça a Síria augmenta per
moments amb l’excusa de les
armes de destrucció massiva
que no han trobat. L’Afganistan
encara no ha recuperat la nor-
malitat després del bombardeig
i el tema de Palestina continua
amb la lluita de pedres contra
bales.

A l’altra banda del món els
nord-americans es dediquen a
fer simulacres per possibles
atacs. El govern dels EUA
segueix amb la seva política
d’atemorir el món sencer (fins i
tot la seva pròpia població)
amb possibles atacs d’armes de
gran potencial que ells mateixos
han fabricat, comercialitzat i
distribuït. Si les armes espan-
ten els EUA per què no les
deixen de vendre? Ja sabem
que aquesta indústria és de les
més poderoses que tenen, però
val la pena? No volem més
hipocresia i no volem continuar
essent defensats pels EUA
d’una amenaça que ells ma-
teixos han provocat.

Per acabar dir que si la zona
d’Orient Mitjà no aconsegueix
deixar de ser el punt més calent
del planeta, el terrorisme que
arriba i arribarà d’allà serà una
amenaça mundial. Al-Qaeda és
en aquests moments un punt de
referència per a molts joves del
món àrab que han viscut tota la
vida entre guerres i conflictes.
Ja n’hi ha prou d’atacar països,
il·legalitzar partits o tancar
diaris, les coses les fan les per-
sones i elles són les responsa-
bles, no els innocents que mo-
ren en una guerra, la gent que
té unes idees diferents o les que
es queden sense feina. Les
injustícies d’avui són les guerres
del demà

������%���

-�:"**3;�· Mayo del 68 fue el crisol
en el que se fundieron todos los sín-
tomas del malestar que arrastraba la
sociedad francesa. De una parte, la
nueva conciencia social de determi-
nados sectores de las clases medias
que fueron atraídas por las tesis ter-
cermundistas desde el conflicto de
Argelia (1954-1962), y que  habían
encontrado su proyección en la gue-
rra de Vietnam. Por otra, el crecien-
te distanciamiento de amplio secto-
res de la sociedad francesa, respecto
del régimen paternalista, y con fuer-
tes ribetes autoritarios del general
Charles De Gaulle. Pero al mismo
tiempo el alejamiento respecto de la
izquierda tradicional, representada
fundamentalmente por el Partido
Comunista Francés, que se mostra-
ba anclado en una posición aco-
modaticia dentro del orden social
establecido después de la Segunda
Guerra Mundial. El movimiento fran-
cés de 1968 encuentra su preceden-
te histórico en la Comuna de Paris
(1871). Esa efímera conquista de los
obreros franceses dejó sentados los
principios autogestionarios (sujeción
a la decisión de consejos y asam-
bleas) que habrían de servir de base
a la organización estudiantil un siglo
más tarde. La movilización que des-
pertó en Francia a raíz de la guerra
de Argelia, sensibilizó fuertemente a
la sociedad; y dejó el terreno fértil
para el surgimiento de una Nueva

Izquierda (Nouvelle Gauche). El 3
de mayo de 1968 la Universidad de
la Sorbona de París bullía por la agi-
tación, los estudiantes de Nanterre
habían intentado participar en la ma-
nifestación obrera. El rector llamó a
la policía y el edificio fue desalojado.
Los estudiantes invadieron el Barrio
Latino, y en la noche del 3 al 4 de
mayo las calles se llenaron de barri-
cadas y enfrentamientos con la poli-
cía. Ante la persistencia de la agita-
ción estudiantil, el 13 de mayo las
grandes centrales sindicales llamaron
a la huelga general bajo el lema «alto
a la represión, libertad, democra-
cia, viva la unión de obreros y es-
tudiantes». Se abría una nueva di-
námica en la que sectores del mundo
obrero se incorporaban a la revuelta
inaugurada por los estudiantes.

Para el día 20 de mayo Francia
se encontraba paralizada, hasta el
extremo de llegar a escasear los artí-
culos de primera necesidad, la gaso-
lina y el suministro eléctrico, se pro-
dujo un auténtico vacío de poder. El
gobierno y los partidos tradicionales,
incluido el PCF, estaban desborda-
dos por una situación cuyas raíces y
dimensiones no llegaban a compren-
der. El 25 de mayo, sindicatos, or-
ganizaciones empresariales y gobier-
no firmaron los acuerdos de Grenelle,
que recogían la aprobación de un
salario mínimo garantizado y el re-
conocimiento de ciertos derechos

sindicales. En los días subsecuentes
se llegó al punto de que el presidente
de la República disolviera la Asam-
blea Nacional y convocara a elec-
ciones, con el objeto de salir del im-
passe provocado por el vacío de
poder. El reto fue aceptado por la
izquierda tradicional. A partir de este
momento la situación empezó a nor-
malizarse. El 12 de junio se prohi-
bieron todas las manifestaciones y los
grupos de la extrema izquierda fue-
ron disueltos por decreto. El 16 de
junio, los estudiantes volvieron a las
aulas de la Sorbona. El 23 se cele-
braron las elecciones, resueltas con
una clara derrota de la izquierda y el
triunfo de los gaullistas y sus aliados;
finalizando así el mayo del 68 fran-
cés. Se considera que el movimiento
de mayo del 68 fracasó como revo-
lución en virtud de que no se produ-
jo la sustitución radical del viejo or-
den político. Pero transformó a la
sociedad francesa, cambió pautas de
comportamiento, introdujo nuevos
valores, reconoció los derechos de
la mujer, la liberalización de las cos-
tumbres, la democratización de las
relaciones sociales y generacionales,
incluyendo la disminución del autori-
tarismo en la enseñanza. “Después de
lo que hemos vivido durante este mes,
ni el mundo ni la vida volverán a ser
como eran”, Daniel Cohn-Bendit (di-
rigente estudiantil) el 29 de mayo de
1968.

<����#$��=��
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l’estudi sobre “Premsa al País Basc”
durant el període de treva anunciat
per ETA. L’estudi, recollit al llibre “Al
filo de la incomunicación”, analitza els
titulars, portades i reaccions dels
principals diaris d’Euskal Herria i els
estatals de referència en relació al
conflicte basc.  Segons el periodista,
el conflicte basc ha esdevingut una
“qüestió d’estat” que ha produït una
crisi de credibilitat dels mitjans de
comunicació.

Xicoy va qualificar “d’antiter-
rorisme mediàtic” la postura dels
diaris afins al govern de l’Estat
espanyol i va exigir, dins el marc de
l’estudi presentat, més respecte pel
codi deontològic i que els mitjans

va fer possible un diari integrament
en euscara. L’expresident del diari va
explicar el compromís nacional,
basquista, independent, públic i
militant del projecte. Segons sembla
és la paraula militant junt amb la
impossibilitat de justificar el capital
social d’Egunkaria el que ha permés
el seu tancament. Jon Mari Torrealdai
va explicar als presents com el jutge
instructor defensava que el diari
formava part de l’entorn d’ETA per
la seva declaració de militància. Així
mateix, va recordar que el capital
d’Egunkaria va nàixer de l’as-
sociacionisme basc i d’”aportacions
personals de 50 •” i que, per tant,
no es podia justificar.

Torrealdai va cedir la paraula al
director del diari, Martxelo Ota-
mendi. Aquesta era la segona visita
de l’exdirector. Si en la seva primera
visita Otamendi va denunciar les tor-
tures i el comportament de la Policia
i l’Audiència Nacional, en aquesta
segona conferència, va anunciar el
naixement d’un nou diari cap a finals
de juny. Malgrat que “no existeixen
garanties que l’Audiència no tanqui
aquest nou projecte”, Otamendi va
demanar la col·laboració de la so-
cietat catalana en l’ampliació de ca-
pital. Ekt S.A. (Euskal komunikazio
taldea) l’empresa acabada de cons-
tituir posarà a l’abast del públic
participacions de 50 • per particulars
i de 300 • per associacions. L’ob-
jectiu: aconseguir els cinc milions
d’euros necessaris per tirar endavant
el projecte. Tant Torrealdai com
Otamendi van restar fins al final
contestant les preguntes dels as-
sistents. L’acte va acabar prop de les
tres amb la conclusió exposada per
Otamendi que “la gent havia fet la
lectura correcta” sobre el tancament
del diari.

deixin de ser un actor del conflicte
per passar a formar part de la solució.

>������(������������������������

Les dues últimes ponències de les
jornades es van produïr de forma
pràcticamet conjunta. Els organitza-
dors de l’acte van deixar els plat més
fort pel final. Jon Mari Torrealdai,
president del consell d’administració
del clausurat diari Egunkaria a més
de membre destacat del món cultu-
ral en euscara, va fer una breu crono-
logia sobre el naixement d’Euskal-
dunon Egunkaria. Torrealdai va
remarcar la feina de normalització lin-
güística aconseguida pel diari i va
destacar l’associacionisme basc que

-�:"**3;�· Enric Xicoy va obrir ahir
la segona ponència de les jornades
en suport al diari clausurat per
l’Audiència Nacional, Euskaldunon
Egunkaria. Malgrat que els as-
sistents es van veure obligats a
traslladar-se a la Sala de Graus per
permetre la preestrena del vídeo so-
bre Miguel Gil a l’aula Magna,
l’ambient no va decaure. La calor i
les dimensions reduïdes de l’aula no
van ser suficients per desanimar un
públic que va anar augmentant a me-
sura que avançava l’acte. Enric
Xicoy, periodista i professor de la
Universitat Ramón Llull,  va fer una
ponència densa i força teòrica en la
que va presentar les conclusions de

�������������������������������������������������������������������	
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�"12�� '13?;� · Almenys 50 morts i
200 ferits és el resultat d’un triple
atemptat suïcida perpetrat ahir a la
matinada a Riad. Entre els 200 ferits
hi ha un pilot espanyol d’origen
veneçolà, diversos francesos i italians,
entre deu i dotze nord-americans i un
suís. El grup terrorista Al-Qaida s’ha
atribuït implícitament aquest atac
antioccidental a l’Aràbia Saudita i
n’anuncia de nous. L’agència de

notícies oficial saudita va informar que
els atemptats anaven dirigits contra
tres barris del nord-est de la capital:
Al-Hamra, Ixbiliya i Cordoba,
habitats per occidentals.

Per la seva banda, el ministeri
saudita informava que en un escenari
dels atemptats es van trobar tres
cadàvers que, «segons sembla, són
els dels terroristes», que en total
serien nou kamikazes. Els terroristes

van penetrar als tres barris amb els
cotxes abans de fer-los esclatar. Les
explosions van ser molt potents i van
afectar molts edificis, mentre que les
enormes columnes de foc i fum van
ser visibles des de diversos punts de
la ciutat.

Saud al-Feissal, ministre d’Ex-
teriors saudita va avançar que el seu
país treballarà en col·laboració amb
l’administració nord-americana per
tal de detenir els responsables. Al-
Qaida, que pretén pressionar Riad
perquè trenqui amb Washington,
assegura que el triple atemptat estava

preparat des de feia “molt de temps”
i avisa de nous cops terroristes a la
regió del Golf Pèrsic, Jordània i
Egipte.

A més, Thabit ibn Qaiss, el nou
responsable de premsa del grup te-
rrorista afirmava la setmana passada
que preparaven un nou atemptat con-
tra els Estats Units com els de l’11S.
Per la seva banda, el president nord-
americà George Bush assegura que
“els responsables de l’atemptat
sabran el que és la justícia dels Estats
Units”, alhora que afirma que “la gue-
rra contra el terror continua”.

*��������������������+������!�����
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