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INTRODUCCIÓ 
r 

El llibre que teniu a les mans és el resultat d'un projecte de re
cerca que ha format part del programa de treball de la Secció 
d'Estudis sobre Pau i Conflictes del CIDOB per a l'any 1986. 

Inícialment, aquest treball es va concebre amb la intenció de 
fer un manual, mes aviat breu, que possibilités a les persones 
interessades en l'estudi de la pau, trobar una eina que els perme-

r 

tés d'introduir-se en un conjunt d'aspectes connectats al tema 
de la pau. Si bé Pobjectiu d'una petita extensió en quant al nom
bre de pagines no s'ha complert del tot, sí que cree que s'ha res-
pectat la intenció de presentar el marc general sota el qual es des-
envolupa Pactivitat d'investigació sobre la pau. 

Presentar un marc de referéncies comporta sempre un proble
ma: es fa difícil aprofundir en els temes tractats. Així, entre el 
dilema de parlar de poques coses i de manera exhaustiva, o de 
referir-se a moltes temátiques i d'una forma mes succinta, he triat 
aquesta darrera fórmula, i per un motiu ben ciar: la investigació 
sobre la pau és una activitat forga desconeguda i, sovint, l'asso-
ciem amb uns aspectes concrets quan, en realitat, la investigació 
sobre la pau es mou dins un univers molt ampli. L'objectiu fo-
namental d'aquest treball és, justament, mostrar aquest univers, 
les connexions entre les seves parís i les aportacions que, des deis 
centres d'investigació sobre la pau i les seves publicacions, s'han 
fet per entendre millor la dinámica de la pau i els conñictes. 

La redacció d'aquest treball forma part, també, del programa 
de recerca que he de fer per acabar els meus estudis a la School 
of Peace Studies de la Universitat de Bradford. Vull fer constar 
l'atenció i la gentilesa que l'equip d'aquesta School ha tingut vers 
aquest projecte d'estudi. També he d'agrair les anotacions, les 
critiques i els consells que m'han fet Rafael Grasa, Pere Vilano-
va, Celestino del Arenal, Josep de Délas i Mercé Fernández, que 
m'han permés millorar el primer redactat d'alguns capítols. 
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Finalment, i una vegada mes, voldria donar constancia de Tin-
teres que des del primer moment ha mostrat la Fundació Jaume 
Bofill, i també de Tentusiasme i encoratjament que ha mostrat 
el seu director, Jordi Porta, per tal que aquest treball fos realit-
zat i publicat. Sense l'ajuda d'aquesta fundació, el llibre que te-
niu a les mans no s'hagués pogut ni comencar a redactar. 

Un treball d'aquest tipus, especialment quan incorpora molta 
bibliografía i molts punts de referencia, es pot elaborar grácies 
a la infrastructura documental que, dia a dia, cuida un centre 
de documentació com el CIDOB. El seu equip de documentació 
(Anna i Silvia) han facilitat igualment que aquest treball anés 
fent-se amb una certa fluídesa. 

Barcelona, octubre 1986 
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OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ SOBRE LA PAU 

Una definició senzilla i resumida del que vol i és la investigado 
sobre la pau és la que Johan Galtung descriu en un estudi dedi-
cat precisament a clarificar aquest concepte: 

«La investigació sobre la pau, en el seu estat actual, per-
segueix la redúcelo de la violencia, tant directa com es
tructural; adopta una actitud crítica en front de la realitat 
d'avui; contribueix ais debats i a les mesures d'ordre poli-
tic, sovint mitjancant grups transnacionals que poden ac
tuar sobre les organitzacions internacionals o per mitjá 
d'elles; utilitza elements de totes les ciéncies socials i tam
bé hi contribueix».1 

La reducció deis nivells de violencia, el criticisme, l'aplicabilitat 
política de les recerques i la transdisciplinareítat son, com des-
prés veurem amb atenció, quatre de les característiques básiques 
que defineixen i emmarquen la investigació sobre la pau: una 
empresa científica «destinada a clarificar les condicions sota les 
quals es desencadenen els confVetes. U análisi ha de permetre, 
si no eliminar els conflictes, sí almenys organitzar la seva regu
lado, de manera que puguin evitar-se les seves manifestacions 
agudes (tant en la violencia oberta com en l'estructural)».2 

1. GALTUNG, Johan: «Hacia una definición de las investigaciones so
bre la paz», a Investigación sobre la paz: tendencias recientes y reper
torio mundial^ «Informes y documentos de Ciencias Sociales», n° 43, 
UNESCO, 1981, pp. 10. 
2. CRESUP: Polemohgiet Recherche sur la Paix, ¡renoiogie, a «Ca-
hiers du CRESUP», n° 1, 1977, pp. 13. 
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La tasca de la investigació sobre la pau podríem dir que és, 
dones, descobrir les causes de la guerra i de la violencia i les con-
dicions de pau. Amb paraules de Hoivik,3 la investigació sobre 
la pau «és Yestudi del confítete violent a nivell social, de cara 
a reduir el nivell de violencia». 

Per a Rapoport, un deis primers científics que es dedicaren 
a aquest tipus d'investigació, Tobjectiu de la investigació sobre 
la pau no és produir técniques que puguin ser utilitzades per a 
la prevenció de les guerres, sino, mes aviat, efectuar canvis fona-
mentals que minin la legitimitat de la guerra com a instrument 
de la política nacional. 

Per a Rapoport, és necessari reemplazar el concepte de racio
nalitat individual peí concepte de racionalitat col-lectiva. I per 
poder canviar el concepte de racionalitat, afegeix, cal també can-
viar el mateix concepte de guerra, que ha de passar a ser consi
derada d'instrument polític a crim organitzat.4 

L! efectivitat de la investigació sobre la pau, segons aquest punt 
de vista, no dependria tant del desenvolupament de determina-
des técniques de resolució de conflictes, com del desenvolupa
ment d'actituds i coneixements que puguin canviar la legitimi
tat, la moralitat i la racionalitat del militarisme, del nacionalis-
me i del mateix poder. Com assenyala Eckhardt5, caldria substi
tuir la noció de «patriotisme» per la d'humanisme. 

OBJECTIUS A LLARG TERMINÍ 

A diferencia de la dinámica del moviment per la pau, per exem-
ple, la investigació per la pau té consciéncia que els seus objec
tius son els d'aconseguir resultáis favorables a la pau solament 

^ 

a llarg termini. Tot i que pot ajudar, i ho fa, campanyes i ac-
cions puntuáis i immediatesy la filosofía i la dinámica que inspi
ra a la investigació sobre la pau és aquella que va dirigida a cer
car o provocar canvis en els comportaments de les societats, 
adrecant-los en direccions que facin compatibles aquests com
portaments amb els objectius de pau i justicia social. Si del que 

3. HOIVIK, Tord: Peace Research and Science. A Discussion Paper, 
«Journal of Peace Research», n° 3, 1983, p. 261. 
4. ECKHARDT, William: The Task of Peace Research. A future-
Oriented Endeavour, «Bulletin of Peace Proposals», n° 2, 1985, p. 180. 

5. ECKHADRT, William: op. cit., pp. 181. 
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es tracta, dones, no és solament aconseguir una mesura política 
o diplomática determinada, sino-reorientar les polítiques nacio-
nals i internacionals vers un tipus de relacions basades en la coo
perado, el respecte ais drets humans i la reducció de la violen
cia, forcosament haurem de convenir que aquest ideal sois po
drá ser una realitat després d'un treball prolongat sobre les con-
ductes, el pensament i les polítiques deis Estats, les societats i 
les persones. 

Té rao James O'Connell6 quan afirma que «llevat que, tarit 
l'acció com la reflexió, a llarg terminí, puguin iniciar un canvi 
en els valors i les actituds béHiques tradicionals, no será possi-
ble que les idees per la pau puguin desfer els efectes de molts 
aspectes de la violencia social i individual». 

Efectivament, el canvi de valors i actituds bél-liques és un pro-
jecte que ha d'estar dirigit tant a les persones, individualment 
i coMectivament, com a les estructures polítiques i culturáis que 
tradicionalment han donat suport al comportament beMicista. 
És per aixó, com també assenyala O'Connell, que «la idea de 
la pau conté dos elements básics: el desig de cooperació entre 
les persones per a objectius socials i personáis, i l'abséncia de 
violencia, ja sigui de carácter físic, psicológic o moral».7 

PAU = DESIG COOPERACIÓ + ABSÉNCIA VIOLENCIA 

Aquest enfocament o aquesta mirada vers el futur una mica Uu-
nyá no és, pero, exclusiu de la investigació sobre la pau. Dins 
del mateix moviment per la pau hi ha objectius i estratégies per 
aconseguir-los que teñen fronteres molt distants en el temps. No 
és estrany, per aixó, que un destacat animador de la campanya 
nord-americana a favor de la congelació de les armes nuclears, 
Randall Fosberg, hagi manifestat que la necessitat d'acabar amb 
el fenomen de la guerra no pugui ser obra d'un pía de cinc anys, 
sino d'un projecte de 50 a 100 anys vista, que és el temps mínim 
necessari per canviar íes actituds d'ús de la violencia, canviar 
el comportament agressiu i, fins i tot, canviar la naturalesa hu
mana.8 

6. O'CONNELL, James: Peace with Work to Do, Berg Publisher Ltd., 
1985, pp. 4. 
7. O'CONNELL, James: op. cit, pp. 30. 
8. Citat per ECKHARDT, William: op. cit. 
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Un plantejament d'aquest tipus suscita, d'entrada, diverses 
qüestions per ser analitzades dins de la investigació sobre la pau: 
Hi ha alguna relació entre les actituds respecte a Tus de la forca 
i de la guerra o la pau? La guerra requereix Inexistencia d'un com-
portament agressiu, o és suficient que la gent es límiti, simple-
ment, a obeir ordres? En definitiva, la guerra, és una fundó de 
la naturalesa humana o és una funció de la civilització? 

Tampoc ha d'estranyar, dones, que de les ciéncies que col-la-
boren en la formació de la investigació sobre la pau, tant la bio
logía com la psicología i la psicoanáíisi tinguin coses a dir en 
qüestions tan fonamentals. 

LA INTERDISCIPLINAREÍTAT 
DE LA INVESTIGACIÓ SOBRE LA PAU 

Ja hem comentat, i qualsevol lector ho haurá pogut intuir, que 
una de les característiques básiques de la investigació sobre la 
pau és, justament, la seva interdisciplinareítat, és a dir, que uti-
litza els coneixements de moltes ciéncies per analitzar la pau i 
els conflictes. Com recorda Galtung,9 «la investigació sobre la 
pau ha servit de lloc de trobada de les disciplines de les ciéncies 
socials, i participa en una interacció amb diverses d'elles. Amb 
tot, una perspectiva molt mes important, avui, respecte a aqües
tes investigacions, és considerar-Íes com el lloc de trobada de di
versos esforcos d'investigació orientada vers els problemes». 

La investigació sobre la pau és, dones, interdisciplinária i mul-
tidisciplinária. Quines son les disciplines que mes contribueixen 
a aquest carácter multidisciplinari és difícil d'especificar, i no tant 
perqué no es coneguin les ciéncies que fan aportacions, sino sim-
plement perqué es fa difícil avaluar el grau d'importáncia de la 
seva contribució. De qualsevol manera, sembla ciar que la cien
cia política és la que engloba, en aquests moments, un major 
nombre de reflexions i suggeriments, sempre que considerem les 
relacions internacionals un apartat de la ciencia política i no una 
disciplina a pan 

Un segon bloc important és el format per Teconomia, el dret 
internacional, la historia i la sociología. L 'economía ha aportat 
una gran quantitat d'elements de judici per comprendre les reía-

r 

9. GALTUNG, Johan: op. cit., pp. 7-17. 
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cions entre els Estats i la significació de fenómens tan impor-
tants com la cursa d'armaments o el subdesevolupament. El dret 
internacional, malgrat les seves limitacions peí que fa a la seva 
aplicado, conté un bon grapa't de reglamentacions entorn del des-
armament, els drets humans i els drets polítics i socials; val a 
dir, també, que és al voltant de cátedres i seminaris de dret inter
nacional on es genera una part considerable de l'activitat acadé
mica de la investigació sobre la pau. La historia, per la seva part, 
ha estat una ciencia imprescindible per estudiar, per exemple, la 
polemologia; i els estudis histories quantitatius sobre les causes 
de les guerres han donat llums sobre els factors bel-lígens i de 
pau de diferents societats al llarg de la historia de la humanitat. 
La sociología, finalment, ha estat una disciplina amb una pre
sencia permanent en qualsevoí deis camps especialitzats o con
nexos de la investigació sobre la pau, sigui per comprendre el 
comportament de les societats, sigui per estudiar l'impacte deis 
conflictes, les tecnologies bél-liques o la Iluita deis moviments 
pacifistes. 

Després d'aquest segon grup, podríem enumerar un llarg bloc 
de disciplines amb aportaciones mes o menys considerables, pe
ro mai negligibles. Destacaríem, en tot cas, la presencia de l'an-
tropologia, les matemátiques (la teoria deis jocs és molt utilit-
zada en la investigació de conflictes), la psicología, la geogra
fía, la ciencia militar, la biología i l'ecologia. Una gran diversi-
tat de disciplines que, precisament per aquesta diversificació, fa 
que la investigació sobre la pau gaudeixi d'una gran riquesa i 
d'un gran dinamisme. 

El treball en conjunt, compartit, de totes aqüestes disciplines, 
fa que els estudis sobre la pau i els conflictes tinguin una perso-
nalitat globalitzadora i no quedin estancáis en una análisi pura-
ment economicista, histórica o política, per exemple. Així, quan 
s'intenta estudiar, per exemple, la violencia en un IIoc determi
nad o un conflicte específic, a partir d'aquesta varietat de disci
plines, s'analitzen, entre d'altres, aquests següents factors:10 

— perspectiva histórica 
— arrels económiques 
— determinants socioculturals 
— consideracions psicológiques i de comportament 
— coneixements antropológics 

10. THEE, Marek: Scope and Priorities in Peace Research, «Bulletin 
of Peace Proposals», n° 2, 1983, pp. 203-208. 
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— dinámiques polítiques intergrupals o interestatals 
— factors militars o geostratégics 
— implicacions tecnológiques 
—. elements legáis 
— aspectes ético-filosófics 
etc, etc. 

Com es pot comprovar, en aquesta análisi intervenen la histo
ria, Peconomia, la sociología, la psicología, Pantropologia, la 
ciencia política, Pestratégia, les ciéncies militars, la filosofia, la 
tecnología, etc., és a dir, un conjunt de coneixements i d'aporta-
cions molt mes ric que el que podria fer una sola d'aquestes dis
ciplines, que sempre tindrá un volum de saber mes reduít i sub-
jecte, a mes, ais Iímits imposats pels paradigmes propis de la cien
cia en qüestió. 

LA TRANSDISCIPLINAREÍTAT 

Aquesta experiencia d'analitzar les coses des de diferents disci
plines ha anat produint un fet lógic, com és el d'obtenir uns re-
sultats que sois son possibles d'aconseguir mitjancant el treball 
en comú, amb multidisciplinareítat. D'aquest resultat nou i es-
pecífic, se'n diu transdisciplinarei'tat, és a dir, que és la sin tes i 
orgánica del coneixement de diverses disciplines. Com diu 
Senghaas,11 «transdisciplinarei'tat implica una combinació deis 
medís propis de cada disciplina amb Pobjecte d'estudiar els pro-
blemes sota una nova llum, i atorgar així una nova identitat a 
aquesta investigado». 

«Dins deis projectes transdisciplinaris no solament s'as-
sumiran o postularan els processos interdependents de rea-
limentació o aprofitament de resultats (feed-back), sino 
que, molt expíícitament, tant en la investigació teórica com 
en Pempírica, s'analitzará Pestructura general de la violen
cia i deis processos violents; els múltiples processos per 
qué la violencia s'alimenta a si mateixa serien el mateix 
centre de la investigació».12 

11. SENGHASS, Dieter: Contribución especifica de la irenohgía al aná
lisis de las causas de la violencia social: la transdisciplinareidad, a La 
violencia y sus causas, UNESCO, 1981, pp. 113-114 
12. SENGHAAS, Dieter: op. Cit., p. 114. 
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EL CARÁCTER NORMATIU 

A diferencia de la majoria de les ciéncies i activitats científiques, 
la ciencia de la pau és considerada normalment com una disci
plina normativa, és a dir, una disciplina amb un elevat contin-
gut de judiéis de valor. Aquest contingut normatiu existeix a tots 
els nivells, ja siguin conceptuáis, teórics o metodológics. 

Com ha indicat Wilson,13 la investigació sobre la pau es preo
cupa principalment de mostrar les potencialitats i limitacions de 
diverses teories, doctrines i accions proposades no sois peí mo-
viment per la pau, sino també per altres fonts, incloses les deis 
polítics i els militars. A mes de ser una aproximado analítica 
objecüva, la investigació sobre la pau i els conflictes restringeix 
les seves activitats a la recerca de les formes perqué les seves tro-
bailes puguin ser aplicades, mes que no pas dedicar-se directa-
ment a aplicar-Íes, tot i que moltes persones de la investigació 
sobre la pau están compromeses amb el moviment per la pau. 
La funció de la investigació per la pau, pero, i tal com després 
analitzarem amb atenció, és mes que res «ajudar el pensament 
sobre la pau a desenvolupar-se en un camí sistematic i conse-
qüent, mitjancant Texamen i Panálisi deis diversos objectius i mit-
jans proposats».14 

ALTRES CARACTERÍSTIQUES 
DE LA INVESTIGACIÓ SOBRE LA PAU 

En un deis millors treballs que expliquen, amb brevetat, qué és 
la investigació sobre la pau, Marek Thee15 dona tot un seguit 
de qualificatius que em semblen oportuns de reproduir per aca
bar d'explicar la personalitat d'aquesta activitat. Thee comenca 
recordant Y amplitud de la investigació sobre la pau, i assenyala 
que «tot redefinint i eixamplant constantment el concepte de pau 
d'una forma creativa i dinámica, la investigació sobre la pau s'ha 
eixamplat fins a englobar l'estudi deis conflictes armats i la re
sollido deis conflictes, el rearmament i el desarmament, el sub-

13. WILSON, G.K.: Peace: A Global Study Guidey Housmans, 1982, 
pp. 9-14. 
14. WILSON, G.K.: op. cit., p. 14. 
15. THEE, Marek: op. cit., pp. 203-208. 
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desenvolupament i el desenvolupament, la miseria i la realitza-
ció de la justicia social, la violencia repressiva i rafirmació deis 
drets humans». 

La investigació sobre la pau és també: 
humana en els seus objectius, 
científica en els seus métodes, 
pragmática en les seves experimentacions, 
internacional per naturalesa, 
global en perspectiva, i está 
orientada vers l'acetó respecte a la sevá aspirado. 

Com a disciplina de la ciencia social, la investigació sobre la pau 
recull i processa informació, sistematitza i analitza els seus ob
jectius, desenvolupa teoria i dissemina coneixements adquirits 
per a un canvi progressiu de la societat. 

La investigació sobre la pau, afegeix Thee, és també oberta 
i dinámica. Es oberta perqué té la voluntat de conéixer i d'ab-
sorbir els coneixements científics acumuláis en d'altres discipli
nes. És dinámica per la seva constant recerca de noves síntesis 
i noves resolucions ais problemes de la violencia i de la pau, co
sa que provoca un constant esforc analític per redefinir les diná-
miques del canvi. 

Aqüestes característiques es donen a qualsevol de les aproxi-
macions amb qué podem catalogar la investigació sobre la pau: 

Conceptual (conceptes i models) 
Normativa (normes, valors i aspectes teleológics) 
Empírica (fets, métodes d'análisi, aplicacions). 

Finalment, Pevolució de la investigació sobre la pau en els dar-
rers anys ha fet que es consolidin una serie de característiques, 
fins al punt que alguns investigadors les consideren com a parts 
del mateix paradigma de la investigació sobre la pau actual. Així, 
Hylke Tromp16 considera que la investigació sobre la pau s'ha 
desenvolupat, des de 1968, en aqüestes tres direccions: 
a) Institucionalització. Significa que s'ha treballat molí en la 

creació d'infrastructura (desenvolupament organitzatiu, ins-
tituts, publicacions, contactes internacionals, etc.) 

16. TROMP, Hylke: El punto de vista tradicional y el punto de vista 
radical en el estudio de las relaciones internacionales, en Anuario de 
la UNESCO sobre Paz y Conflictos, Edit. Fontamara, 1986, (Vol. 1). 

21 



b) Influir activament en Velaboració política i en presa de deci-
sions a nivell nacional. 

c) Discussió delsfins i de l'objecte mateix de la investigació so
bre la pau. 

La investigació sobre la pau ha de ser, necessáriament, plural i 
oberta en les qüestions metodológiques, pero per aixó «cal que 
hi hagi també una visió comuna del que és la pau, que inspiri 
els investigadors a concentrar els séus esforcos en aquelles árees 
d'investigació que son rellevants per al futur de la pau».17 

Peí que fa al punt b), resta sempre obert un debat sobre els 
destinataris de la investigació sobre la pau. Parlant d'aquesta 
qüestió, Jahn18 ha indicat com, a fináis deis setanta, varen sor-
gir a la R.F. Alemanya tres tipus diferents de tendéncies, cada 
una de les quals formulava diferents demandes a la investigació 
sobre la pau: els polítics de la distensió, l'oposició conservadora 
a la distensió, i el moviment pacifista oposat a la cursa d'arma-
ments. Per a Jahn, la investigació sobre la pau ha d'evitar casar
se amb qualsevol d'aquestes tendéncies; peí contrari, ha d'inten-
tar trobar una audiencia entre el conjunt de la societat per po
der complir els dos propósits de la investigació sobre la pau: la 
perpetua tasca de prevenir la guerra, i la creació de condicions 
per a una pau positiva, l'abolició del sistema de dissuasió, ¡'ame
naza nuclear i la violencia estructural. 

La investigació sobre la pau, pero, no es una activitat homo-
génia, i molta de la gent que participa en aquest tipus de recerca 
pensa diferentment que Jahn. En general, podríem dir que hi 
ha tres punts de vista diferents sobre on ha d'anar dirigida i quins 
han de ser, preferentment, els receptors de la investigació sobre 
la pau: 
a) Els governants. Rapoport, per exemple, creu que s'ha de fer 

una investigació que concordi amb els interessos deis dirigents 
i que tingui possibilitats de ser assumida per determináis or-
ganismes polítics. 

b) U opinió pública, elsmovimentspacifistes. Per a W. Eckhardt, 
per exemple, la investigació sobre la pau no ha d'anar dirigi-

17. DEDRING, Juergen: Toward Apropíate Peace Research, «Peace and 
Change», n° 3, 1981, p. 13. 
18. JAHN, Egbert: Peace Research and Politics within the Field o/So-
cietal Demands, «Journal of Peace Research», n° 3, 1983, pp. 253-259. 

22 



da ais governants, ates que no en faran pas cas i no teñen 
intenció de fer canvis en la societat. Per aixó, cal animar l'opi-
nió pública perqué no aboni les polítiques governamentals que 
amenacen la pau. El receptor i protagonista de la investiga
ció sobre la pau ha d'ésser el gran públic, engrescat peí movi-
ment per la pau. 

c) La consciéncia global, l'educado social. Una tercera tenden
cia, finalment, en la qual podríem posar Galtung i Curie, és 
la que considera que les possibilitats d'aplicació de la investi
gació sobre la pau no es dirigeixen tant vers la influencia di
recta mitjancant el desenvolupament gradual d'una nova cons
ciéncia que suposi una diferent percepció del que significa 
la pau. 12 objectiu se sitúa a molt llarg termini i se centra en 

Peducació per la pau. 

La discussió sobre els destinataris de la investigació sobre la pau 
va acompanyada, normalment, de l'intent de donar una respos-
ta a una altra qüestió: és útil aquesta investigació? 

En primer lloc, i abans de donar una resposta directa a la pre
gunta, cal recordar que, en tot cas, sempre es pot afirmar que 
el que veritablement és inútil és la investigació sobre la guerra, 
almenys socialment. Reflexionar, investigar i analitzar la pau es-
devé, en la nostra época, una necessitat ineludible, per pocs i lents 
que siguin els resultáis. El que pot discutir-se és la forma i la 
metodologia d'aquesta tasca, pero difícilment podrá qüestionar-se 
el fet en si. 

D'una manera immediata podríem afirmar que la investiga
ció sobre la pau pot teñir quatre formes d'aplicació: 
1) Investigado 

— Per fomentar la investigació de ciéncies socials o aplica-
des dirigides al desenvolupament de béns d'utilitat social, as-
senyalant les contradiccions de determinades orientacions de 
la investigació. 
— Desenvolupant i perfeccionant l'análisi de les causes, es
tructures i dinámiques de situacions de pau, guerra i 
conflictes. 

2) Mediado 
— Proporcionant elements conceptuáis i metodológics de re-
solució de conflictes. 

3) Comportament polític 
— Facilitant judiéis étics i empírics sobre les conseqüéncies 
de determinades polítiques diplomátiques, económiques, mi-
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litars, socials i culturáis en relació a situacions conflictives. 
4) Educado per la pau 

— Proporcionant elements d'anáiisi, judiéis i alternatives que 
w 

permetin construir un comportament col-lectiu favorable a un 
món en pau. 

Arribats en aquest punt, dones, i a tall de conclusió, coincidiría 
amb el que apunta Mack19 quan afirma que les característiques 
fonamentals de la investigado sobre la pau, que vindrien a cons
tituir el que ell anomena «la síndrome de la investigado sobre 
la pau» (un concepte un xic menys pretensiós que el paradigma 
a qué feia referencia Tromp), son: 
1) lliurament a certs valors i desenvolupament d'una investiga

do orientada a realitzar aquests valors, 
2) preferencia pels métodes de les ciéncies socials, 
3) entusiasme per la investigació interdisciplinária, 
4) concepció de la naturalesa humana molt mes optimista que 

no pas la deis «realistes», 
5) concepció de «pau» i «violencia» molt mes amplia que la usa

da normalment. 

19. MACK, Andrew: Peace Research in the I980s, The Strategic and 
Defence Studies Centre, Canberra, 1985, p. 23. 
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CENTRES DTNTERÉS 
I PRIORITATS 

DE LA INVESTIGACIO 
SOBRE LA PAU 





Encara que sembla forca evident, no és de mes remarcar que l'evo-
lució de les prioritats d'estudi dins de la investigació sobre la pau 
ha estat molt lligada amb Pevolució del plantejament general teó-
ric d'aquesta disciplina. Dit amb altres paraules, i afinant una 
mica mes, podríem dir que ha estat l'evolució del mateix con-
cepte de pau el que ha marcat el ventall de temes a investigar 
per la gent que s'ha dedicat a la recerca sobre la pau. 

D'aquesta manera, quan la pau era entesa solament com una 
abséncia de guerra, el que s'investigava era el fenomen de la guer
ra, és a dir, la violencia directa i física. A partir deis anys seixan-
ta, que és quan s'introduí el concepte de violencia estructural 
i de pau positiva, les prioritats de recerca es varen eixamplar no-
tablement fins a abastar fenómens socials molt diferenciats ais 
de les guerres. Fets histories importants, com la descolonització 
deis anys cinquanta i seixanta, provocaren una presa de cons-
ciéncia que la vida humana estava sent destruida per la dissemi-
nació de la pobresa, de la fam, de les malalties evitables i per 
les privacions sócio-económiques, mes que per Tus de les 
armes1. Totes aqüestes condicions reflectien la violencia incrus
tada en les estructures de la societat (violencia estructural). 

No és estrany, dones, que la investigació sobre la pau hagi es-
tudiat, en els dos darrers decennis la violencia estructural de ca
rácter social i económic: el subdesenvolupament i el maldesen-
volupament, l'imperialisme i les relacions de dominació i depen
dencia, les estructures socials que possibiliten i perpetúen l'ex-
plotació i les desigualtats, etc. 

De la mateixa manera, la investigació sobre la pau s'ha ocu-
pat també de la violencia política, mental i espiritual: la supres-

1. THEE, Marek: ScopeandPriorities in Peace Research, «Bulletinof 
Peace Proposals», n° 2, 1983, pp. 203-208. 
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sió de les llibertats i deis drets humans elementáis, l'expansió del 
militarisme i deis régims dictatorials i autoritaris, etc. 

ParaMelament a aquesta concepció «victimista» de la pau, com 
molt bé assenyala Marek Thee,2 la investigació sobre la pau ha 
desenvolupat també métodes i estratégies per superar la violen
cia, particularment mitjancant l'acció no violenta. D'aquí ['in
terés en la resolució pacífica deis conflictes, la defensa civil no 
violenta i el desenvolupament d'alternatives de defensa, l'estudi 
de métodés de desobediencia civil, els processos de consciencia-
ció política, la lluita en favor del desarmament, etc. 

No cal dir, especialment peí que fa a aquest darrer apartat que 
els resultáis han estat mes aviat magres. Cal advertir, pero, que 
la major part de les persones que investiguen la pau teñen cons-
ciéncia de les dificultáis inherents a aquest treball de construir 
una cultura de pau, per aixó normalment procuren no ser maxi-
malistes en les seves propostes. El mateix fet de plantejar-se ob-
jectius a molt llarg termini ja ho impedeix. 

Esquema general de les prioritats d'estudi 

Etapes Decenni Tema 

I 40* Destrucció de les guerres 
50' 

II 60' Violencia estructural 
70» 

III 80* Alternatives 

Es freqüent, pero no per aixó corréete, creure que la investigació 
sobre la pau s'ocupa básicament de qüestions de defensa i d'ar-
maments. Aquest error pot explicar-se, possiblement, per l'im-
pacte que en el gran públie han tingut alguns debats internacio-
nals, com el deis euromíssils i les estratégies nuclears, on els es-
pecialistes de la investigació sobre la pau hi han participat molt 
activament. Aquesta mala percepció del que en realitat fa, en 
conjunt, la comunitat científica deis que es dediquen a la recer
ca de la pau es posa en evidencia per poc que es miri amb aten-
ció els programes d'investigació de la major part deis centres d'in-

2. THEE, Marek: op. cit. 
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vestigació sobre la pau; els temes de defensa i estratégies hi so-
len figurar, evidentment, pero amb unió amb altres temátiques 
tant o mes importants i urgents. 

Podríem afirmar, fins i tot, que l'actualitat internacional tam-
poc adoba restricta especialitat en temes de guerra o temes de 
pau. En les relacions internacionals, mes aviat, hi ha una ten
dencia a desfigurar els estadis en qué la guerra o la pau son clars 
i limitáis. Al contrari, cada cop adquireix major importancia Pes-
tudi del que podriem dir «zones grises», és a dir, espais de no-
guerra ¡ de nó-pau a la vegada, on es produeixen una gran parí 
deis fenómens de violencia en el món actual. 

La «zona grisa» coincideix, en certa manera, amb el que Gal-
tung considera com a «no satisfácelo de les necessitats humanes 
básiques», tant materials com no materials. El quadre que s'ad-
junta representa quines son aqüestes necessitats i dona una imatge 
del que pot significar «fer mal a una persona».3 

3. GALTUNG, Johan: «Contribución específica de la ¡fenología al es
tudio de la violencia; tipologías» a La violencia y sus causas, UNES
CO, 1981, pp. 97. 
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Necessitats basiques, mate riáis i no mate riáis 

Categoría Necesitáis i/o drets Béns 

Supervivencia Individual: enfront d'accidents, homicidi 
CoHecüva; enfront d'atacs, guerra 

seguretat 

Fisiológica 

Ecológica 

Social 

Llibertat 

Política 

Jurídiques 

Cap a dins: nutricio, aire, aigua, son 
Cap a fora: moviment, excreció 
Somatiques: protecció contra la malaltia 

aliments 
aigua 
medicado 

Climátiques: Protecció contra la intemperie vestit, habitatge 

Comunitaris: amor, sexe, descendencia 
Culturáis: expressió, diáleg, educació 

Dret a viatjar i a acollir viatgers 
Dret d'impressió i d'expressió 
Dret de formació de la consciéncia 
Drets de mobilització 
Drets de confrontació 
Drets de protecció jurídica 
dret al treball 

escolaritat 

* r 

transport 
comunicació 
reunió, informació 
partits 
eleccions 
tribunals, etc. 
llocs de treball 

Necessitat de creativitat, autoexpressió en el treball 
Necessitat de comprendre les condicions de la propia vida 

Relació amb Necessitat d'activitat, d'ésser subjecte i no sois objecte o 
la societat client 

Necessitat de temps lliure, de noves experiéncies, necessitats 
inteUectuals i estétiques 

Relació amb Necessitat de comunitat, companyonia, amistat, solidaritat, 
els altres ajut 

Necessitat de benestar, felicitat, alegría 

Relació amb Necessitat de protagonisme, de realitzar el jo potencial 
un mateix Necessitat de donar a la vida un significat, sentit o finalitat 

Relació amb Necessitat d'algun tipus de comunicació amb la naturaíesa 
la natura 

Font; GALTUNG, Johan: La violencia y sus causas, Unesco, 1981, p. 97 
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Si no es satisfá la necessítat es produirá algún tipus de desinte
grado humana (somática en els primers casos, humana en els 
casos de necessitats socials), o bé hi haurá algún tipus de desin
tegrado social. 

La tendencia a anar concretant cada cop mes els problemes 
de les persones i de les societats humanes ha influít també en 
la recerca de noves metodologies d'estudi, amb la intenció de pro
curar que la investigado sobre la pau no quedes limitada a una 
simple especulació teórica sobre el bé i el mal. 

Com explica un estudi del PRIO sobre aquesta qüestió, «en 
els anys seixanta va aparéixer el que podem dir teories del terme 
mitja en l'ámbit de la investigado sobre la pau. Aixó vol dir que 
els conceptes abstractes i la metodologia d'aquesta disciplina 
s'han aplicat de manera creixent a problemes concrets d'impor-
táncia mundial».* Així, per exemple, en els treballs orientats a 
estudiar la violencia estructural, s'ha donat molta importancia 
a la recerca deis mecanismes i les causes de la desigual distribu-
ció, a escala mundial, del sistema de producció d'aliments i d'ex-
tracció de primeres matéries. D'una manera semblant, en el ter-
reny de la violencia directa, temes com el del comerc d'armes 
i els processos de militarització a ('interior de les societats han 
estat forca tractats pels investigadors/res. 

El mateix interés de la UNESCO, que ha patrocinat i financat 
diversos seminaris i publicacions sobre la violació deis drets hu-
mans arreu del món, no ha fet mes que reforcar encara mes 
aquesta tendencia a considerar com a prioritats els temes que 
acabem de comentar. 

L'INTERNATIONAL PEACE RESEARCH ASSOCÍATION 
(IPRA) I LES PRIORITATS D'INVESTIGACIÓ 

Una altra manera de veure les prioritats i la diversitat deis cen
tres d'interés dominants en les persones que actualment es dedi
quen a la investigació sobre la pau és el que queda palés en les 
reunions que cada dos anys organitza l'IPRA per ais seus mem-

4. PRIO: Tendencias recientes en la Investigación sobre la Paz. Análi
sis de los datos de las encuestas, a «Informes y documentos de Cien-
das Sociales», nü 43, UNESCO, 1981, p. 30. 
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bres. La 11a Conferencia General de PIPRA, celebrada al mes 
d'abril de 1986, a Sussex (Gran Bretanya), estava estructurada 
en onze grups de treball, els títols genérics deis quals donen tes-
timoni del que ja hem comentat sobre Pamplitud temática de la 
investigació sobre la pau. Aquests grups son: 

I. Alternatives de seguretat. 
2. Análisi i resolució de conflictes. 
3. Drets humans i canvi social i polític. 
4. Militarització i desmilitarització del llenguatge i de 

la cultura. 
5. Militarització i sexisme. 
6. Tecnología militar, dinámica del rearmament, control 

deis armaments i desarmament. 
7. La no-violéncia dins la investigació sobre la pau. 
8. Pau i desenvolupament. 
9. Contribució de Peducació per la f>au a la justicia glo

bal i social. 
10. Moviments per la pau. 
II. U economía mundial: mes enllá de la dependencia. 

Dos anys i mig enrere, a la 10a Conferencia General celebrada 
a Hongria, al setembre del 1983, els grups de treball foren els 
vuit següents: 

1. Cursa d'armaments, doctrines estratégiques i 
alternatives de seguretat. 

2. Política i economía de la militarització i de la 
desmilitarització. 

3. Conflicte i canvi en les regions critiques: Orient 
Mitjá, América Central, Indo-xina i África del Sud. 

4. Crisi en Peconomia mundial. El seu impacte en 
la política mundial i en el desenvolupament. 

5. Estructura global de la comunicació. 
6. Drets humans, autonomía cultural i comunitat mundial. 
7. Educació per la pau. 
8. Moviment per la pau i investigació per la pau. 

Si anem una mica mes enllá, al juny del 1981, durant la 9a Con
ferencia General de PIPRA celebrada al Canadá, les comissions 
de treball formades foren les set següents: 

1. Militarisme, desarmament i alternatives de Defensa. 
2. Recursos, tecnología i nou ordre internacional. 
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+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

3. Política económica deis aliments i de les necessitats 
humanes. 

4. Estructura internacional de la comunicació. 
5. Drets humans, autonomía cultural i comunitat mundial 
6. Educació per la pau. 
7. Cooperado i interdependencia. 

Grups de treball formats en els darrers congresos de 1'IPRA 

lié lOé 9é 8é 7é 6é 
1986 1983 1981 1979 1977 1975 

MILITARITZACIÓ + + + + + + 
Ordre militar internacional 
Repressió + + 
Militarització, llenguatge i cultura + 
Estructura internacional, informado + + + + 
REARMAMENT + + + + 
Tecnología militar + 
Doctrines militars + 
Prodúcelo i comeré d'armes + 

DRETS HUMANS + + + 
Canvi social i polític + 
Autonomía cultural + + 
Mobilització social i autoconfianca + 
Polítiques de les organitzacions 

internacionals 
Sexisme + 

i 

ANÁLISII RESOLUCIÓ 
DE CONFL1CTES + + 

Atternatives de defensa + + + 
DESARMAMENT + + + 

+ 

Control aarmament 
Desm ili ta rització 

PAU 1 DESENVOLUPAMENT 
Recursos, tecnología i alimentado 
Estructura económica i crisi 
Nou ordre econbmic internacional 
Cooperado i desenvolupament 

EDUCACIÓ PER LA PAU 

MOVÍMENT PER LA PAU 
No violencia 

INVESTIGACIÓ SOBRE LA PAU 

+ 
+ 

+ 

-f 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Un repás deis temes estudiáis en els sis darrers congressos de 
l'IPRA, del 1975 al 1986, ens permetrá de fer les següents 
observacions: 
a) Elcamp temátic és cada cop mes ampli. Al 1975 s'estudiaren 

set grans temes; al 1984, catorze, i al 1986, divuit. 
b) Si dividim els temes d'estudi en dues grans árees, militaritza-

ció (militarisme i rearmament) i pau (drets humans, resolu-
ció de conflictes, desarmament, desenvolupament, educació 
per la pau, moviments per la pau), apreciarem una clara ten
dencia a tractar cada cop mes els aspectes relacionáis amb 
la pau. Si en els congressos de 1975 a 1979 els temes del mili
tarisme i rearmament representaven la meitat deis grups de 
treball, en els darrers congressos aquests temes suposaven 
menys de la quarta part, enfront de les tres quartes parts ocu-
pades per Tarea de pau. 

c) Aquest increment en Pestudi deis aspectes de la pau es rela
ciona amb la introducció de nous temes relacionáis amb la 
«qualitat» de la pau (drets humans, canvi social, autonomía 
cultural, sexisme) o, dit en termes de Galtung, amb la pau 
positiva. S'ha introduít també /'estudi d'a/ternatives de defensa 
i seguretat i, en general, l'anáUsi deis processos de desmilita-
rització. 

Aquest esquema d'interés per les alternatives explica igual-
ment que en els dos darrers congressos s'hagi prestat atenció 
ais moviments per la pau i a la no-violéncia. 

d) És significatiu, finalment, que en tots els congressos s'hagi 
mantingut com a tema prioritari el de /'educació per /a pau. 

L'ENQUESTA DEL PEACE RESEARCH LABORATORY 

Per iniciativa del Peace Research Laboratory of Sant Louis, deis 
Estats Units, es va comencar, al 1981, un estudi sobre totes les 
qüestions que durant un període de tres anys (1981-1983) s'ha-
vien generat entre quatre associacions d'investigació sobre la pau 
(PRL, COPRED, CPREA i IPRA) durant els seus congressos 
i seminaris d'estudi. El resultat d'aquest estudi és un conjunt de 
170 temes, básicament qüestions, organitzats en 15 apartats.5 

5. ECKHARDT, Wilüam: Peace Research Agenda for the 80's: an up
date, «International Peace Research Newsletter», n° 2, 1985, pp. 19-22. 
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Aquesta agenda recull bona part deis interrogants actuáis al si 
de la investigació sobre la pau i,, per aquest motiu, és una ex-
ceMent mostra de l'amplitud de temes que actualment están es-
sent investigats. Els apartáis i algunes de les qüestions exposa-
des son les següents: 

AGRESSIÓ 
—Relació entre Fagressió individual i els fenómens de guerra/pau. 
—Processos que expliquen el manteniment del nivell d'agressió des de 

la Segona Guerra Mundial. 
—Com esbrinar si Pagressió és genética o no? 

ACTITUDS 
—Les actituds respecte a les armes, están relacionades amb les actituds 

vers les guerres? 
—Quina és la relació, si hi és, entre les actituds i les accions? 
—Per qué la opinió pública está mes sensibilitzada i compromesa res

pecte al tema nuclear que no pas fa una década? 

CANVÍ D'ACTITUDS 
—¿Aquest canvi d'actituds pot conduir a accions polítiques dirigides 

a fer canviar les polítiques governamentals? 
—Quins métodes faciliten mes el canvi d'actituds: els dirigits a les élites 

o a les bases? 
—Influencia deis llibres de text en la formació de prejudicis i actituds 

favorables a les guerres. 
—Canvi d'actituds respecte a les guerres i a la pau durant les darreres 

décades. 
—Qué cal fer perqué els valors de la pau puguin ser comunicáis de ma

nera mes efectiva? 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
—Estudi de conflictes no militars de baix nivell. 
—Com desenvolupar la diplomacia per a la prevenció i la resolució deis 

conflictes? 

COOPERACIÓ 
—Per qué la guerra está mes associada amb la competició que no pas 

amb la cooperació entre els pobles? 
—Com reforcar les tendéncies vers la cooperació internacional? 

CULTURA 
—Estudi deis obstacles culturáis per assolir la pau. 
—Comparació deis aspectes bél-lics i pacífics de diferents cultures. 
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—Qué es pot fer perqué els infants siguin entrenats per a la desobedien
cia civil i la disconformitat social, sense menysprear el respecte a les 
liéis i a l'autoritat? 

—Relació entre la violencia de la televisió amb els fenómens de guerra 
i pau. 

—Dessensibilització vers la violencia a causa de l'excés de violencia re-
produída pels mitjans de comunicació. 

—Rol del llenguatge en relació a la guerra i a la pau. 
—Relació entre resport, la violencia i Pagressió amb la guerra. 
—Quins tipus de religions están mes associades amb la guerra i la pau? 

DESENVOLUPAMENT 
—Impacte del desenvolupament, al Tercer Món, de processos de con-

flicte social. 
—Qüestionament del mateix concepte de desenvolupament. El desen

volupament vers qué? 
—El Nord es dirigeix cap a una autodestrucció? 
—Quins models de desenvolupament son mes profítosos per a determi-

nats objectius económics? 
—Paper de l'ajut bilateral o multilateral i de les inversions directes es-

trangeres en el procés de desenvolupament i subdesenvolupament. 
—Relació entre la cursa d'armaments de les superpoténcies i el desen

volupament al Tercer Món. 
—Relacions entre la violencia civil, la violencia internacional i el des

envolupament al Tercer Món. 

ECONOMÍA 
—Aspectes económics (treball, atur, etc.) que generen o fomenten la guer

ra i la pau. 
—Relació entre energía nuclear i proliferació d'armes nuclears. 
— Relació entre les corporacions multinacionals i la violencia mundial. 

HISTORIA 
— Investigació de la historia de la guerra, de la pau i de la no-violéncia. 
— Relació entre les guerres mundials i els interessos imperialistes. 
—Estudi i avaluació del moviment per la pau i deis seus activistes. 

INVENTAR! 
—Qué hem aprés de la investigació sobre la pau? 
— Repassada deis estudis del passat per cercar orientacions globals. 

METO DES DE PAU 
—Qué hem aprés de l'educació, l'acció i de la política de pau? 
—Com es pot mesurar o quantificar el nivell de pau al món? 
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—Quins tipus d'educació porten a la pau? ~ 
—Com podem planificar mons futurs concrets? 

INVESTIGACIÓ SOBRE LA PAU 
—El gran públic, especialment a nivell local, ha de ser el destinatari deis 

estudis o el consumidor deis resultats? 
—Com s'ha de fer perqué els resultats de la investigació sobre la pau 

siguin mes utils? 
—Com s'ha de fer perqué les troballes de la investigació sobre la pau 

siguin utilitzades? 
—Quins han de ser els objectius i quins han de ser els clients de la in

vestigació sobre la pau? 
—Riscos i avantatges de les propostes dirigides ais governs. 

NO VIOLENCIA 
—Aplicació de la defensa no violenta a conflictes particulars. 
—Paper de les institucions socials en el desenvolupament de la violen-

Fi 4 

cia i de la no violencia. 
—Son el pacifisme i el federalisme mülors camins per arribar a la pau 

que no pas la revolució? 
m 

POLÍTICA 
—Necessiten, els governs, la investigació sobre la pau? 
—Quins tipus de polítiques condueixen a la pau? 
—Quins tipus de govern son els que es comprometen mes o menys amb 

les guerres? 
—Quins tipus de governs han tingut éxit en la promoció de la justicia 

i Tharmonia dins de les seves societats? 
—Quins tipus d'alternatives de seguretat poden reemplacar l'ús de la 

forca? 
—Paper que juguen les élites en la presa de decisions i en el manteni-

ment de la guerra i de la pau. 
—Influencia de Popinió pública sobre els governants. 
—Quines institucions polítiques, mecanismes i processos son necessa-

ris per promoure la pau mundial? 
—Contribució de les Nacions Unides en relació a la pau. 
—Estudi deis processos d'escalada de la violencia policial en situacions 

de conflictes civils. 

SEXISME 
—Relació entre sexisme i violencia. ,~ 
—Relació entre feminisme i no-violéncia. — 
—Son les dones mes pacifiques que els homes? 
—Relació entre les guerres i l'agressivitat masculina. 
—Relació entre la violencia sexual i els fenómens de guerra i pau. 
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Aquesta mostra de la llarga llista elaborada peí Peace Research 
Laboratory de Sant Louis, malgrat la simplificado d'algunes de 
les preguntes o qüestions exposades, fa veure Vamplitud temáti
ca que interessa a la investigado sobre la pau, que és el que ens 
volien essenyalar. Tot aquest conjunt de temes pot ordenar-se 
encara d'una manera mes sistemática. Marek Thee6 ho va fer 
utilitzarit una doble matriu (ampia i limitada) i considerant els 
diferents enfocaments prioritaris, ja sigui l'estat-nació, la violen
cia física, la violencia estructural, la violencia repressiva o Pes-
tudi de futurs alternatius. 

Tal com pot observar-se en el quadre adjunt, Penfocament mes 
limitat és que sois considera com a actor i generador de violen
cia l'estat-nació. És Penfocament que dominava durant els anys 
cinqúanta, molt influi't per Portodóxia de la ciencia política 
d'aquells moments. Els temes d'investigació eren, lógicament, els 
relacionats amb el sistema internacional i les reíacions interna-
cionaís, i no es perseguien altres objectius que els preconitzats 
per les Nacions Unides. 

El segon enfocament, també dominant en décades anteriors, 
considera igualment els aspectes de violencia física manifesta 
(palpable), especialment la violencia generada en les guerres. 
L'objectiu d'aquest tipus de recerca és Pabolició de les guerres, 
i per aixó investiguen tot el que es refereix a les dinámiques del 
rearmament i del desarmament. 

r 

Áls anys seixanta s'introdueix la noció d'interés per la violencia 
estructural, és a dir, aquella violencia generada en les estructu
res socials i económiques. Aixó implica interessar-se pels pro-
blemes del desenvolupament i del subdesenvolupament. Es tracta 
d'un enfocament mes ampie que no els dos anteriors, i té per 
objectiu la satisfacció de les necessitats humanes básiques, la di-
fusió de la justicia social arreu del món i aconseguir, per tant, 
la igualtat entre les nacions. 

Aquest enfocament ha anat de la má del que s'ha interessat 
per la violencia política repressiva, especialment en el Tercer Món. 
La violació deis drets humans és el seu camp de recerca, i el crei-
xement de la autonomía humana i la autorealització personal 
han estat els seus objectius. 

Finalment, i ja a partir de la década deis setanta, trobem un 
darrer enfocament que es basa sobretot en el disseny de futurs 
alternatius. Encara les qüestions de manera positiva tot cercant 

6. THEE, Marek: op. cit. 
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Enfocaments i objecíius de la investigacio sobre la pau 

r 

ENFOCAMENT 

TEMES 
DMNVESTIGACIÓ 

OBJECTIUS 

matriu estreta 

l'estat-nació 
en el sistema 
internacional 

relacions internacionals 
sistema internacional 

realització 
ideáis 

Nacions Unides 

violencia 
física 

manifesta 

guerra/pau 
rearmament 
desarmament 

abolido de 
la guerra 

matriu ampia 

violencia 
estructural 

socio-económica 

subdesenvolupament 
desenvolupament 

satisfacció de les 
necessitats humanes, 

la justicia social, 
i la igualtat de 

les nacions 

violencia 
política 

repressiva 

drets 
humans 

autonomía 
humana i 

auto-realització 

fu t u rs 
alternatius 

ordre mundial 
utopies 

realitzables 

tranformado 
progressiva de 

la societat 
humana 

Font: THI;L:, Marek: Hulletin of Pcacc Proposals, n° 2, 1983, pp. 205. 



Priorilats en la investigado sobre la pau 

- ^ Enfocamenis 

I - VIOLENCIA 
FÍSICA 
MANIFESTA 

Significado/Inieressos/Ohjectius Normes Niveil Área d'estudi 

seguretat nacional i internacional 
prevenció o eliminació guerra 
abséncia general de conflictes 
armats 

inviolabilitat 
vida humana 
supervivencia 

nacional/ 
internacional 

rearmament/ 
desarmament 
control armaments 
militarisme 
resolució de conflictes 
reconversió 
alternatives de 
defensa 

II - VIOLENCIA 
ESTRUCTURAL 
SOCIO
ECONÓMICA 

III - VIOLENCIA 
POLÍTICO 
REPRESSIVA 

IV - EDUCACIO 
PAU 

satisfacció de les necessitaís 
humanes básiques 
erradicado de la pobresa i de 
Pexplotaeió 
e.stabliment d'un ordre económic i 
i polític just 
democratització de les relacions 
internacionals 

equitat 
benestar 
económic 
millora de les 
condicions 
humanes 

social 
classe 
estructura 
internacional 

dignitat humana i autonomía 
tolerancia i auto-realització 
Ilibertats democrátiques 
satisfacció necessitats humanes 
básiques espirituals i no maíerials 

drets humans 
civils, politics, 
económics, 
socials i 
culturáis 

individual 
col-lectiu 

actituds humanes de carácter moral, 
étic i de consciéncia 

racionalitat 
humana 

individual 
col-lectiu 
nacional 
internacional 

subdesenvolupament 
mal desenvolupament 
i m p e r i a l i s m e 
d e p e n d e n c i a 
acció no violenta 

supressió drets humans 
compatibilitat de 
valors 
diversitats 
sócio-culturals 

educació peí 
desarmament 
coneixement ciéncies 
socials 
aproximacions 
pedagógiques 
estratégies de canvi 

Foni: Tin i , Marck, Scope and Priorities in Peace Research, Bullctin ol" Pcacc Proposals, n" 2, 1983, pp. 207. 



alternatives a les dinámiques que no teñen sortida. C objectiu 
d'aquest enfocament, de molta difusió ais Estats Units, és la 
transformació progressiva de la societat humana. L'objecte d'es-
tudi és, dones, l'ordre mundial i el desenvolupament de les uto-
pies realitzables. En el capítol que fa referencia ais corrents d'in-
vestigació, ampliarem el significat de tots aquests enfocaments. 

Per acabar, Marek Thee amplia encara mes el contingut deis 
temes prioritaris en la investigació sobre la pau. Per fer-ho d'una 
manera mes rigorosa, tal com pot veure's en el següent quadre, 
ha prescindit de Tenfocament limitat a l'estudi de l'estat-nació, 
perqué considera que no és propi de la investigació sobre la pau. 
En canvi, ha donat entrada a un altre enfocament, el de Peduca-
ció per la pau que, tal com ja he comentat abans, ha passat a 
convertir-se en un deis aspectes fonamentals del camp de recer
ca de la investigació sobre la pau en els darrers deu anys. 
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HISTORIA 
DE LA INVESTIGACIO 

SOBRE LA PAU 





LES ETAPES DE LA FORMACIO 
DE LA INVESTIOACIÓ ACTUAL 

Linteres per la pau, qualsevol que sigui la concepció que n'ha-
gin fet, ha estat una constant des de fa molts segles. La historia 
de la idea de pau, dones, aniria per uns camins realment dife-
rents deis que a nosaltres ens interessen per conéixer Pactivitat 
que anomenem «investigado sobre la pau». 

De qualsevol manera, sí que podem preguntar-nos el següent: 
Si la pau ha estat una preocupació central a Europa Occidental 
des de primers d'aquest segle, com és que no ha estat fins a épo-
ques molí recents que aquesta preocupació s'ha tradui't en el des-
envolupament d'estudis sobre la pau? 

Hi ha, entre d'altres factors que poden explicar aquesta tar
danza en el sorgiment de la investigado sobre la pau:l 

1. Les mateixes ciéncies socials son d'época recent, o s'han des-
envolupat relativament poc fins al 1900. 

2 . La ciencia política, que té moltes connexions amb la investi
gado sobre la pau, no ha facilitat Pexisténcia i el desenvolu-
pament autónom d'aquest tipus d'estudis. 

3 . Els grups de decisió han assimilat tradicionalment el concepte 
de seguretat amb el de la capacitat militar. 

Tots aquests factors han provocat que els estudiosos sobre la pau 
hagin estat consideráis com una comunitat marginal, i sovint han 
estdt obligats a treballar fora de les institucions socials. Aquesta 
era la situació dominant fins a la Segona Guerra Mundial, i cons-
titueix la prehistoria de la investigado sobre la pau. 

1. O'CONNELL, James: Peace with Work to Do, Berg Publisher Ltd., 1985, 
pp. 1-2. 
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Historia de la investigació sobre la pau 

R 

£ 

5 
5 

tu 

o, 

¿o 

5 
5 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

Antecedents (Sorokin) 

Estudis oficialistes i conservadors 
Intents de comprensió del fenomen guerra i de la 
violencia directa (Ríchardson, Wright). 
Desig de control de les guerres. 

Crida B. Russell (1955) 
Naixement Moviment Pugwash 
«Journal of Conflict Resolution» 

Arrencada teórica. Influencia behaviorista 
Crítica a l'etapa anterior 
Actitud constructiva 
Creació PRIO (1964) i «Journal of Peace Research» 
Galtung: violencia estructural, pau positiva i pau 
negativa 

Creació de molts centres 

Satisfacció necessitats humanes no-materials (drets hu 
mans, repressió, etc.) 

A partir d'aquí, podem parlar de tres etapes clarament dife-
renciades: la deis anys quaranta i cinquanta, la deis anys seixan-
ta i setanta, i la posterior al 1980, que arriba ais nostres dies. 
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I etapa: Els anys quaranta i cínquanta 

Aquesta primera etapa de la investigació sobre la pau neix com 
a derivado de les conseqüéncies de la Segona Guerra Mundial. 
En aquells moments, la conservació de la pau era un deis inte-
ressos nacíonals mes primaris. Pero Penfocament del problema 
de la guerra i de la pau estava basat en una postura tradicional, 
que emfasitzava la importancia d'un poder arrnat pels estats na-
cionals sobirans.2 

pau = bona voluntat + poder militar estatal 

En aquella época son destacables els estudis de Richardson i 
Wright dirigits afer comprendre el fenomen de la guerra, amb 
l'objectiu d'arribar al seu control. S'iníciá, de la má d'aquests 
matemátics, l'estudi rigorós deis conflictes violents. 

En aquests primers anys de la historia de la investigació sobre 
la pau, particularment a fináis deis anys cinquanta, la recerca 
sobre la pau comenca a adquirir el seu carácter multidisciplina-
ri. «El model d'aquesta investigació era com una mena de Ilac 
on els corrents de les diverses ciéncies socials abocaven les aigües 
deis coneixements que cada una havia recollit».3 

Com explica Galtung, recordant ¡'experiencia d'aquells anys, 
«el problema básic, des del punt de vista de l'organització, era 
aconseguir la col-laboració d'estudiosos de diverses disciplines. 
En alguns casos —com els economistes— aquesta col-laboració 
fou molt difícil o negativa. Al contrari, especialistes en psicolo
gía, sociologia, politologia i relacions internacionals varen que
dar fascináis en descobrir que, des deis seus diferents punís de 
vista, podien combinar els seus enfocaments d'una manera útil. 
U experiencia ha mostrat que en la investigació sobre la pau és 
molt necessária una certa laxitud paradigmática»4 

2. RÓL1NG, Bert: «Investigación para la paz», a Los científicos, la carre
ra armamentista y el desarme, Ed. Serbal/UNESCO, 1984, pp. 274. 
3. GALTUNG, Johan: Hacia una definición de las investigaciones sobre 
la paz, «Informes y Documentos de Ciencias Sociales», n° 43, UNESCO, 
1981, pp. 7-17. 
4. GALTUNG, Johan; op. cit. 
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Fou també en aquesta etapa quan, al 1955, Bertrand Russell 
va fer una crida a tots els científics i Estáis per unir els seus es-
forcos de cara a evitar la guerra. Com a conseqüéncia d'aquesta 
crida, va néixer el «Moviment Pugwash», que unia eminents cien
tífics de tot el món. 

Al 1955 apareix també, ais Estats Units, el «Journal of Con-
flict Resolution», revista molt afeccionada al desenvolupament 
de la teoría deis jocs aplicada a la resolució de conflictes, í que 
és el ciar exponent de la manera d'investigar dominant en aque
lla época, que feia gran ús de les matemátiques. 

Com s'ha dit molt encertadament, la naturalesa de la investi
gado sobre la pau reflecteix la situació política del moment en 
qué es fa.5 La primera etapa de la investigació sobre la pau es 
va anar construint en plena guerra freda; aixó explica que l'aten-
ció principal deis estudis anava dirigida a Yanálisi de la confron
tado Est-Oest. Els investigadors sobre la pau d'aquell temps in
tentaren, amb un elevat grau d'abstracció, esbrinar els mecanis-
mes que causaven les guerres i les condicions que afavorien la 
pau. Per aconseguir aquest objectiu desenvoluparen notablement 
la teoría deis jocs, les teories sobre la cursa d'armaments, la teo
ría de la integrado, les teories sobre el comportament, etc., sempre 
utilitzant el conflicte Est-Oest. 

Segona etapa: anys seixanta i setanta 

Si, ja des del comencament, la investigació sobre la pau partía 
d'un descontentament davant Vstatu quo imperant, no és gens 
estrany que també es mostrés critica en la seva actitud en front 
de les polítiques estatals tradicionals i qüestionés el valor del con-
cepte existent sobre la mateixa sobirania nacional. Els investiga
dors tenien la sospita que Pémfasi posat pels Estats en un poder 
militar nacional portaría irrevocablement al rearmament, a pos
tures armades sobredimensionades i a un creixent perill de guer
ra. Aqüestes conclusions foren algunes de les motivacions que 
anaren convertint el punt de vista de la investigació sobre la pau 
en una perspectiva clarament mundial i intemacionalista.6 

5. NIEZING, Johan: Peace as (Low) Risk, Bulletin of Peace Proposals, 
n° 1, 1985, pp. 41-50. 
6. ROLING, Bert: op. cit. 
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En la segona fase de la historia de la investigació sobre la pau 
es varen produir canvis substanciáis. La distensió entre les dues 
grans potencies va afavorir que sMncrementés V interés per ¡es re-
lacions Nord/Sud, la violencia estructural, les revolucions, la re-
pressió, etc., i que s'ampliés notablement l'espectre temátic de la 
investigació sobre la pau. 

Juntament a aquesta amplitud temática, es dona igualment 
una important arrencada teórica, tant a Europa com ais Estats 
Units. Es fa una crítica molt dura ais estudis realitzats fins el 
moment, que es consideren massa oficialistes i conservadors, ates 
que ignoraven la realitat deis conflictes en la societat, i solament 
prenien en consideració els aspectes mes espectaculars d'aquests 
conflictes.7 

El 1964 és fundat, a Oslo, TInternational Peace Research Ins-
titute (PRIO), dirigit per Johan Galtung,8 que dirigirá una re
vista que, en aquell any, surt per primera vegada a la llum: el 
«Journal of Peace Research», probablement la revista que mes 
ha contribui't a la difusió de la investigació sobre la pau. 

Galtung estableix, en aquell any, una distinció entre Id pau ne
gativa (abséncia de guerra) i pau positiva (abséncia de violencia 
+ integració de la societat humana), i es generen unes discus-
sions que fan que la investigació sobre la pau no es centri tant 
a prevenir la guerra com a generar una pau estable a llarg termini. 

La investigació sobre la pau va adquirint impuls i comenca 
a desenvolupar el seu propi paradigma. Perqué aixó succeís van 
haver-se de combinar tres processos:9 

a) Es va realitzar un examen crític deis conceptes de pau, violen
cia, etc., fins arribar a crear el concepte de violencia estructural. 

b) Es va observar que gran part de la violencia directa que hi ha 
al món anava dirigida a combatre o a protegir certes situacions 
de dominado. Es va veure igualment que aquesta mateixa do
minado semblava posseír una estructura en qué apareixien amb 
forca i claredat quatre components: explotado, penetrado, 
fragmentació i marginació. 

7. ARENAL, Celestino: introducción a las relaciones internacionales, Ed. 
Tecnos, 1984, pp. 299-324. 
8. Per comprendre l'aportació i significado de l'obra de Galtung, vegeu els 
comentaris de Boulding, Holm, Strzelecki i Gleditsch en el llibre Johan Gal
tung. A Bibliographv of his Scholary and Popular Writtings* I95/-I980, PRIO, 
1980. 
9. GALTUNG, Johan: Hacia una definición.... 
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c) Es va produir una ruptura amb l'empirisme pur. Ates que la 
pau és una cosa molt escassa, la majoria deis que parlen de 
la pau —inclosos els activistes de la pau i els polítics—, del 
que parlen en realitat és de transcendencia, de sistemes quali-
tativament diferents en els quals la pau será empíricament molt 
mes freqüent que en el món d'avui. 

D'aquestes reflexions va sorgir la necessitat d'adoptar una acti
tud crítica respecte a la realitat empírica existente i una actitud 
constructiva per suggerir altres realitats possibles i desitjades pels 
éssers humans. 

El 1968, en un article que va teñir molta repercussió entre la 
comunitat que es dedica a la investigació sobre la pau,10 Her-
mann Schmid va proposar que la investigació sobre la pau hau-
ria d'explicar no solament com es controlen els conflictes mani-
festos, sinó també, i sobretot, com es manifesten els conflictes 
latents. Per a Schmid, s'hauria d'explicar no com es produeix 
la integrado, sinó com es polaritzen els conflictes en un grau tan 
elevat, fins al punt que el sistema internacional está seriosament 
amenacat. 

Schmid criticava que la investigació sobre la pau apliques les 
teories de conducció de conflictes asimétrics mitjancant la inte
grado, i que es mantingués científicament «objectiva» en rela-
ció a les parts en conflicte, cosa que convertia la investigació so
bre la pau en un agent de pacificació i en un pilar de Ystatu quo. 
Aquesta crítica va portar a una discussió d'anys que, a la fi, for-
cá els investigadors a definir-se una mica mes en els seus 
propósits. 

Tercera etapa: els anys vuitanta 

Cap a fináis deis setanta s'observa l'inici d'una nova fase, que 
parteix de l'enfocament de les necessitats humanes básiques; i 
no solament de la reducció de la violencia. La investigació sobre 
la pau no s'ocupa únicament de la conservació de la vida, sinó 
també de fer que aquesta vida sigui molt millor; no cerca sola
ment Tabolició de la pobresa, sinó íambé'aconseguir el benes-

10. SCHMID, Hermann: Polines and Peace Research, Journal of F^ace 

Research, n° 3, 1968, pp. 219. 

50 



tar; no procura solament acabar amb la repressió, sino també 
ensenyar a fer ús, críticamént i constructivament, de la lliber-
tat." 

En els nostres dies, ens hem vist obligats també a prendre de 
nou l'atenció sobre la confrontado Est-Oest, a causa del ressor-
giment de problemes propis de la guerra freda. De qualsevol ma
nera, sembla que hi ha algunes diferencies importants entre Tac
tual guerra freda i la deis anys cinquanta. L' actual guerra freda 
és cada cop un fenomen mes estructural i institucionalitzat, i que 
repercuteix en gran part de la marxa deis afers mundials.12 

Per a Johan Niezing, les característiques diferenciadores 
d'aquesta segona guerra freda serien les següents:13 

1. La confrontació Est-Oest actual és mes amplia i profunda. 
2. Ambdues parts están encara incrementant els seus arsenals mi-

litars. Hi ha un elevat grau de diversificació en els sistemes d'ar-
mes, resultat de la relativa autonomia deis processos 
armamentistes. 

3. Ambdues parts son incapaces de dur a terme un desarmament 
substancial, de practicar un control d'armes efectiu i d'avaluar 
la seva posició estratégica de forma racional. 

4. Com a resultat d'l., 2. i 3., la confrontació militar és entesa, 
per ambdues parts, com una cosa possible. Per aixó, les dues 
grans potencies tracten d'evitar aquesta confrontació. 

5. A cada part hi ha diferents opinions sobre les conseqüéncies 
d'una eventual confrontació o sobre la seva inevitabilitat. 

6. Com a resultat de 4. i 5., sempre hi ha un risc de guerra, acci
dental o deliberada. 

Aqüestes característiques de Tactualitat internacional, juntament 
amb el desenvolupament institucional de les recerques sobre la 
pau en diferents temátiques, han portat alguns investigadors a 
afirmar que la investigació sobre la pau pot estar mancada d'un 
nou paradigma. La nova guerra freda, en concret, presenta un 
nou grup de problemes, i es fa necessari formular noves direc-
cions per manejar aquest grup.14 

11. GALTUNG, Johan: op. cit. 
12. NIEZING, Johan: op. cit., pp. 41. 
13. NIEZING, Johan: op. cit., pp. 41. 
14. NIEZING, Johan: op. cit.,?pp. 43. 
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EVOLUCIO DELS CENTRES D'INVESTIGACIO 
SOBRE LA PAU15 

Encara que la investigació sobre la pau, tal com la concebem 
ara, és una activítat formada a partir de la Segona Guerra Mun
dial, hi ha una colla d'iniciatives anteriors que, sens dubte, va
ren influir notablement en la génesi i el desenvolupament d'aquest 
tipus d'investigació. Així, al segle passat, ja es formaren diver
ses societats de pau (American Peace Society, al 1840; Swedish 
Peace and Arbitration Society, al 1883), que procuraren orga-
nitzar reunions i estudis sobre la pau. Fruit d'aquests primers 
treballs fou el llíbre The Science of Peace, escrit per L. Bara al 
1872 i abonat per les Anglo-American Societies of the Friends 
of Peace. Tant Bara, belga, com l'aiemany P. Jaufmann, preco-
nitzaren a mitjan segle passat I'estudi de les ciéncies del dret in
ternacional, i crearen el 1873 l'Institute for International Law 
a BrusseUes. 

A fináis del segle XIX, ais Estats Units, I'estudi de les rela-
cions internacionals comenca a independitzar-se de la Ciencia 
Política. Alguns historiadors, antropólegs i sociólegs comencen 
a interessar-se per I'estudi de la guerra i de la pau, encara que 
sense atrevir-se a trencar amb el pensament polític establert. 

Tot just comencar el segle XX, diversos académics decideixen 
promoure activament la «ciencia de la pau». Aquest fou el cas 
de Robertson (1907), Wehberg (1912), Fried (1916), Raglán (1933) 
o de Ligt (1939), encara que es tractava d'aportacions individuáis 
i molt centrades a Europa. 

No és fins ais anys-30 que I'estudi de la pau comenca a 
desenvolupar-se de manera institucional. Al 1933 es crea a la Uni-
versitat de Chicago un programa interdepartamental sobre rela-
cions internacionals, coordinat per Quincy Wright, un deis pio-
ners de I'estudi deis conflictes, que el 1942 publica un llibre clau 
en la polemologia titulat A Study of War. 

El 1937, els psicólegs nord-americans creen la Society for the 
Study of Social Issues, i estableixen un comité sobre «Psicolo
gía de la Guerra i de la Pau». El 1952, alguns deis membres 
d'aquesta societat formen una editorial per difondre algunes de 
les seves recerques; el butlletí «Research Exchange on the Pre-

15. La quasi totalitat de les dades proporcionades en aquest apartat prove-
nen de W1LSON, G.K.: Peace: A Global Study, Housmans, 1982, pp. 20-29. 
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vention of War» editat per aquest grup pot considerar-se com 
la revista pionera de la investigació sobre la pau. 

Pocs anys després, neix una revista que encara és capdavante-
ra de la investigació sobre la pau: el «Journal of Conflict Reso-
Iution», publicada per la Universitat de Michigan i animada, en
tre d'altres, per l'economista Kenneth Boulding i peí matemático-
psicóleg Anatol Rapoport. A la Universitat de Michigan es crea 
també el Centre for Research on Conflict Resolution, que du-
rant molts anys es convertí en el nucli promotor de nombroses 
activitats d'investigació sobre la pau. 

Per la mateixa época, el psicóleg Theodor F. Lentz16 crea el 
Peace Research Laboratory, a Sant Louis, Miss. El seu llibre 7b-
wards a Science of Peace, publicat al 1955, també un deis clás-
sics de la investigació sobre la pau, suggereix diverses formes per 
depassar els inconvenients de la burocracia universitaria que im-
pedeixen l'estudi de la pau. Al 1957, el professor Lentz forma 
el Peace Study Institute, a Nova York. Poc després, al 1959, E. 
Osborn crea el Peace Research Institute a Washington, instituí 
que es dedica especialmení a l'estudi de problemes sobre I'ordre 
mundial. 

Totes aqüestes iniciatives van influint, de mica en mica, les di-
ferents universitats que es destaquen en l'estudi de les relacions 
internacionals com Princeton, Harvard o Columbia, i s'estableix 
una influencia mutua. D'aquesta manera, i ja entráis en els anys 
seixanta, la investigació sobre la pau va expansionant-se a través 
de facultáis i centres universitaris deis Estats Units. El 1961 es 
crea l'Institut for World Order, a Nova York, un deis centres que 
encara manté una activitat molt dinámica en l'estudi del siste
ma internacional. 

El físic N. Alcock17 va promoure al Canadá la investigació so
bre la pau a fináis deis anys cinquanta. Els seus llibres The Cri
tica/ Few (1961) i The Bridge ofReason (1961) varen contribuir 
a formar el 1961 el Canadian Peace Research Institute, a Oack-
ville. Quinze anys mes tard, Alan i Hanna Newcombe formaren 

w 

a Ontario el Peace Research Institute-Dundas, que realitza una 
tasca summament útil en el terreny de la documentació. 

16. ECKHARDT, William: Theodore Lentz on Peace Research: Scientific 
discipline or Scientific revolution?, «Peace Research», Canadá, n° 3, set. 
1985, pp. 1-10. 
17. ECKHARDT, Wiíliam: The apostles of peace: N.S. Alcock, bridges and 
óyeles, «Peace Research», Canadá, n° 1, gener 1986, pp. 26-27 i 50-52. 
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A Europa, la investigació sobre la pau i els conflictes va néi-
xer a Franca i de la má de la polemologia. Al 1945, Gastón Bout-
houl funda l'Institut Francais de Polemologie, a París, que es 
dedica principalment a Testudi de les causes de la guerra, un te
ma que preocupa igualment els holandesos B. V. A. Roling i H. 
W. Tromp, que el 1962 fundaren a la ciutat de Groningen el Po-
lemologisch Institut. 

Encara a la década deis cinquanta, és fundat a Austria I'In-
ternational tnstitute for Peace (1957), un centre que s'interessa 
per analitzar la guerra freda d'aquella época i les seves conse-
qüéncies en relació al desenvolupament de les relacions Est-Oest. 
Poc després, al 1958, es funda a la R.F. Alemanya un centre no-
menat Study Group for Peace Research, amb seu a Munich. Al 
1964 es forma a Hannover el primer Student Group for Peace 
Research, i el 1970 és fundat a Bonn la Germán Society for Pea-
ce and Conflict Research. Totes aqüestes institucions dinamit-
zaren igual que ais Estats Units, la discussió d'aquests temes dins 
de les universitats. 

Ais paisos nórdics, la investigació sobre la pau va aparéixer 
a mitjan anys cinquanta. Al 1955, el teóric de la no-violéncia 
nord-americá Gene Sharp va visitar Oslo i va promoure aquest 
tipus d'estudi a Noruega, on el socióleg Johan Galtung incor
pora aquesta activitat a PInstitute for Social Research. Poc des
prés (1959), Galtung funda 1'International Peace Research Insti-
tute a Oslo (PRIO), un deis centres mes importants en Pactuali-
tat. Al mateix temps, es promouen les primeres revistes de co
municado sobre la investigació per la pau; al 1964, el PRIO treu 
el «Journal of Peace Research». 

A Dinamarca, la investigació sobre la pau ha estat sempre molt 
relacionada amb les universitats. Al 1969 es va crear a Copen-
haguen l'Institut for Development Studies, i al 1977 el Danish 
Peace Research Group, que porta a terme recerques sobre desar-
mament i desenvolupament. 

A Suécia, és destacable la creació, al 1966, del SIPRI (Stock-
holm International Peace Research Institute), un deis centres mes 
potents i prestigiosos. Al 1969 es va formar a la Universitat 
d'Uppsala el Department of Peace and Conflict Research, que 
s'especialitzá en teoría deis conflictes i en l'estudi de les causes 
de les guerres. A la Universitat de Gothenburg es forma, al 1978, 
PInstitute of Peace Research and Human Ecology. 

Per finalitzar aquesta descripció de la riquesa deis paísos nór
dics, diguem que a Finlandia es va crear al 1970 un important 
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instituí a la Universitat de Tampere, el Tampere Peace Research 
Institute. Tant aquest instituí com el Turku Peace Research Group 
creat al 1971, mantenen estrets Iligams amb investigadors sovié-
tics interessats en aquests temes. 

L'activitat d'investigació sobre la pau a Gran Bretanya va co-
mencar, de forma institucional, al 1957, quan es crea la Peace 
Knowledge Foundation a Lancaster. El 1963, diversos seguidors 
del treball de Lentz formen la Peace Research Society que, al 1969, 
es converteix en el Richardson Institute for Confíict and Peace 
Research. Aquest instituí, que inicialment tenia la seu a Londres, 
es trasllada al 1979 a Lancaster per compartir la feina amb el 
Peace and Confíict Research Programme, una iniciativa univer
sitaria formada al 1964. També a Gran Breíanya, és de deslacar 
la creació, al 1974, de la School of Peace Studies dins de la uni-
versiiat de Bradford, i on s'imparleixen cursos per a postgraduats. 

A la resta de paísos europeus, la difusió de la investigació so
bre la pau no queda pas en un segon pía. A Holanda, com ja 
s'ha esmentat, tot i sent un país petit, els centres d'estudi sobre 
la pau son nombrosos. L'Instiíuí de Polemologia fou creaí el 1962; 
el Netherland Institute for the Study of Peace and Security el 
1966; el J. F. Kennedy Insíiíute, també el 1966; el Peace Research 
Centre de Nimega, el 1965; i la Dutch-Belgian Society for Peace 
and Confíict Research, el 1975. 

A Bélgica, el premi Nobel de la Pau, Pire, va fundar, al 1960 
la Universitat de la Pau de Thange-lez-Huy, amb el propósit de 
promoure un diáleg universal. El 1965 és creaí a Anvers el Co-
llege for íhe Study of Developing Countries, i el 1967 es forma 
a la Universitaí Lliure de BrusseMes el Centre pour la Sociolo-
gie de la Guerre, Finalmení, el 1971, s'inaugurael Centre for Re
search into Peace a La Nauve. 

A Suíssa, moka de l'activitat relacionada amb la investigació 
sobre la pau s'ha fet mitjancant els nombrosos moviments i as-
sociacions internacionals que teñen les seves seus socials a Gi
nebra. És destacable la íasca porlada a íerme per l'Insíituíe of 
Development Studies, creat el 1961 i que treballa en cooperació 
amb la Universitaí de les Nacions Unides, així com el Geneve 
Iníernaíional Peace Research Insíitute, un centre de creació mes 
recent (1980) que s'ha especialiízat en la física de les armes nu-
clears i els seus efectes. La biblioíeca del Consell Mundial de les 
Esglésies és igualment una foní important de documentado. 

A Italia, les dues institucions mes veteranes son la Internatio
nal School on Disarmement and Research on Conflicts, de Ro-
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ma (1966) i Fltalian Peace Research Institute de Nápols, creat 
al 1977, especialitzat en el tema de l'educació per la pau. 

Ais pai'sos de l'Est no hi ha una investigació sobre la pau amb 
les característiques d'Europa Occidental o deis Estats Units. A 
l'URSS sois val la pena esmentar la tasca individual d'alguns in-
vestigadors i, en tot cas, alguns treballs de FAcadémia de Cién-
cies, particularment la d'algunes seccions que estudien la políti
ca exterior d'algunes árees. La manca de llibertat per expressar, 
comunicar i dissentir de la política governamental —condició 
perqué una tasca d'investigació pugui catalogar-se com «de 
pau»—, impossibilita una homologació entre l'Europa Occidental 
i la de l'Est, exceptuant potser el cas d'Hongria, on hi ha alguns 
centres (Karl Marx University of Economics, per exemple) i in-
vestigadors (Istvan Kende, per exemple) que tradicionalment ha 
coMaborat en el desenvolupament de la investigació sobre la pau 
arreu del món. 

Fora d'Europa, el Japó o els Estats Units, la investigació so
bre la pau és una activitat de dimensions molt reduídes. A l'Ásia 
cal esmentar la notable aportació d'alguns centres de 1'india, on 
les religions i la tradició ghandiana ha exercit una influencia no
table en l'estudi de la pau i de la no-violéncia. En aquest país 
hi ha, des del 1961, Flnstitut of Gandhian Thought and Peace 
Studies. Al 1971 foren creats el Peace Research Center d'Ahme-
nabad i l'Indian Council of Peace Research, a Nova Delhi, preo-
cupat esséncialment per les técniques de la no-violéncia. 

Al Japó, en canvi, la investigació sobre la pau té una impor
tancia major, encara que es tracta d'un interés mes recent. El 1966 
son creats ei Kajina Institute of International Peace, a Tokyo, 
i el Japan Peace Research Group, a la universitat de Chuo. L' exis
tencia d'un ampli moviment antinuclear al Japó ha faciiitat el 
creixement d'aquests centres. 

A l'África sois hi ha centres a Nigeria (Peace Research Insti
tute of Nigeria) i a la República Malgaixa (Peace Research Or-
ganization). A 1 América Llatina, la major part d'aquesta acti
vitat es concentra a Méxic i a Xile. A Méxic hi ha nombroses 
institucions dedicades a l'estudi de les relacions internacionals 
i del subdesenvolupament. A Xile es va crear, al 1980, l'Asocia-
ción Chilena de Investigadores para la Paz, dirigida per Augus
to Varas, i que centra una bona part de la seva activitat en Paná-
lisi de la realitat llatino-americana. 

Al món hi ha, evidentment, molts d'altres centres i organitza-
cions que es dediquen, totalment o parcialment, a la investiga-

56 



ció sobre la pau. Dins deis paísos que hem esmentat funcionen 
també d'altres. centres, tal com explicarem posteriorment. La se-
lecció que s'ha Fet en aquest capítol és solament per mostrar l'evo-
iució de la investigado sobre la pau en els darrers decennis i mit-
jancant la descripció deis centres que actualment son molt im-
portants o que, en el moment de la seva creació, varen fer im
pacte. Cal insistir, pero, que les referencies que hem donat son 
incompletes i no inclouen els organismes internacionais que agru
pen diversos centres, aspecte que comentarem després.18 

* J ^ ia de la investigado sobre la pau 

Any 

1945 

1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1958 

1959 

1. Les 
que fig 

Centre 

Instituí Franjáis de Polemologie 

Peace Studies Institute and Pro-
gram in Conflict Resolution 

Institute of War and Peace 
Studies 

Peace Study Institute 

International Institute for Peace 
Peace Knowledge Foundation 
Pugwash Conferences on Science 

and World Affairs 
+ 

Study Group for Peace Research 
Université de la Paix 
Peace Research Institute 
Peace Research Institute Oslo 

(PRIO) 
Gandhi Peace Foundation 

publicacions que figuren en aquesta llista 
;uren a la seva esquerra. 

País 

Franca 

Estats Units 

Estats Units 

Estats Units 

Austria 
Regne Unit 
Regne Unit 

R.F.A. 
Bélgica 

Estats Units 
Noruega 

India 

no están relaciona 

Publicacions1 

«Bulletin Ato-
mic Scientists» 

«Journal of 
Conflict Reso
lution^ 

tdes amb els centres 

J 

18. Per consultar la historia de les revistes d'investigació sobre pau vegeu: 
CHATFIELD, Charles: International Peace Research: the Field Defined by 
Dissemination, «Journal of Peace Research», n° 2, 1979, pp. 163-179. 
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Anv Cen tre País Publicacions 

1960 
1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

Instituí of World Order 
Canadian Peace Research Institute 
Institute of Development Studies 
Institut of Gandhian Thought and 

Peace Studies 
Polemological Institute 
Center for the Study of Arma-

ment and Disarmament (Cali
fornia State University) 

Peace Science Society Interna
tional 

Peace Research Society 
Student Group for Peace Research 

Peace and Conflict Research Pro-
gramme (Lancaster Univ.) 

Conference on Peace Research in 
History (Toledo Univ.) 

International Peace Research As-

sociation 

Peace Research Centre (Nijmegen) 
Center for the Analysis of Con

flict (CAC) 
Center for Peace and Conflict 

Studies (Wayne Univ.) 
Correlate of War Project 
Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI) 
Departmant of Peace and Conflict 

Research (Lund Univ.) 
Kajina Institute of International 

Peace 
Japan Peace Research Group 
J.F. Kennedy institute 
International School on Disarma

ment and Research on Conflicts 
(ISODARCO) 

Canadian Peace Research and 
Education Association (CPREA) 

Centre de Sociologie de la Guerre 

Estats Units 
Canadá 
Suissa 

India 

Holanda 
Estats Units 

Estats Units «International 
Peace Research 
Newsletter» 

Regne Unit 
R.EA. «Journal of 

Peace Research» 
Regne Unit «Peace Re

search Abstract 
Journal» 

Estats Units 

(Interna
cional) 

Holanda 
Regne Unit 

Estats Units 

Estats Units 
Suécia 

Suécia 

Japó 

Japó 
Holanda 

Italia 

«International 
Studies Quar-
terly» 

Canadá 

Bélgica «Peace Re
search Revievs» 



Anv Centre 

Peace Studies Institute (Manhat
tan College) 

1968 
1969 Richardson Tnstitute for Con-

flict and Peace Research 
Institute for Development Studies 
Department of Peace and Conflict 

Research (Uppsala Univ.) 
Netherlands Institute for Studies 

on Peace and Security 
1970 Berghof Stiftung für Konflikt-

forschung (BSK) 

Germán Society for Peace and 
Conflict Research (DGFK) 

Hessische Stinftung Friedens und 
Konflictsforchung (HSFK) 

Tampere Peace Research ins
titute (Tampere Univ.) 

Center for Peace Studies (Akrcm 
Univ.) 

Consortium on Peace Research, 
Education and Development 

Peace Studies Program (Cornell 
Univ.) 

Program in Nonviolent Conflict 
and Change (Syracusse Un.) 

1971 Centre Recherche sur la Paix 
(CRESUP) 

Peace Research Centre 
(Ahmenabad) 

Indian Council of Peace 
Research 

L 

w 

Turku Peace Research Group 
Finnish Peace Research Association 
Institute for Peace Research 

and Security Policy 
Center for Conflict Resolution 

(Wisconsin Univ.) 
Center for Peaceful Chanee 

País 

Estats Units 

Regne Unit 

Dinamarca 
Suécia 

Holanda 

R.F.A. 

R.F.A. 

R.F.A. 

Finlandia 

Estats Units 

Estats Units 

Estats Units 

Estats Units 

Bélgica 

India 

India 

Finlandia 
Finlandia 

R.F.A. 

Estats Units 

Estats Units 

Publicacions 

«SIPRI Year-
book» 

r 

«Bulletin of 
Peace Propo : 

sais» 

«Current Re
search on Peace 
and Violence» 

«Jahrbuch fur 
Fnedens 
und 
Konfliktfors-
chung» 

(Kent State Univ.) 



Anv Centre País Publicado ns 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Peaceful World Order Studies 
(Colgate Univ.) 

Peace Science Unit (Pennsylvania 
Univ.) 

Polemologicaí Centre of the Free 
University of Brussels 

Peace Studies Prograrn (Bethel 
College) 

Berlirner Projektverbund der 
Berghofstiftung für Konflikt-
forrschung 

Peace Studies Association of 
Japan 

Estats Units 

Estats Units 

Bélgica «Bsace and 
Change» 

Estats Units «Alternatives 
Non Violente» 

R.F.A. 

Japó 

Werkgroep Polemologie 
School of Peace Studies 

(Bradford Univ.) 

Foundation for Peace Studies 

Dutch-Belgian Society for Peace 
and Conflict Research 

Peace Research Institute 
Peace Research Institute-Dundas 
Center for Studies in Peace and 

Non-Violence 
Lentz Foundation 
Danish Peace Research Associa

tion 
Italian Peace Research Institute 
Institute of Peace Research and 

Human Ecology (Gothenburg 
Univ.) 

Consejo Latinoamericano de 
Investigación para la Paz 

Group de Recherches et d'Infor-
mation sur la Paix (GRIP) 

Association Francaise de Recher
ches sur la Paix 

Geneve International Peace 
Research Institute 

Holanda 
Regne Unit 

Nova 
Zelanda 
Bélgica 

Nigeria 
Canadá 

India 

Regne Unit 
Dinamarca 

Italia 
Suécia 

Méxic 

Bélgica 

Franca 

Suíssa 

«International 
Interaction» 
«Peace and the 
Sciences» 

«Études Pole-
mologiques» 
«Alternatives» 

«Development 
and Peace» 
«UNESCO 
Yearbook on 
Peace and Con 
flict Studies» 

Asociación Chilena de Investiga
ciones para la Paz 

Xile 



Ant Centre País Publicacions 

1981 

1982 

1983 

1985 

United Nations Institute for 
Disarmament Research (UNIDIR) 

Instituto di Ricerche per il Disar
mo, lo Sviluppo e la Pace 
(IRDISP) 

Secció d'Estudis sobre Pau i 
Conflictes (CIDOB) 

Austrian Institute for Peace 
Research 

Centre Interdisciplinaire de Re-
cherche sur la Paix et d'Etudes 
Stratégiques (CIRPES) 

1984 Centro de Investigación para 
la Paz (CIP) 

Suissa 

Italia 

Espanya 

«ADIU 
Report» 
«Disarmament 
Campaigns» 

Espanya 

Austria «Giroscope» 

Franca «Archivo 
Disarmo» 

«END Journal» 
«END Papers» 
«Paix & Con-
flicts» 
«Sobre Pau/ 
Paz» 
«Tiempo de 
Paz» 
«Papeles para 
la Paz» 

SITUACIO ACTUAL DELS CENTRES 
D'INVESTIGACIÓ SOBRE LA PAU 

D'acord amb les dades recopilades per l'Institut Internacional 
d'Investigado sobre la Pau d'Oslo (PRIO), el 1981 hi havia al 
món un total de 310 institucions (¿'investigado sobre la pau i els 
conflictes, 41 de les quals es classificaven com a internacionals.19 

Estats LJnits és el país amb un major nombre d'institucions 
dedicades a la investigació sobre la pau (79 centres), tot i que 
el percentatge ha minvat representa el 25% mundial de 1978, en-

19. PRIO: «Tendencias recientes en la Investigación sobre la Paz. Análisis 
de los datos de las encuestas», a Investigación sobre la paz- Tendencias re
cientes y repertorio mundial, UNESCO, «Informes y Documentos de Cien
cias Sociales, n° 43, 1981, pp. 21-30. 
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front del 38% de 1965. El segon país en nombres absoluts és la 
R. F. Alemanya, amb 28 centres, seguit d'Holanda (15) i el Reg-
ne Unit (12). 

Per regions, 307 de les 310 institucions son de pa'ísos d'Euro-
pa Occidental (35%), i 88 (28%) pertanyen a l'América del Nord. 

La major part d'aquestes institucions son de creado posterior 
al 1965 (53%). Mes d'un tere d'aquestes es fundaren entre els anys 
1965 i 1971, mentre que solament un 10% foren creades abans 
de la Segona Guerra Mundial. 

Nombre d'institucions d'investigació sobre 
ia pau i els conflictes, per anv de fundado 

abans de 1900 5 
1900 - 1944 25 
1945 - 1959 55 
1960 - 1964 48 
1965 - 1971 103 
1972 - 1978 49 
sense dades 25 

TOTAL 310 

Font: PRIO: «Informes y Documentos de Ciencias Sociales», n° 43, UNESCO, 1981 

Uenquesta de la UNESCO realitzada a aquests centres mostra 
que una mica mes de la meitat de les institucions tenien menys 
de deu investigadors/es el 1978, i que aproximadament la meitat 
de les institucions amb menys de deu investigadors/es sois te
nien quatre o menys persones dedicades a la recerca. La diferen
cia de recursos posats a disposició de la investigació sobre la pau 
és incomparablement inferior a la que s'ofereix a la investigació 
de carácter militar. La UNESCO estima que el nombre d'inves-
tigadors/es sobre la pau i els conflictes és, aproximadament, de 
5.000 en tot el món. 

LES ASSOCIACIONS INTERNACIONALS 
D'INVESTIGACIÓ SOBRE LA PAU 

El 1964 es va crear l'Associació Internacional d'investigació so
bre la Pau (International Peace Research Association), IPRA, 
que agrupa la majoria deis centres dedicats a aquest treball. El 
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1984, TIPRA comptava arnb 466 membres individuáis de 55 paí-
sos i 64 associacions afiliades, de 25 paísos. 

La tasca de TIPRA és la de posar en comunicado les activi-
tats deis seus membres, ja sigui mitjancant el seu butlletí (Inter
national Peace Research Newsletter), els seminaris que organit-
za durant Testiu a Suécia, els congressos que se celebren cada 
dos anys a diferents paísos o mitjancant els diferents grups d'es-
tudi que ha establert. 

L'IPRA té diversos grups d'estudi en funcionament que agru
pen persones que treballen en un mateix camp d'investigació. En 
aquest moment, els grups en activitat son els següents: 

— Investigació sobre la pau i moviments per la pau 
— Política d'alimentació 
— Tercer món 
— Dona, militarisme i desarmament 
— Comunicacions 

En el pía internacional, tambe cal esmentar la Peace Education 
Commission (PEC), que fomenta el desenvolupament de la edu
cado per la pau. 

UlPRA ha iniciat també la formació de consells regionals per 
a la investigació de la pau al Tercer Món. El 1974 es va establir 
l'Asian Council of Peace Research (ACPR), i el 1977 el Consejo 
Latinoamericano de Investigación sobre la Paz (CLAIP). 

Una altra assocíació internacional és la Peace Science Society-
International (PSSI), la major part deis membres de la qual son 
deis Estats Units. En aquest país, una bona part del treball de 
recerca i d'educació per la pau és coordinada peí Consortium 
on Peace Research, Education and Development (COPRED), en-
titat que col-labora estretament amb TIPRA. 

En un altre nivell, son nombroses les associacions internacio-
nals que, tot i no estar especialitzades en la investigació sobre 
la pau, li proporcionen una valuosa ajuda, tant en el terreny de 
la investigació com en el de la documentació i difusió de la 
informado. 

En el sistema de les Nacions Unides, la UNESCO, TInstitut 
de les Nacions Unides per la Formació Professional i investiga
ció (UNITAR), la Universitat de les Nacions Unides (UNU) i el 
Centre de les Nacions Unides peí Desarmament han prestat un 
suport actiu a les investigacions sobre la pau ajundant en la ce
lebrado de conferencies i la preparació de documents. 

Altres associacions internacionals i regionals han estimulat 
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Institucions internacionals d'investigació sobre la pau 

Os 
4^ 

Especialitzades 
en la investigació 
sobre la pau 

Sistema de 
Nacions Unides 

Associacions 
internacionals 
professionals 

Associacions 
región ais 

IPRA Peace Education Commission (PEC) 

IPRA 

Associacions 
internacionals 

IPRA Study Groups 

Peace Research and Peace Movements 
Food Policy 
Third World 
Women, Militarism and Disarmament 
Communications 

PSS(I) Peace Science Society-International (EUA) 

Associacions 
regionals 

Consortium on Peace Research, Education and Development (COPRED) 
Asian Council of Peace Research (ACPR) 
Consejo Latinoamericano de Investigación sobre la Paz (CLAIP) 

Nacions Unides 
Universitat de les Nacions Unides (UNU) 
UNESCO 
Instituí de les Nacions Unides per la Formació Professional i la 

Investigació (UNITAR) 
Centre de les Nacions Unides peí Desarmament 

International Studies Association 
Associació Internacional de Ciencia Política 
Associació Internacional de Sociología 
Consell Internacional de Ciéncies Socials (CICS) 
Pugwash Conferences on Science and World Affairs 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
Consejo para el Fomento de Investigaciones Sociales y Económicos 

en África (CODESRIA) 
Associació Europea peí Foment d'Instituts de Formació i 

Investigació (EADRTI) 



igualment les investigacions sobre la pau i els conflictes, i facili-
tat tnbunes per a reunions internacionals. Entre aqüestes poden 
mencionar-se les següents: International Studies Association, As-
sociació Internacional de Ciencia Política, Associació Interna
cional de Sociología, Consell Internacional de Ciéncies Socials 
(CICS), Pugwash Conferences on Science and World Affairs i 
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).20 

20. D'altres associacions científiques que contribueixen a la reflexió sobre 
la pau i la guerra son: International Societyfor Research on Aggresion (Robert 
J. Blauchard, Dept. of Psychology, University of Hawaii, 2430Campus Road, 
Honolulú, HI 96822 USA), International Union of Anthropological and Eth-
nological Sciences, Commission on the Study of Peace, (Robert A. Rubins-
tein, Dept. of Anthropology, Northwestern University, Evanstonm IL 60201, 
USA), Pugwash Conferences on Science and World Affairs (M. Kaplan, 9 
Great Russell Mansions, 60 Great Russell St., London WC IB 3BE), Inter
national Physicianfor the Prevention of Nuclear War(225 Longwood Ave., 
Boston, MA 02115, USA), InternationalSociological Association Research 
Comminee on Armed Forces andConflict Resoluüon (Charles Moskos, Dept. 
of Sociology, Northwestern University, Evanston, IL 60201, USA), Ameri
can Sociological Association, Section on World Conflicts (Conflict Clinic, 
University of Missouri, St. Louis, MO, USA), The Union of Concerned Scien-
tists (26 Church St., Cambridge, MA 02238, USA). 
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ELS CONCEPTES DE VIOLENCIA 

Per a la investigació sobre la pau, com ja s'ha esmentat ante-
riorment, Pobjecte central de la seva preocupació és no sois la 
guerra, sino qualsevol tipus de violencia, de la qual la guerra no 
seria mes que una manifestado. No ha d'estranyar, dones, que 
els estudis sobre la significado i representació de les violéncies 
ocupin una part important del treball de la investigació sobre 
la pau, Val a dir, en aquest sentit, que el mateix desenvolupa-
ment de la concepció de violencia ha configurat, o influít enor-
mement, en la formulado del concepte de pau. 

Aquesta preocupació per la violencia no sembla que calgui 
justificar-la, i menys a l'era nuclear. Pensem que sois l'espécie 
humana es capa? de destruir-se, precisament perqué ha perdut 
la seva capacitat de regular-se. A mes, sois Pésser huma és capac 
d'exercir la seva forca contra si mateix.1 Aixó ha de fer reflexio
nar necessáriament els que estudien la pau. La violencia és difí
cil de justificar en la nostra época si es mira a Phoritzó amb Par-
mament nuclear i la seva capacitat de destrucció total. Dome-
nach ho ha expressat així: 

«Ates que ja no es pot comptar amb la violencia per dete-
nir la violencia, cal que cada societat, i la Humanitat sen-
cera, si volen salvar-se, facin prevaldré objectius ecumé-
nics sobre els interessos particulars. Cal que una, práctica 
de diáleg i una moral d'amor, o simplement de la com-
prensió, modifiquin les institucions i els costums».2 

1. DOMENACH, Jean-Marie: La violencia y sus causas, UNESCO, 1981, 
pp. 36. 
2. DOMENACH, Jean-Marie: op. cit. pp. 44-45. 
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Anem a veure, pero, qué s'entén per violencia, puix aquest és un 
concepte subjecte a di verses interpretacions.3 Per a Domenach,4 
en una definició poc complexa i entenedora, violencia és Tus 
d'una forca, oberta o oculta, amb la finalitat d'obtenir, d'un in-
dividu o d'un grup, quelcom que no vol consentir lliurement. 
Yves Michaud5 defineix la violencia com una «acció directa o 
indirecta, concentrada o distribuida, destinada a fer mal a una 
persona o a destruir-la, ja sigui en la seva integritat física o psí
quica, en les seves possessions o en les seves participacions sim-
bóliques». Per a Julien Freund,6 en una definició mes extensa, 
«la violencia consisteix en una relació de potencia i no sois de 
forca, desenvolupada entre diversos éssers (almenys dos) o grups 
humans, de dimensió variable, que renuncien a les altres formes 
de mantenir relacions entre elles per forcar directament o indi-
rectament els altres a obrar contra llur voluntat i executar els de-
sitjos d'una voluntat estrangera sota les amenaces d'intimida-
ció, de mitjans agressius o repressius, capacos d'arribar a perju
dicar la integritat física o moral de Paltre, els seus béns mate-
rials o les seves idees de valor, amb la possibilitat d'anihilar-lo 
físicament en cas d'una suposada resistencia, deliberada o 
persistent». 

Mackenzie,7 per la seva banda, defineix la violencia com 
«Pexercici de la forca física amb la finalitat de fer mal o de cau
sar perjudici a les persones o a la propietat; acció o conducta 
caracteritzada per la tendencia a causar mal corporal o a coar
tar per la forca la llibertat personal». 

Per a Curie,8 violencia és el mateix que «no pacificitat», i per 
a Alain Joxe, la violencia es relaciona amb Pintent de controlar 
a la societat mitjancant la centralització del saber. 

3. PONTARA, Giuliano: The Concepi of Violence, «Journal oí" Peace Re
search», n° 1, 1978, pp. 19-32. 
4. DOMENACH, Jean-Marie: op. cit. p. 36. 
5. MICHAUD, Yves: Violencia y política, Ed. Ruedo Ibérico, Barcelona, 
1980, p. 5. 
6. FREUND, Julien: Sociologie du Confita* Press Universitaire de Fran-
ce, 1983, pp. 4-5. 
7. MACKENZIE, W. J. M.: Power, violence, decisión, Penguin, 1975, pp. 39. 
8. CURLE, Adam: Conflicíiviclad y pacificación, Herder, Í967. 
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«...presenciem una transdisciplinarització accelerada en les 
árees deis qui exerceixen el control sociopolític: medecina 
policíaca (i fins i tot medecina de la tortura), policía polí
tica, política militar i militarització de l'economia, totes 
unitats praxiológiques perfectament constitu'ides que ab-
sorbeixen recursos importants i orienten o exploten siste-
máticament els descobriments de la ciencia fonamental.» 

«...Per a totes les forces socials que s'oposen a aquesta 
centralització (del saber i de les decisions nacionals), vio
lencia és el conjunt de procediments que redueixen I'acció 
humana (per la forca, si és necessari) a elements intercan-
viables, integráis i tractables fácilment per aquest saber 
centralitzat».9 

Per a Joxe, estudios de l'estratégia i investigador sobre la pau 
summament crític, «la violencia de l'individu sois preocupa al 
medi en qué aquest viu, en la mesura en qué es manifesta contra 
un nivell superior d'organització; la investigació de les seves cau
ses va naturaiment acompanyada d'una preocupado curativa i 
expressa el desig del grup de suprimir aqüestes causes.»10 Per a 
fer-ho, hi ha diverses modalitats d'intervenció violenta, tal com 
pot veure's en el quadre de la plana següent. 

Aqüestes diferents interpretacions del concepte de violencia 
son, cree, mes que suficients per fer entendre una cosa elemen
tal per a la investigació sobre la pau: cal defugir el sentit limitat 
de violencia i no assimilar-lo simplement amb alguns tipus de 
violencia física. La violencia no és sois un tipus d'acte, sino també 
una determinada potencialitat. No es refereix sois a un tipus de 
«fer», sino també de «no deixar fer». 

Arribem aquí al punt on les definicions i tipologies establer-
tes per Galtung resulten aclaridores. El 1969, i en un sonat arti-
cle publicat al «Journal of Peace Research,»11 Galtung afirma 
que hi ha violencia quan els éssers humans es veuen influíts de 
tal manera que les seves realitzacions efectives, somátiques i men
táis están per sota de les seves realitzacions potenciáis. 

9. JOXE, Aíain: La violencia y sus causas, UNESCO, 1981, pp. 16 i 21. 
10. JOXE, Alain: op. cit. pp. 14. 
11. GALTUNG, Johan: Violencia, paz e investigación sobre la paz. Ani
de recollit en el llibre Sobre la paz, Fontamara, 1985, pp. 27-72. 
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- 4 

Sistema 
(unitats) 

Individu 

Grup 

Institució, 
organització 

Estats-nacions, 
formacions 
político-econ. 

Sistema 
transnacional 

Causalitat 
(disciplina) 

Biología, genética 
r 

Psicosociologia 

Sociología 
. • 

Sociología de les 
relácions 
internacionals 

Investigació sobre 
la pau 

Estudis estratégics 

Macroeconomia 
+ 

Nivells i models d 

Práctica de 
control 

Médica 

Policíaca 

Política 

Diplomática 

Militar 

Militar 
generalitzada 

+ 

e violencia 
i» 

Modalitats d'intervenció 

l 

Eugénésica 

Preven ció 

Lluita política 

Consulta 

Reclutament, 
armament 

Consulta 

2 

Terapéutica 

Vigilancia 

Control polític 

Negociació 

Maniobra, 
amenaca 

Control deis 
fluxos 

h m 

3 

Eutanásica 

Repressió 

Legislació 

Acords, aliances 

Operacions 

Intervencions 
económico-
militars 

Font: JOXE, Alain: La violencia y sus causas, UNESCO, 1981, p. 15. 



realització efectiva 

h 
espectre de la ¡ 

violencia I 
»L 

realització potencial 

Així, la violencia quedaría definida com la causa de la diferen
cia entre el potencial i Vefectiu. Hi haurá violencia quan el po
tencial sigui major que Pefectiu i, per definició, aixó sigui evitable. 

Concepció de Pau i violencia de. Johan Galtung 

PAU 
(Justicia social) 

NEGATIVA 
(Abséncia violencia personal) 

POSITIVA 
(Abséncia violencia estructural) 

deliberada 

no deliberada 
VIOLENCIA 

(injusticia social) 

manifesta 

latent 

física 
psicológica 

PERSONAL 
O DIRECTA 

ESTRUCTURAL 
O INDIRECTA 

física 
psicológica 

sense amb sense amb 
objectes objectes objectes objectes 

Galtung introdueix, en aquest treball, el concepte de violencia 
estructural, diferenciat de la violencia física o directa. Per a Gal
tung, hi ha quatre tipus de violencia que es donen quan no es 
satisfan les necessitats humanes básiques:12 

1 » 

12. GALTUNG, Johan: Contribución especifica de ¡a irenotogia al estu
dio de la violencia: tipologías, a La violencia y sus causas, UNESCO, 1981, 
pp. 98. 
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1. Violencia clássica. És la violencia directa contra el eos huma. 
2. Pobresa. (Privació de necessitats humanes básiques). És la 

pobresa estructuralment condicionada. 
3. Repressió. (Privació de drets humans). Es tracta de la repres-

sió estructuralment condicionada. Es la intolerancia 
repressiva. 

4. Alienado. (Privació de necessitats superiors). És Palienació 
estructuralment condicionada, és a dir, la tolerancia repres
siva. 

El primer tipus de violencia forma part de la violencia física, 
mentre que els altres tres configuren la violencia estructural. Per 
a Galtung, la realització de la pau exigirá una análisi crítica de 
les estructures, de les institucions i d'altres tipus d'organització 
social, de cara a determinar les situacions perjudicials per a certs 
grups. Dit amb altres paraules, i a partir de la noció de violen
cia estructural, la veritable pau exigeix una reestructurado del 
sistema, puix implica Veliminació de qualsevol tipus de violencia. 

Kóhler i Alcock13 han calculat els resultáis de la violencia es
tructural per a tots els pa'ísos del món en un període determinat 
i, el 1965, comptabilitzaren un total de 14 a 18 milions de morts 
degudes a la violencia estructural, 92.000 morts en guerres ci-
vils, i d'l 1.500 a 23.000 morts per violéncies a Pinterior deis paí
sos. Tot aixó per a un total de morts de 62 milions de persones. 
Les morts per violencia estructural son, dones, superiors a les 
produídes per fa violencia directe (civil o internacional). Eviden
ciaren, també, que el món subdesenvolupat, el Sud, amb el 69% 

de la població mundial, va sofrir, el 1965, el 9697o de la violencia 
estructural mundial, el 99,9% de la violencia civil mundial i el 
91% del total de violencia internacional. 

Khan,14 peí seu costat, ha establert una tipologia de les cor-
relacions entre la violencia, els sistemes económico-polítics i el 
context situacional, i ha classificat en aquesta categoría proces-
sos concrets com, per exemple, la descolonització; proposa tam
bé una tipologia de les formes d'utilització de la for^a lligada 

13. KÓHLER, Gernot i ALCOCK, Norman: An Einpiricul Tabfa o/Sirm-
titral Violence, «Journal o I* Peace Research», 1976, pp. 343-356. 
14. KHAN, Rasheeduddin: La violencia v el desarrollo económico v so-

cial, a La violencia y sus causas, UNESCO, 1981, pp. 191-216. 
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a dos parells de conceptes: acumulació/distribució (dimensió eco
nómica), i burocrácia/mobilització (dimensió política), a partir 
de les dimensions deis models de desenvolupament propugna-
des per Fossum.15 

Resta encara un ampli ventall d'aspectes relacionats amb la 
violencia i que no han estat suficientment investigáis. Segons 
Senghaas,16 la major part de la investigació sobre les condicions 
de la violencia estructural intrasocial, s'ha concentrat en els ca
sos i els llocs en qué aquesta violencia estructural s'ha traduít 
en violencia política manifesta. Per cobrir els buits d'análisi, Seng
haas proposa prestar mes atenció ais següents camps d'investi-
gació actuáis: 
i. Investigació sobre la naturalesa humana i la personalitat in

dividual, i en particular, investigar sobre les causes de la pro-
pensió individual a l'agressió. 

2. Investigació sobre el rol deis grans grups d'interessos. 
3. Investigació sobre les élites dominants i les estructures de clas-

se com a base social de la violencia social. 
4. Investigació sobre el rol deis mitjans de cómunicació de mas-

ses i ropinió pública en el desenvolupament, la difusió i l'aca-
bament de les accions violentes. 

5. Investigació sobre les característiques própies deis sistemes 
i les cultures nacionals, i el seu rol respecte a la producció 
i a la difusió de la violencia. 

6. Investigació sobre el rol deis governs i les burocrácies. 
7. Investigació sobre el rol de les estratégies nacionals. 
8. Investigació sobre els efectes deis processos de presa de deci-

sions en el tractament de la violencia estructural i directa. 
9. Investigació sobre els processos d'escalada de violencia pro-

dui'ts per interaccions conflictives o antagóniques entre grups 
socials, dins d'una societat i entre societats. 

Alguns d'aquests suggeriments s'anaiitzaran mes endavant en els 
capítols referents a l'estudi de les relacions internacionals, el con-
ñicte i I'estratégia. Son temes, evidentment, coneguts, pero en 

15. FOSSUM, Egil: Political development and straregies ofc/iange, «Jour
nal ot' Peace Research, n° 1, 1970, pp. 17-32. 
16. SENGHAAS, Dieter: Contribución especifica de la ¡¡-enología al aná
lisis de las causas de la violencia social: la transdisciplinariedad, a La vio
lencia y sus causas\ UNESCO, 1981, pp. 109. 
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qué no s'ha donat potser suficient émfasi al rol i la dinámica 
que la violencia hi té. 

ELS CONCEPTES DE PAU 

Ha estat necessari descriure breument els diferents conceptes de 
violencia per poder entrar en la comprensió del que volem dir 
amb «pau». Ha estat tradicional definir la pau com un concep-
te negatiu (Pabséncia de guerra, la no-guerra), de manera que, 
mentre que sempre ha existit una filosofía de la guerra com a 
fenomen positiu, no hi ha hagut fins molt recentment una filo
sofía de la pau en termes igualment positius, és a dir, de no-
negació. 

El concepte de violencia, pero, ha anat evolucionant, i s'ha 
fct mes global, mes complet, i aixó ha provocat una evolució pa
ral-lela en el concepte de pau. Com diu Lederach17 molt encer-
tadament, una comprensió rica i multidimensional de la violen
cia ens proporcionará un concepte ric de la pau. D'altra banda, 
la pau no és un fenomen estátic, sino un procés, una dinámica, 
i, com a tal, subjecta a variacions conceptuáis a partir de la con
figurado que adquireixi en un moment donat. 

Filosóficament, tanmateix, ja s'havia establert una diferencia 
entre el que era la «pau interna» i la «pau externa». Com ha 
explicat Bobbio,18/?£Zw interna és Pabséncia (o acabament) d'un 
conñicte intern, on per «intern» s'entén un conflicte entre com-
portaments o actituds del mateix actor. Aquest ha estat un tema 
tractat tradicionalment per la moral i, per tant, pels moralistes. 

Per pau externa, en canvi, s'entén Pabséncia (o acabament) d'un 
conflicte extern, on per «extern» s*entén un conflicte entre indi-
vidus o grups diversos. Aixó ha estat objecte d'estudi peí dret 
i els juristes i, mes recentment, de la investigació sobre la pau.19 

Podríem dir, igualment, que el nexe entre les dues concepcions 
ha estat objecte d'atenció de les filosofies espiritualistes, per a 

17. LEDERACH, J. P.: Educar para la paz, Fontamara, 1984, p. 30. 
18. BOBBIO, Norberto: El problema de la guerra y ¡as vías de la paz, Ge-
dísa, 1982, pp. 157-185. 
19. La revista «Journal of Peace research» va dedicar un número, el 2, de 
1981, a les teories sobre la pau. 
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les quals la pau interior és una condició necessária per a l'exis-
téncia de la pau exterior. Així, explica Bobbio, si la pau és ente
sa sois com a no-guerra, diríem que és l'estat en qué es troben 
grups polítics entre els quals no hi ha una relació de conflicte 
caracteritzada per Pexercici d'una violencia duradora i organit-
zada. 

Un historiador com R. Aron va escriure, el 1962, sobre l'exis-
téncia de tres tipus de pau:20 a) de potencia^ que a la vegada po
día ser de tres formes: d'equilibri (grups polítics en relació d'igual-
tat), d'hegemonia (grups polítics en relació de desigualtat) i d'im-
peri (grups polítics sota un veritable domini); b) pau d'impotén-
cia, fundada en l'equilibri del terror; c) pau de satisfacción en 
la qual les relacions es basarien en la confianca recíproca i les 
unitats polítiques no ambicionarien ni territori exterior al seu 
espai de sobirania ni poblacions estranyes. Una pau per la satis-
facció, segons Aron, suposa que «la confianza sigui general i exi-
geix, per tant, una revolució en les relacions internacionals, re-
volució que posaria fi a Pera de la sospita i que obriria la de la 
seguretat».21 No cal recordar que Aron no va creure mai que 
aixó fos possible d'aconseguir. 

Canviant de perspectiva, Galtung22 ha explicat, en un treball 
sobre la cosmología de la idea de pau, com els conceptes de pau 
a Orient han estat i son molt diferents deis conceptes dominants 
a Occident. Repassant la significació de conceptes shalom he-
breu (pau amb Déu), Sala'am árab (vinculació amb Alá), pax 
romana (ordre i autoritat), eirene grec, shanti i ahimsa hindús, 
ho p'ing i p'ing ho xinesos, i els conceptes heiwa i chowa japo-
nesos (harmonía), Galtung mostra com a Occident, el concepte 
de pau és extrovertit, dirigit cap a fora, i fa referencia a una ar
quitectura global. Al contrari, els conceptes de pau d'Orient son 
conceptes mes introvertits, orientats vers Pinterior, i impliquen 
una harmonía interior. 

20. ARON, Raymond: Paz y guerra entre ios naciones, Alianza, 1985, Vol. 
I, pp. 197-223. 
21. ARON, Raymond: op. cit., pp. 209. 
22. GALTUNG, Johan: La cosmología social y el concepto de paz, a So
bre la pazy Fontamara, 1985. 
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Cosmología deis conceptes de pau 

Concepte 

SHALOM 
SALA'AM 
PAX 
EIRENE 

SHANTI i AHIMSA 

HO P'ING i P'ING HO 

HEIWA i CHOWA 

Origen 

hebreu 
árab 
roma 
grec 

hindú 

xinés 

japonés 

Significado 

pau amb Déu 
vincle amb Alá 
ordre i autoritat 
harmonía a Finterior 
del grup 

esperit temperat, virtut 
suprema, pau mental 
esperit temperat, ordre 
polític 
harmonia 

El que ens interessa remarcar és, com explica Galtung, que el 
concepte de pau que domina ¡a teoría i la práctica actuáis és la 
«pax romana», en el sentit átpactum i d'absentia belli. «Aixó 
suscita la qüestió de qui son aquells ais interessos deis quals ser-
veix aquest concepte, i la resposta és obvia: son aquells que es-
tan interessats en Ystatu quo intern i la lliure circulació de co-
municacions i transports a Fexterior».23 La «pax romana» no 
és incompatible amb Fexplotació; mes aviat, n'és el marc orga-
nitzatiu que ho possibilita. Hem de cercar, per tant, conceptes 
de pau mes rics i diferents que els de Fabséncia de guerra. 

Adam Curie ho enfoca des de la capacitat deis individus i els 
grups socials de coHaborar conjuntament, indicant que la pau 
«és un estat o condició, grácies a la qual els ciutadans o els grups 
interessats treuen mes avantatges que desventures. És la col-la
borado harmónica i constructiva».,24 D'aquesta manera, una re-
lació pacífica hauria de significar —a escala individual— amis
ta t ¡comprensión el suficientment ampies per salvar qualsevulla 
diferencia que pogués sorgir. «A una escala major —afegeix 
Curie—, les relacions pacifiques haurien d'implicar una associa-
ció activa, una cooperado planificada, un esforc inteMigent per 
preveure o resoldre conflictes en potencia».25 En aquest sentit, 
pau tindria moltes coses a veure amb desenvolupament global 
i harmónic. 

23. GALTUNG, Johan: op. cit., pp. 99. 
24. CURLE, Adam: Conflictividady pacificación, Herder, 1977, pp. 12 
25. CURLE, Adam: op. cit., pp. 29. 
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Per a Smoker,26 en un plantejament semblant al de Curie, la 
pau pot ser entesa també de forma positiva, com Y harmonía entre 
cultura i estructura. 

Ha estat, pero, la tipología de pau i violencia que Gaitung va 
establir ei 1964,27 el que veritablement ha influít en la discussió 
i el desenvolupament mes recent de la concepció sobre la pau. 
A partir de la diferenciació entre violencia física o directa i vio
lencia estructural, Gaitung realitza un paraMelisme en introduir 
els conceptes de pau negativa (abséncia de guerra) i pau positi
va (abséncia de tot tipus de violencia, inclosa l'estrucíural), do-
nant també a aquesta darrera tipología el sentit d'integrado de 
la societat humana, és a dir, la justicia social.28 

En anys posteriors, bona part del pensament sobre la pau s'en-
fila a partir d'aquesta tipología i accepta, en la major part deis 
casos, una definido de pau equivalent a la següent afirmació: 
pau és una situado, un ordre, un estat de coses, caracteritzada 
per un elevat grau de justicia i una expressió mínima de la vio
lencia. A partir d'aquestes dues condicions, Gaitung elabora un 
ampli discurs en qué teñen cabuda altres conceptes teóricament 
interrelacionats, com el desenvolupament o les necessitats 
básiques. 

Máxima T 

JUSTICIA 

SOCIAL 

Mínima 
DISTOPIES 

UTOPIES DE 
LLIBERTAT 

. UTOPIES 
FACTIBLES 

TRANSICIO 

\ 

Máxima VIOLENCIA DIRECTA 
• 

Mínima 

Font: GALTUNG, Johan: The True Worlds, Free Press, 1980, pp. 31 

26. SMOKER, Paul: Smaíi Peace, «Journal of Peace Research», n° 2, 1981, 
pp. 149-157. 
27. GALTUNG, Johan:'Editorial del nü 1 del «Journal of Peace Research», 
1964. El raonament s'amplia i s'explicaen el llibre Sobre la paz-, Fontamara, 
1985. 
28. Aquest concepte de pau ha estat criticat, entre altres, per J. CRONOW 
i J. HILPO, Journal of Peace Research, 1970, pp. 311-320. 
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Si imaginem aquests dos valors (máxima justicia social i míni
ma violencia) i els situem a I'espai, podrem observar com hi ha 
uns espais de distópies, caracteritzats per un baix nivell de justi
cia social i un elevat nivell de violencia. La situació actual seria, 
segons Galtung, la marcada per la rodona del quadre, situada 
en un nivell intermedi de les coordenades, pero lluny encara deis 
espais que configuren les utopies, tant les mes factibles com les 
que suposarien un régim de total llibertat i plenitud humana. 
Galtung i altres investigadors sobre la pau utilitzen aquests ti-
pus de diagrames per fer mes comprensible els processos socials 
i per situar gráficament els camins de transido vers una situació 
diferent a Tactual. 

Un crític deis diagrames de Galtung és, justament, Kenneth 
Boulding, del qual voldríem recuperar, pero, un diagrama inventat 
per ell mateix i que es relaciona amb el concepte de pau. A la 
seva obra Stable Peace,29 Boulding explica que hi ha situacions 
de pau i de guerra, estables i inestables, que poden representar
se gráficament mitjangant dues valoracions: la capacitat de les 
armes i la intenció violenta (hostilitat). 

Capacitat 
(armes) 

GUERRA 
INESTABLE 

GUERRA 
ESTABLE 
' " I 

• 
Intenció 
(hostilitat) 

29. BOULDING, Kenneth: Stable Peace, University of Texas Press, 1978, 
155 pp. 
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Posa com a exemples, les zones de l'OCDE (pau estable), la con
frontado Est-Oest a Europa (pau inestable), TOríent Mitjá (guer
ra inestable), i el sud-est asiátic (guerra estable), casos tots ells 
válids per a mitjan la década deis setanta. 

Per a Boulding, una estrategia de pau implicaría dues 
condicions: 
a) el decreixement de la capacitar, que comportaría un control 

deis armaments, el desarmament, la verificació, la pacifica
do, etc.; 

b) el decreixement de l'hostilitat, que significaria la reducció de 
la tensió, la resolució deis conflictes, l'aconduiment de les dis
putes, etc. 

El plantejament de Galtung, en canvi, va mes lligat a la idea de 
la violencia estructural i ais mecanismes de violencia que fun
cionen en Timperialisme. Així, creu que els mecanismes per su
perar la violencia serien els de l'equitat, ¡'autonomía, ¡a solida-
ritat, ¡a participado i ¡'autosuficiencia, mecanismes que perme-
trien superar, respectivament, l'explotació, la penetració, la frag
mentado, la marginado i la dependencia.30 

Superar 

Mecanismes de 
violencia 

EXPLOTACIÓ 
PENETRACIÓ 
FRAGMENTACIÓ 
MARGINACIÓ 

DEPENDENCIA 

4 • 
^-mitjancant 

< 

4 

4 

Mecanismes de 
« y superacio 

EQUITAT 
AUTONOMÍA 
SOLIDARITAT 
PARTICIPACIÓ 

AUTOSUFICIENCIA 

Galtung aboga, amb aquest discurs, per un món en qué un gran 
nombre d'unitats relativament autosuficients es vinculen en una 
xarxa d'interdependéncies mundials, en un plantejament molt ti
pie, com veurem, del corrent mundialista de les relacions inter
nacional i de ia irenologia. 

30. GALTUNG, Johan: Contribución especifica de la irenologia..., pp. 105. 
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LA PAU l EL DESENVOLUPAMENT 

EIs valors que proposa Galtung san també, com s'haurá pogut 
endevinar rápidament, els que configuren el discurs del desen-
volupament endogen mitjancant rautosuficiéncia i Pautoconfian-
ca, és a dir, un desenvolupament orientat a la satisfácelo de les 
necessitats humanes básiques des de l'interior del propi país. 
Aquest paral-lelisme de valors entre pau i un determinat concepte 
de desenvolupament\ ha fet que s'hagi establert un paradigma 
que relaciona estretament aquests dos grans conceptes.31 En 
efecte; el mateix Galtung ens explica com tant el concepte de pau 
com el de desenvolupament teñen dues interpretad ons, segons 
els analitzem en un sentit restringit o en un sentit ampie. 

En un sentit restringit, pau no és mes que l'abséncia de guerra 
entre els Estats; en un sentit ampie, pero, implica l'abséncia de 
violencia directa i estructural, cosa que suposa la realització de 
la supervivencia, el benestar, la identhat i la llibertat per a tots, 
és a dir, la satisfácelo de les necessitats humanes básiques.32 

Si fem el mateix amb el concepte de desenvolupament, veu-
rem com en sentit restringit sois vol dir creixement económic, 
augment del PNB, etc. Si, al contrari, analitzem el desenvolupa
ment en sentit ampie, forcosament conciourem que implica la 
satisfacció de les necessitats humanes básiques: supervivencia, 
benestar, identitat i llibertat, els mateixos valors que abans hem 
esmentat en referir-nos a la pau. 

Seguint aquest raonament, Galtung adverteix Terror d'identi-
ficar mort amb guerra, puix existeix una causalitat de la mort 
que no és deguda a la guerra, sino a la miseria, i que se'n porta 
a Paltra vida mes gent que no pas els conflictes armats. La vio
lencia estructural (malalties que no es curen per manca d'aten-
ció i de recursos, els éssers humans de molts pa'ísos que resten 
condemnats a teñir una esperanca de vida 30 anys inferior a la 
nostra, etc.) provoca una miseria que s'ha de considerar, en tot 
cas, com una altra forma de guerra. Pensem, sino, que la mor-
talitat infantil deguda a la fam i la miseria (evitable, per tant), 

31. Special Issue: the right to peace and devetopment, «Bulletin of Peace 
Proposals», nü 4, 1980. La revista «Development and Peace», editada a Hon-
gria, tracta també habitualment d'aquest tema. 
32. GALTUNG, Johan: La relación entre paz y desarrollo en un mundo 
en transformación, a Sobre la paz, Fontamara, 1985. 
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equival al nombre de morts que provocarien 236 bombes com 
les d'Hiroshima. Aixó cada any. Si, en veritat, explotes sois una 
d'aquestes bombes nuclears, tots els pobles clamarien al cel so
bre la barbarie que aniria implícita en aquest acte. Tots ens mo-
bilitzaríem i actuaríem. Tanmateix, la fam provocaTequivalent, 
en morts a Pexplosió de 4,5 bombes atómiques cada setmana. 
La pau, evidentment, no depén només del desarmament;^ ha 
d'estar també relacionada amb, la qualitat de vida deis éssers hu-
mans. D'aquí que dins de les investigacions que es fan sobre el 
desenvoiupament, la investigado sobre la pau connecti mes bé 
amb el corrent de pensament normatiu que recalca la importan
cia de les necessitats humanes básiques, un medi ecológic sa i 
Pautoconfianca. Aquesta concepció de desenvoiupament contras
ta enormement, no cal dir, amb el paradigma convencional de 
la «modernítzació i el creixement».34 

No es estrany, dones, que els temes tractats pels investigadors 
i les investigadores sobre la pau es refereixin contínuament al 
desenvoiupament. Hettne35 ha indicat, en aquest sentit, les se-
güents connexions i temes d'investigació: 

Subdesenvolupament i violencia 

— Connexions entre la militarització global i Tactual crisi 
mundial. 

— Contradiccions entre el nou ordre internacional i Pordre mi
litar mundial. 

— Üs militar deis recursos naturals. 
— Transferencia de tecnología militar i el seu impacte en el 

desenvoiupament. 
— Rol de la forca en les estratégies de desenvoiupament. 
— Cercle vicios de militarització/subdesenvolupament. 
— Despeses militars/despeses per al desenvoiupament. Contra

diccions i complementarei'tats. 

33. Disarmament and development, «Bulletin of Peace Propo.sals», n" 3, 
1979; COLÉ, Sam: The Wur Sysiem and the New International Economic 
Order: Directionsfor Disarmament, «Alíernatives», Juliol 1980, pp. 247-286. 
34. HETTNE, Bjórn: A European Working Group, «International Peace 
Research Newsletter», n° 2, 1984, pp. 7-11. 
35. HETTNE, Bjórn: op. cit. 
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Desenvolupament i pau 

— Desarmament i desenvolupament com a estrategia per a una 
transferencia massiva de recursos. 

— Problemes de la conversió de la producció militar a la pro-
ducció civil. 

— Necessitats estructuráis per a un desenvolupament mundial 
pací fie. 

— Convergencia entre alternatives de desenvolupament i alter-
natives de defensa. 

— Experiéncies d'estratégia de desenvolupament i de pau 
intensives. 

— Els nous moviments socials i les seves concepcions sobre la 
pau i el desenvolupament. 

Reduir Tespectre de la violencia i de la guerra ais armaments sig
nificaría oblidar una altra dimensió, encara mes important, re
presentada per la violencia de la injusticia social a nivell plane-
tari. La investigació sobre la pau ha de procurar, en aquest sen-
tit, de compaginar la hipótesi apocalíptica de la guerra nuclear 
amb I'altre holocaust, representat per la violencia estructural di
rigida al Tercer Món.36 

Sembla ciar, dones, que el concepte de pau que fa servir la 
investigació sobre la pau té poques coses a veure amb les nocions 
insípides, beates o individualistes que sovint dominen els mit-
jans de comunicado. La pau o la no-pau depén també, i molt 
especialment, de les estructures antagonistes de cíasse i amb el 
monopoli d'un poder irracional en mans d'un segment molt pe-
tit —pero poderos— de la societat. Per aixó com diu Luckham, 
no farem mai res mentre no es transformin també les estructu
res de producció, el poder i la forca internacional. 

«Les armes i les organitzacions militars... encara están sota 
la propietat i el control de les classes governants nacio-
nals que les usen, o amenacen d'usar-les, per reproduir el 
seu poder nacional o els seus interessos internacionals. 

36. BROCK, Lothar: Apocalyptical Fears in Europe and Profane Violen-
ce in íhe Third World, «Bulletin of Peace proposals», n° 1, 1984, pp. 57-65. 
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Aixó fa que el control social del seu ús i les condicions 
d'una pau duradora resultin quasi impossibles sense una 
gran transformació de les estructures de producció, del po
der i de la forca internacionals».37 

37. LUCKHAM, Robín: «El militarismo y !a dependencia internacional» 
a Capitalismo (ransnacionaly desarrollo nacional, Fondo de Cultura Eco
nómica, 1981, pp. 194. 
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CORRENTS D'INVESTIGACIO 





TIPOLOGÍA DELS CORRENTS D'INVESTIGACIÓ 

Des del moment que la pau és entesa de diferents maneres pels 
qui, d'una forma o d'una aitra, es dediquen al seu estudi, sem
bla inevitable i, per tant, natural, que el ventall de corrents d'in-
vestigació, d'escoles d'estudi i de metodologies sigui gran. 

Aquesta diversitat d'enfocaments ha motivat i ha fet sorgir la 
conveniencia de catalogacions o classificacions de les diferents 
téndéncies existents dins de la investigado sobre la pau i els con-
flictes, que passarem a comentar tot seguit. 

Adam Curie i Absjorn Eide, per exemple, han proposat divi
dir la investigació sobre la pau en tres corrents principáis: mini
malista, intermedi i maximalista. 
a) Minimalista. Per a la gent d'aquest corrent, la pau equival 

simplement a l'abséncia de guerra internacional. El seu pro-
pósit és impedir els enfrontaments militars entre els Estats. 
És un corrent que no posa en entredit l'ordre existent, és a 
dir, que manté Ystatu quo actual, ates que canviar-lo com
portaría uns costos massa eleváis. 

b) Intermedi. Per a aquest corrent, la pau no és sois Fabséncia 
de guerra, sino també Tabséncia d'un sistema d'amenaces, és 
a dir, l'abséncia d'instruments i d'institucions de guerra. Al-
gunes persones d'aquest corrent plantegen també la pau com 
a abséncia de violencia organitzada, tant internacional, com 
interna, d'acord amb el concepte de «pau positiva» de Gal-
tung. 

c) Maximalista. És el corrent que expressa mes de pie la ireno-
logia. Per a les persones que es consideren d'aquesta línia, 
la pau és Pabséncia de tot tipus de violencia, ja sigui directa 
o indirecta, real o virtual. Aquesta pau exigeix que la socie-
tat sigui reestructurada amb la finalitat de conciliar els inte-
ressos a tots nivells, tant ínternacionals, com interns. 
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Com explica Arenal,1 dins d'aquest corrent podríem fer 
encara dues subdivisions, segons el tractament que facin de 
la violencia. Així, Galtung considera que totes les violéncies 
son contráries a la pau, fins i tot la violencia física dirigida 
a superar la violencia estructural. Senghaas, en canvi, creu 
que és justificat recorrer a la violencia per íluitar contra 
Topressió. 

De qualsevol manera, i en conjunt, tots els investigadors 
i investigadores d'aquest corrent participen en el criteri que 
la investigació sobre la pau ha de teñir aqüestes tres caracte-
rístiques: una preocupado normativa (la pau és el principal 
valor a fer triomfar), la interdisciplinareitat i la recerca d'apli-
cacions practiques i polítiques de les conclusions i propostes 
de la investigació sobre la pau. 

Una altra classificació de les investigacions sobre la pau és la 
que proposa Bert Róling2 quan afirma que hi ha dos tipus d'in-
vestigació: la dura i la tova. Per a Róling, hi ha fets durs i fets 
tous. Els fets durs son els que pertanyen al món real (el poten
cial armamentista, per exemple), i els fets tous son els que per
tanyen al món de la consciéncia, a 1'inteMecte i no son mesura
bles (les percepcions, les opinions, les avaluacions, etc.). D'aquesta 
manera, hi ha igualment una investigació dura, que será quanti-
tativa, i una investigació tova, que será qualitativa i no mesura
ble (la intensitat d'un record col-lectiu, les bases profundes d'una 
consciéncia pública, etc.). 

Aquesta classificació de Róling es relaciona amb les tendén-
cies dins de la investigació sobre la pau i els conflictes que ha 
definit Dedring,3 el qual afirma que hi ha dues tendéncies dife-
renciades: Taproximació quantitativa i la representada pels in
vestigadors crítics. 

Laproximado quantitativa, molt estesa ais Estats Units, és la 
defensada pels sibarites del cientifisme. David Singer pot ser-ne 

1. ARENAL, Celestino del: Introducción a las relaciones internacio
nales, Ed. léenos, 1984, pp. 303. 
2. RÓLING, Bert: Investigación para la paz, a Los científicos, la ca
rrera armamentista y el desarme, Ed. Serbal/UNESCO, 1984, pp. 
276-279. 
3. DEDRÍNG, Juergen: Toward Appropiate Peace Research, «Peace 
and Change, n° 3, 1981, pp. 1-17. 

90 



un exponent quan afirma que sois el treball estrictament quan-
titatiu i empíric mereix la denominació de «teoria». la semblan-
ca amb la classificació «quantitativa» de Curie i Eide és, dones, 
torca clara, i pot dir-se que una gran part deis estudis polemo-
lógics van en aquesta Iínía. 

El corrent deis investigadors crít'tcs, al contrari, posa l'accent 
en la qualitat de les coses. Critiquen els tradicionalistes del quan-
titativisme de tractar temes irrellevants i de servir els ínteressos 
de les classes dominants. Aquest corrent, molt estés ais paísos 
escandinaus i a la R.F. Alemanya, té també dues subdivisions 
segons Dedring: 
a) la línea deis neo-marxistes, que conceben el món en una pers

pectiva anticapitalista basada en el conflicte de classe, i 
b) la línea deis sociólegs del coneixement, com Galtung o Seng-

haas, que exposen les tendéncies ideológiques i les condicions 
sócio-económiques deis actors i de les accions. 

Com pot comprovar-se, sempre és factible de fer dues grans di-
visions entre els corrents d'investigació, segons siguin quantita-
tius, durs i realistes, o qualitatius, tous i utopistes. D'aquesta ma
nera, i encara que sigui tornar de nou sobre el mateix tema, po-
dríem cloure dient que bi ha investigadors que volen mantenir-
se en el terreny sólid i voluntáriament limitat del rea lis me histo
rie, mentre que d'altres (els mes irenólegs), intenten escrutar el 
futur i modelar-lo tot cercant aíternatives ais models actuáis (uto-
pisme futuroldgic). 

Des d'una altra óptica, val a dir que díns de cada país coexis-
teixen diverses tendéncies. Així, per exemple, ais Estats Units, 
els estudis sobre la pau i els conflictes es desenvolupen des de 
dues perspectives: 
a) des d'una perspectiva sociológica, concentrada sobre les fun-

cions de les institucions socials (educatives, polítiques, eco-
nómiques, religioses) per facilitar o inhibir la guerra i altres 
formes de violencia institucionalizada. Son representants 
d'aquesta tendencia, Wright Mills, Kenneth Boulding, R So-
rokin, Anatol Rapoport, Quincy Wright, etc.; 

b) una segona visió analítica és la representada pels estudis so
bre Yordre mundial, que posen Pémfasi en la creació d'insti-
tucions transnacionals de carácter polític, económic, legal i 
social, així com en el desenvolupament de grups centrats en 
Pestudi de la pau i deis conflictes, amb una notable projecció 
académica. Aquest és el cas d'institucions com el COPRED 
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Els corrents i les concepcions sobre la pau 

Estructuráis Dialéctics Evolucionistes 

Característiques 
generáis 

Pensen fonamentalment en termes 
de patrons i formes estátiques. 
Tendeixen a valorar el món en 
termes ^estructura. 

Entenen el món en termes 
á'jnteracció mitjancant Uuites de 
grans estructures, com les classes 
o les nacions. 

Entenen el món com un sistema 
desequiiibrat a causa de la 
interacció d'innombrables 
especies, que interactuen sota 
condicions de constants canvis de 
parámetres (mutacions). 

AMB REFÚS 
DÉLA 
VIOLENCIA 

p. e. Galtung, Rummel, Singer, 
Richardson 

— Conceptes-clau: pau positiva i 
negativa, violencia estructural, 
centre i periferia, no violencia, 
etc. 

— la pau sois és possible 
canviant ['estructura social. 

p. e. Schmid 

— doctrines reformistes 
— Conceptes-clau: respecte al joc 

democrátic, educació per al 
desarfhament í 
desenvolupament, etc. 

— violencia: violado drets humans 
— pau: producte d'un procés 

social que garanteixi a 
qualsevol ésser huma igual 
•quota de poder i recursos. 

p. e. Boulding 
— Conceptes-clau: interacció, 

escletxes del sistema, equilibri 
ecológic, conductivisme, 
educació del comportament, 
etc. 

— violencia: desequilibri ecológic. 
— pau: equilibri ecológic; procés 

de pacificació i adaptado 
recíproca entre comportament i 
ambient social. 

SENSE REFÚS 
DÉLA 
VIOLENCIA 

p. e. Parsons, Wfeber, W&lras, 
Pareto 

— Conceptes-clau: domini, 
jerarquía, agressivitat, 
explotado, control social. 

p. e. Marx, Lenin, Mao, 
Clausewitz, Hegel 

— doctrines revoludonáries 
— Conceptes-clau: expropiado i 

gestió popular del procés 
productiu; hegemonía classe 
obrera. 

— pau: producte d'una societat 
sense classes. 

p. e. Hardin, Smith, Darwin 

— darwinisme, neoinstintivisme, 
sociobiologia 

— Conceptes-clau: evoludó 
especies, supervivencia del mes 
fort, lluita per la supervivencia. 

— pau: és un concepte relatiu i 
expressa un equilibri temporal 
i parcial del procés evolutiu. 

Font: BOULDING, Kenneth: TWelveFriendly Quarrels with Johan Galtung, a Jo-han Galtung: A Bibliography ofhis Schólary and Popular 
Writtmgs 1951-1980, PRIO, 1980, pp. 7-26, i eMaboració propia. 



(Consortium on Peace Research, Education and Development) 
i l'Institut for World Orden 

Potser la proposta mes útil de classificació és la que fa Boul
ding4 quan observa les concepcions existents sobre la pau i la 
violencia. Per a Boulding, caldria distingir entre aqüestes tres 
óptiques: ¡'estructural, la dialéctica i ¡'evolucionista, tal com pot 
apreciar-se en el quadre corresponent. 
a) Estructural. Els estructuralistes pensen fonamentalment en 

termes de patrons i formes estátiques, i valoren el món en ter
mes d'estructura. Els estructuralistes que refusen l'ús de la 
violencia (com Gaitung, Rummel, Singer o Richardson), for
men un coHectiu molí important i nombrós dins de la inves
tigado sobre la pau, remarquen sobretot la necessitat de can-
viar Testructura social per assolir formes noves de relacions 
entre les persones i els pobles. Un plantejament, dones, forca 
diferent deis estructuralistes que toleren i justifiquen l'ús de 
la violencia, com Talcot Parsons, Max Weber o Pareto, que 
han teoritzat sobre conceptes tan arrelats en Tactual cultura 
política com el domini, la jerarquía o el control social de 
l'Estat. 

b) Dialéctica. Els enquadrats en aquest corrent basen el seu dis-
curs en la inevitabilitat de les lluites produides per la interac-
ció i renfrontament d'estructures i interessos diferents. Aquest 
plantejament pot derivar, a la vegada, vers dos tipus forca 
diferents de formulacions: en primer Iloc, la que, refusant Tus 
de la violencia, insisteix en la necessitat d'iniciar un procés 
social que garanteixi el compliment deis drets humans; en se-
gon lloc, el plantejament que no refusa l'ús de la violencia 
i la justifica per tal d'acabar amb la societat dividida en clas-
ses. La pau, en aquest discurs, seria el resultat d'una societat 
sense classes. 

c) Evolucionista. Finalment, Boulding es refereix els evolucio-
nistes, on se sitúa personalment, i els defineix com els que 
creuen que el món és un sistema desequilibrat a causa de la 
interacció d'innombrables especies, que actúen sota condicions 
de constants canvis de parámetres (mutacions). Els evolucio-

4. BOULDING, Kenneth: Twefve Friendly Quarrels with Johan Gal-
tung, a Johan Gaitung: A Bibliography of his Schotary and Popular 
Writtings, 1951-1980, PRIO, Oslo, 1980, pp. 7-26. 
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nistes que refusen la violencia (com el mateix Boulding), for
men igualment un coHectiu important i influent dins la in
vestigado sobre la pau. 

Per a aquest corrent, els conceptes clau son els d'interac-
ció, equilibri ecológic, educació del comportament, etc., i en-
tenen la pau com un equilibri ecológic, com un procés de pa
cificado i d'adaptació recíproca entre comportament i am-
bient social. 

El corrent «no pacifista» de l'evolucionisme és, en canvi, 
el sostingut peí darwinisme, el neoinstintivisme i una part de 
la sociobiologia (Hardin, Darwin, Adam Smith), que han 
construít el discurs de la lluita per la supervivencia, la super
vivencia del mes fort, etc., discurs que comentarem mes en-
davant en referir-nos a Pescóla biológica de l'estudi deis 
conflictes. 

Val a dir, finalment, que aquest intent que hem fet quasi exces-
siu, de classificació i divisió de les persones que teñen relació 
amb la investigació sobre la pau, cal prendre'l sempre amb una 
certa relativitat, principalment quan de tant en tant aquest ti-
pus de quadres originen picabaralles entre els autors citats. No 
voldria, en aquest sentit, augmentar les crispacions que aquests 
quadres poden originar, fins i tot en lectors/es que puguin no 
estar completament d'acord amb la forma com s'han fet. Tot i 
així, cree que poden ajudar a situar-nos de cara a noves classifi-
cacions que, inevitablement, s'hauran de presentar en els capí-
tols vinents. 

LES GRANS ÁREES D'ESTUDI CONNECTADES 
AMB LA INVESTIGACIÓ SOBRE LA PAU 

Com s'anirá comprovant al llarg d'aquest treball, dins del camp 
de la investigació sobre la pau s'inclouen aportacions molt di
verses i especialitzades que, sovint, fan difícil la seva classifica
ció. Tot i així, i per tal de trobar esquemes que ens permetin una 
millor operativitat en la descripció d'aquestes aportacions, po-
dríern convenir a catalogar els treballs relacionats amb la inves
tigació sobre la pau en cinc grans árees: les relacions internacio-
nals, la polemologia, l'estudi deis conflictes, els estudis estraté-
gics i la irenologia. En propietat, solament els estudis irenoló-

gics, com després explicarem, poden considerar-se estrictament 
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d'investigació sobre la pau. Passa, pero, que es realitzen molts 
estudis desde les altres árees que son imprescindibles per com
pletar les investigacions sobre la pau i que, per altra banda, els 
mateixos irenólegs han de fer ús de les dades i referéncies pro-
pies deis altres camps (relacions internacionals, polemologia, con
flictes i estrategia). Podríem concloure dient, dones, que si bé 
tot el treball irenológic és investigació sobre la pau, una pan deis 
treballs sobre relacions internacionals, polemologia, estudi de 
conflictes i estudis estratégics també ho son, encara que no tots. 

Abans d'analitzar per separat i d'una manera mínimament am
pia cadascuna d'aquestes árees, farem cinc céntims del signifi-

cat de cadascuna per veure'n les diferencies. 

Les relacions internacionals 

Encara que, amb moka freqüéncia, solen confondre's l'estudi de 
les relacions internacionals amb la investigació sobre la pau, mal-
grat les seves connexions son coses diferenciables. L' estudi de les 
relacions internacionals és una ciencia aplicable orientada a la 
presa de decisions polítiques deis responsables de la política, tant 
internacional com nacional i per aixó pot adquirir una dimen-
sió fonamentalment nacional o nacionalista. La investigació so
bre la pau té, en canvi, com a únic objectiu, la pau mundial, no 
podent-se assimilar aquest concepte ai de «pax romana», «pax 
americana» o a «pax soviética».5 La «pau», per ais investiga-
dors sobre la pau, no depén gaire deis status d'equilibri aconse-
guits mitjancant la cursa d'armaments, la proliferació nuclear, 
el terrorisme, la por, la pobresa del Tercer Món o l'extensió de 
conflictes a nivell planetari. La investigació sobre la pau está 
orientada, principalment, vers la prevenció i resolució de la vio
lencia i de les guerres, i sempre des d'un punt de vista suprana-
cional. Els estudis de relacions internacionals també perseguei-
xen aquest objectiu, pero teñen una orientació nacional basada 
en els actors estatais que no és la propia de la investigació sobre 
la pau, que dona mes protagonisme ais actors no estatais (per
sones, organitzacions, etc.). 

5. TROMP, Hylke: op. cit. 
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Diferenciacions entre Fes tu di de les relacions 
internacionals i la investigado sobre la pau 

Relacions Investigado 
Internacionals sobre la pau 

Tipus de ciencia aplicable de conscienciació 

Orientació presa decisions canvi de valors i 
polítiques actituds 

Dimensió nacional/internacional internacional 

Ámbit pau nacional internacional 

Actors estatals estatals i no estatals 

La polemologia 

La finalitat de la polemologia (del grec potemos, guerra) és la 
d'afavorir una presa de consciéncia deis fenómens conflictuals 
i contribuir a la seva prevenció, tant a niveli de poder poiític com 
d'opinió pública. Per aconseguir-ho, utilitza una metodología, 
també multidisciplinária, que analitza els fets, les conjuntures, 

• 

les estructures i les funcions considerades com a elements d'es-
tudi de les guerres i els conflictes. La metodología és fonamen-
talment d'inspiració sociológica, i es basa en el postulat de l'ob-
jectivitat de ¡'investigador i de la neutralitat axiológica.6 

La investigació sobre la pau, en canvi, cobreix un espectre de 
temes molt mes ampie, i posa I'accent en qüestions que no son 
palpables ni mesurables o visibles (drets humans, per exemple). 
El camp d'estudi de la investigació sobre la pau inclou, evident-
ment, les guerres i els conflictes armats, pero no es limita a aquest 
terreny. Al contrari, cada cop dona mes importancia a l'estudi 
d'alternatives polítiques i socials, a l'establiment de relacions eco-
nómiques de cooperació, al respecte ais drets humans, etc., és 
a dir, a un conjunt de temes que s'escapen clarament de Támbit, 

6. CRESUP: Polemologie, Recherche sur la Pa'tx, ¡rénologie, «Les Ca 
hiers du CRESUP», n° 1, 1977. 
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mes estret, de la polemologia. Per altra banda, la investigado 
sobre la pau considera la guerra solament com una manifesta
d o determinada —encara que la mes greu— d'un fenomen mes 
general, el de la violencia. Així, si l'ideal final de la polemolo
gia és Tabséncia de guerres (pau negativa), Pobjectiu de la inves
tigado sobre la pau és l'abséncia de violencia i la realització de 
la justicia social (pau positiva). 

Diferenciations entre la polemologia 
i la investigado sobre la pau 

Polemologia Investigado sobre 
la pau 

Ámbit d'estudi 

Metodología 

Limits 

ideal 

guerra violencia i pau 

fenómens mesurables fenómens mesurables 
i no mesurables 

fets 
r 

abséncia guerres 
(pau negativa) 

fets i alternatives 

abséncia violencia i 
justicia social 
(pau positiva) 

L'estudi deis confiictes 

L' estudi deis confiictes pot considerar-se com una disciplina molt 
semblant a la polemologia, ámb la diferencia que el seu ámbit 
d'interés no queda reduít a les guerres, sino que s'interessa tam
bé pels confiictes no armats i a nivells no nececessáriament in-
terculturals (confiictes doméstics, personáis, etc.). Dins d'aquest 
corrent hi ha tota una escola orientada a la resolució deis con
fiictes, amb una metodología específica que mes endavant 
explicarem. 

Així, dones, dins de la teoría general del conflicte, el criteri 
és que resulta necessari estudiar el conflicte com a procés social 
general, del qual la guerra no és mes que un cas especial; la ma-
jor part deis confiictes no deriven en guerres i, no per aixó, han 
de deixar-se de banda. 

U estudi deis confiictes, així entes, pot considerar-se com un 
deis pilars fonamentals de la investigació sobre la pau. La ma-
jor part deis centres dedicats a l'estudi de la pau teñen per nom 
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«centre d'estudis sobre pau i conflictes», cosa que expressa el 
convenciment que l'estudi de la pau sois és possible mitjancant 
un profund coneixement de les causes i les dinámiques deis con
flictes. Si el lema de la polemologia és «si vols la pau, coneix 
la guerra», el d'aquest corrent podria ser «si vols la pau, coneix 
els conflictes». Com ara podrem comprovar, posats a escriure 
lemes, el del corrent mes irenológic seria: «si vols la pau, coneix 
les guerres, els conflictes i prepara i construeix un món de pau». 

Els estudís estrategias 

Si en altres árees pot haver-hi dubtes, és ciar que, en general, els 
centres d'estudis estratégics no formen part del corrent d'inves-
tigació sobre la pau. Aixó no vol dir, pero, que la investigació 
sobre la pau no estigui interessada en els estudis estratégics, si
no al contrari, els necessita i en fa ús. Podríem dir encara mes: 
els investigadors sobre la pau fan també estudis estratégics, en
cara que ho facin amb un estil diferent i amb objectius sovint 
contraris o forca diferenciáis deis que s'han proposat molts cen
tres d'estudis estratégics. 

És lógic, per exemple, que els militars professionals i els ana-
listes d'estratégia que els ajuden vulguin cercar les formes de 
guanyar una guerra, o de fer una dissuasió nuclear al mes con-
vincent possible. C investigador per la pau, al contrari, estará mes 
interessat perqué no es produeixin les guerres, i mirará de trobar 
els camins perqué els conflictes no depassin un determinat ni-
vell; tampoc estará preocupat per millorar la dissuasió nuclear. 
Procurará, en tot cas, investigar maneres de construir polítiques 
de seguretat sense recorrer a Pamenaca de l'extermini. Pero, tal 
com ja he comentat, ates que el pensament estratégic dominant 
no és el deis investigadors per la pau, aquests no teñen mes re-
mei sino conéixer perfectament el discurs imperant sobre aquest 
tema, per poder fer suggeriments i presentar-hi alternatives. 

La irenologia 

La irenologia (del grec eirene, pau) agruparía totes aquelles per
sones i els corrents d'investigació que estudien la pau a partir 
d'un cert compromís personal amb Pobjecte del seu estudi, i do-

nant a la pau una valoració de máxima prioritat; així, aquest 
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tipus d'investigació es caracteritza per la seva qualitat normativa. 
És difícil dir quan un treball és irenológic o polemológic o d'es-

tudi de conflictes. Potser no és ni important saber-ho amb exac
titud. Ja he dit abans que aquesta classificació ens interessa mes 
que res a efectes operatius o pedagógics. De qualsevol manera, 
será fácil de catalogar una persona o un centre en la línia ireno-
lógica a partir del seu interés a cercar alternatives i a estudiar 
els temes des de diferents angles i aportacions. La irenologia es 

r 

caracteritza també peí seu interés en un gran nombre de temáti-
ques, a diferencia deis estudis estratégics que, com és percepti
ble, teñen un camp de recerca ben delimitat. La irenologia, al 
contrari, abasta tot el ventall de temes que, com veurem, acos-
tuma a tractar FIPRA. També podriem dir, i encara que aquesta 
afirmado no siguí gens científica, sense deixar de ser práctica, 
que la investigació sobre la pau és tot alió que fan els centres 
d'investigació sobre la pau; d'aquesta manera podriem dir, igual-
ment, que els estudis estratégics son aquells que es realitzen en 
els instituts d'estudis estratégics o similars. El resultat d'una as-
sociació com aquesta (centres/temes) és, en tot cas, un bon sis
tema per situar quí és qui. 
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L'ESTUDI DE 
LES RELACIONS 

INTERNACIONALS 





S'ha dit moltes vegades que la investigació sobre la pau va néi-
xer d'una determinada evolució de Pestudi de les relacions inter-
nacionals; per a alguns, fins i tot, la investigació sobre la pau 
no és mes que una especialització de les relacions internácionals 
i, per tant, una branca de la ciencia política. No és lá meva in-
tenció estendre'm en aquesta polémica que, al cap i a la fi, és 
d'una notable esterilitat. Ens és suficient saber i teñir la certesa 
que les relacions internácionals son una disciplina que ha estat, 
históricament, Hígada al desenvolupament de la investigació so
bre la pau; dit amb altres paraules: una part important de la in
vestigació sobre la pau s'ha fet dins de departaments, seminaris 
o centres dedicats a l'estudi de la societat internacional i a Pob-
servació de les relacions entre els pobles. Aquest seguiment de 
les relacions internácionals s'ha fet, com veurem, des de dife-
rents óptiques i especialitats: de vegades, des de la historia, d'al-
tres, des de Peconomia, la psicología o la sociología. També cal 
considerar que, en ocasions, Pestudi de les relacions internácio
nals s'ha enfocat exclusivament en Panálisi deis conflictes i de 
les guerres. Aixó fa que l'estudi de la política i les relacions in
ternácionals que hem configurat com de «polemologia» i «es-
tudi deis conflictes», i que moltes tendéncies i escoles siguin les 
mateixes o, almenys, que estiguin forca interconnectades. Des
triar quan un tema, un corrent de recerca o una persona s'ha 
de situar en un lloc o un altre es, de vegades, difícil. Per aquest 
motiu, algunes persones serán citades a diversos llocs i capítols 
simultániament, sense que aquest fet vulgui implicar contradic-
ció; simplement posen en evidencia la universahtat o amplitud 
d'álgunes idees i persones. 
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ACLARIMENTS TERMÍNOLÓGICS 

Abans de comencar, pero, pot ser útil comentar les diferencies 
entre alguns conceptes que sovint es fan servir equivocadament 
o amb poca precisió. És per aquest motiu que, com a introduc-
ció, assenyalarem les diferencies entre alguns deis conceptes que 
comentarem en aquest capítol, i i concretament, entre «estudis 
internacionals», «política exterior», «política internacional», 
«política mundial» i «relacions internacionals». 

Els estudis internacionals inclouen tot tipus d'estudis sobre la 
realitat internacional, ja es realitzin des d'una perspectiva jurí
dica, política, sociológica, psicológica, geográfica, etc. 

Per política exterior entenem l'estudi de la forma en qué un 
Estat porti a terme les seves relacions amb altres Estats, sense 
atendré la societat internacional. 

Per política internacional entendrem el conjunt de relacions 
interestatals que constitueixen el sistema d'Estats. 

La política mundial fa especial referencia ais aspectes polítics. 
El seu estudi es dirigeix mes al sistema internacional en el seu 
conjunt que no pas a les relacions interestatals com a tais. 

Les relacions internacionals, al contrari, abastarien el conjunt 
de les relacions socials que configuren la societat internacional, 
tant les de carácter polític com les de carácter no polític (econó-
miques, culturáis, humanitáries, religioses, etc.), tant les que es 
produeixen entre els estats com les que teñen lloc entre actors 
no estatals de la societat internacional, i entre aquests i els Estats. 
És, dones, la ciencia que s'ocupa de la societat internacional. 

Per representar-ho gráficament, podríem considerar dues va
riables significatives: si els aspectes a considerar son de carácter 
exclusivament polític o, al contrari, inclouen aspectes globals (po
lítics, económics, psicológics, culturáis, etc.), o si l'abast deis es
tudis es limita ais Estats o, contrariament, abasten també actors 
no estatals, tal com pot veure's a continuació. 

I. Vegeu una ampliado del significa! d'aquests conceptes en el llibre 
de Celestino del ARENAL; Introducción a las relaciones internacio
nales, Ed. Tecnos, 1984, pp. 18-19. 
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• ^ ^ ^ ^ temes 
actors - - - ^ ^ 

Estats 

Estats i actors 
no-estat 

Polítics 

POLÍTICA 
EXTERIOR 

POLÍTICA 
MUNDIAL 

Globals 

POLÍTICA 
INTERNACIONAL 

RELACIONS 
INTERNACIONALS 

(estudis internacionals) 

El que ens interessará és, evidentment, la concepció mes ampia 
de totes, és a dir, l'estudi de les relacions internacionals o el que 
s'anomena «estudis internacionals». 

EVOLUCIÓ DE L'ESTUDI DE LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Les relacions internacionals, enteses com a disciplina académi
ca amb personalitat propia, poden considerar-se com la resul-
tant de Vevolució del Dret Internacional i de la Historia 
Diplomática. 

El Dret Internacional es forma al segle XVI com a conseqüén-
cia de rapar icio deis Estats i la formació de tractats i normati-
ves que regulaven les relacions entre aquests Estats. Mes tard, 
ja en el segle XIX, es consolida I'anomenada historia diplomá
tica, i neix també un corrent de carácter sociológic dins de l'es
tudi del dret internacional, que formará la base per construir 
aquesta nova especialitat sobre l'estudi de les relacions 
internacionals. 

No és pero fins a partir de la Primera Guerra Mundial que 
es comenca a consolidar aquest tipus d'estudi, que arrenca pro-
babiement de les aportacions de l'Escola deis Annals (Braudel, 
Marc Bloch) i els seus estudis sobre els moviments socials i les 
forces económiques, i també de les aportacions de la filosofía 
de la historia (Spengler, Toynbee). 

Ens trobem, així, amb una disciplina nova i multidisciplina-
ria, ates que recull les contribucions de la ciencia política, la cien
cia militar, la política internacional, el comerc internacional, la 
sociología, etc. 

Per qué aquesta tardanca en el desenvolupament de les rela-
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cions internacionals? Com indica Arenal,2 per tres motius fona-
mentals: 
1. Per I'estatocentrisme, és a dir, per la tradició de considerar 

l'Estat com a l'únic punt de referencia en Panálisi de la reali-
tat internacional. 

2. Peí protagonisme académic i científic de la historia diplomá
tica i del dret internacional. 

3. Per l'escás interés de l'opinió pública pels afers internacionals 
abans de la Primera Guerra Mundial. 

El punt de partida per veure revolució de l'estudi de les relacions 
internacionals será, dones, la Primera Guerra Mundial. A par
tir d'aquí, com veurem després amb atenció, es formen diferents 
corrents d'opinió, diverses escoles, no sempre lligades a un temps 
historie, és a dir, que de vegades teñen continuitat en el temps. 

A grans trets, es poden diferenciar tres grans etapes, que cor-
responen, respectivament, a les décades deis anys 20 i 30, 40 i 
50, i posteriors. Aquesta darrera etapa ha estat dividida, a la ve
gada, en dues subetapes: la deis anys seixanta-setanta, i la mes 
contemporánia, que correspon ais nostres dies. Les escoles que 
analitzarem corresponen a aqüestes diferents etapes históriques, 
tinguin o no validesa en époques posteriors a la del seu naixe-
ment. La influencia de cada una d'aquestes escoles és, precisa-
ment, el que tractarem de mostrar a continuado. El nom que 
han rebut aqüestes fases o escoles de l'estudi de les relacions in
ternacionals han estat idealista (anys 20 i 30), realista (40 i 50), 
behaviorista (60 i 70) i postbehaviorista (anys 80), seguint res
quema d'Arenal. 

ESCOLES I TEORIES SOBRE 
LES RELACIONS INTERNACIONALS 

Encara que ja ha quedat definida la forma en qué dividirem revo
lució de l'estudi de les relacions internacionals, sembla conve-
nient recordar que aquesta classificació no és del gust de tot-
hom. De fet, els especialistes en relacions internacionals solen 
discutir acaloradament sobre la manera amb qué cal classificar 

2. ARENAL, Celestino del: Introducción a las relaciones internacio
nales, Ed. Tecnos, 1984, pp. 43-44. 
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les tradicions observades en aquesta disciplina. Així, Wight i Bull 
parlen de tres escoles: la realista, inspirada per Hobbes (les rela-
cions internacionals tracten deis conflictes entre els Estats); la 
universalista, inspirada per Kaht (les relacions internacionals son 
els llacos socials transnacionals que uneixen els éssers humans); 
i la internacionalista, inspirada per Grocio, i que remarca els in-
tercanvis económics i socials.3 

Un altre estudios, Pettman, parla de dues escoles: la pluralis
ta, formada per la tendencia realista i la internacionalista, i Pes
cóla estructuralista o universalista. Aquesta classificació s'assem-
bla molt a la descrita per Wight i Bull. 

Goodwin parla, en canvi, de les escoles realista, reformista i 
radical', Rosenau es refereix a les concepcions estato-céntriques, 
multi-céntriques i omni-céntriques; Willets parla de les escoles 
realista (model estato-céntric),/«/ic/o/itf//sto (multiplicitat d'ac-
tors i temes), i marxista (análisi del sistema capitalista). Mitchell, 
per acabar amb aquest mostrari de classificacions, es refereix 
a les escoles behaviorista, de forta implantació ais Estats Units, 
tradicionalista, d'origen británic, i marxista, inspirada en l'Es-
cola de Frankfurt i de forta implantació a la R.E Alemanya i 
els paísos escandinaus. 

Una forma diferent d'introduir-se en Pestudi de les relacions 
internacionals és robservació deis nivells d'análisi Singer,4 que 
distingeix els següents sis nivells: 
1. Responsables polítics (decisión makers) a nivell individual. 
2. Rol ocupat pels responsables polítics. 
3. Estructura del govern des del qual operen els responsables 

polítics. 
4. Societat en qué viuen els responsables polítics. 
5. Tipus de relacions entre els responsables polítics d'un país i 

altres actors internacionals. 
6. El sistema mundial. 

3. BULL, Hedley: The Grotian Conception of International Society, 
a R. FALK i S. S. KIM (ed.): The War System: An Interdisciplinary Ap-
proach, Westview Press, 1980, pp; 613-634. 
4. SINGER, J. David: The Levet-of-Analysis Problem in Internatio
nal Relations, a Klaus KNORR i Sidney VERBA (ed.): The Internatio
nal System: Theoreticál Essays, Princeton University Press, 1961, pp. 
77-92. 
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Nivells d'análisi de la política mundial 

Sistema mundial 

Relacions 

Societat 

G ove rn 

Rol 

Individual 

• • 

Foni: RUSSETT, B y STARR, H: World Polines, p. 14. 

Respectant Topinió í possible validesa de les anteriors classifi-
cacions, utilitzarem aquí la divisió proposada per Dougherty i 
Pfaltzgraff i recollida per Arenal, per tal que qui vulgui ampliar 
els coneixements sobre aquesta materia pugui fer-ho amb un ma
terial que és a Tabast i es pot trobar a qualsevol llibreria. Insis-
teixo de nou, pero, que aquesta classificació és merament orien-
tativa. Generalment, cap autor o autora és del tot realista o be-
haviorista, elássie o científic, sino que probablement és una mi
ca d'una cosa i una altra mica d'una altra. Si fem una divisió 
és, pero, perqué pot ser útil situar en el temps la preponderancia 
d'uns determinats plantejaments, sense que aixó impliqui un desig 
de catalogar o classificar les persones en un lloc estancat. 

Les etapes de l'estudí de les relacions 
internacionals 

POST-BEHA-
IDEALISTA REALISTA BEHAVIORISTA VIORISTA 

l ( 1 1 , 1 1 1 

1920 30 40 50 60 70 80 

L'escola idealista 

U escola idealista-normativa va aparéixer just després de finalit-
zar la Primera Guerra Mundial, i va teñir vigencia fins a fináis 
deis anys trenta, és a dir, durant dues décades. El clima interna
cional existent després de la guerra era molt favorable a la for-
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mació d'un esperit idealista tendent a allunyar qualsevol mani-
festació futura d'una nova guerra. La guerra passá a convertir
se en unfenomen odiat i eradicat dins del ventall deformes de 
solucionar els conflictes entre els Estats. La creació de la Socie-
tat de Nacions ajudá també a formar un nou discurs entorn a 
la defensa. La seguretat hauria de ser col-lectiva dins del marc 
d'un sistema global que depassés el nivell nacional. 

Les característiques d'aquesta fase de les relacions internación 
nals, dones, eren les d'una gran fe en el progrés, una visió no; 

determinista del món, el racionalisme i l'afir mació d'una har
monía natural d'interessos.5 

Les obres desenvolupades en aquell temps difonien la idea de 
crear un contráete social internacional que ordenes les relacions 
de Panarquia mundial. 

L' excés d'idealisme i la distancia en el temps han fet que aques
ta escola, pionera en el desenvolupament de les relacions inter-
nacionals, ens deixés poca herencia per ajudar a la construcció 
de la investigació sobre la pau. 

L' escola realista 

Durant els anys quaranta s'iniciá una dura crítica a les insufi-
ciencies de la teoria del corrent idealista, particularment per la 
seva incapacitat de prevenir noves guerres. En aquell temps, s'ob-
servá un retorn a les velles idees de la seguretat nacional (enfront 
de la seguretat col-lectiva de Pidealisme) i la forqa militar com 
a suport de l'activitat diplomática. Per ais realistes, el morí no 
es caracteritza per la recerca de Pharmonia, sino per la Iluita peí 
poder i peí pragmatisme. 

La teoria realista és una derivació del discurs sobre l'estat de 
naturalesa de Hobbes, ates que posa l'accent en la naturalesa no-
integrada, anárquica i, per tant, conflictiva, del sistema interna
cional. Els Estats es veuen i se senten legitimáis per recorrer a 
la forca armada. UEstat és Factor central de les relacions inter
nacional, i la dinámica d'aquests Estats no és altra que l'evolu-
ció de la relació de forces entre els Estats.6 

5. ARENAL, Celestino del: op. cit. pp. 79-84. 
6. BRAILLARD, Philippe: Las ciencias sociales y el estudio de las 
relaciones internacionales, «Revista Internacional de Ciencias Sociales», 
n° 102, 4/1984, p. 668. 
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Les característiques fonamentals d'aquesta escola son, áoncs^ 
la negado de la possibilitat del progrés, la definició del poder 
com a element clau de la política, la visió determinista del pro-
cés historie, que dona poc marge a Tactuació humana, la defini
do del món com un espai plagat de competicions constants i, 
per tant, sense harmonía possible, i, finalment, la distinció entre 
els diferents codis de moral existents entre l'individu i l'Estat, 
cosa que donará lloc a la configuració i prevaléncia del que ano-
menem «raons d'Estat». 

Tot i que Fépoca dominant d'aquesta escola fou, com s'ha dit, 
la deis anys quaranta i cinquanta, amb plena guerra freda, la 
seva influencia es deixa sentir encara en els nostres dies. Perso-
natges com Kissinger, McNamara, Schlesinger, Brzezinsky o Ma
nuel Fraga Iribarne, son exponents d'aquest pensament en els 
anys setanta i vuitanta. Ideólegs i polítics com els citats son els 
responsables de la difusió del concepte ú'eguilibri de poder a 
partir de la forca militar, única vía —des del seu punt de vista— 
capac de mantenir un estat de «pau» a nivell planetari. 

Els teórics mes importants d'aquesta escola han estat Schwar-
zenberger i Morgenthau.7 No ens entretindrem a explicar en de
tall el seu pensament, ates que no han aportat gaires coses inte-
ressants per a la resolució pacífica deis conflictes i la construc-
ció d'un món mes just i pacífic. Ai contrari, una bona part de 
l'activitat deis investigadors sobre la pau ha consistit a rebatre 
el discurs emanat pels realistes i a cercar solucions acceptables, 
a nivell huma, per ais nombfosos conflictes que els realistes de 
la política han anat creant i deixant créixer al llarg deis anys. 

Quan parlarem després deis estudis estratégics comprovarem 
que els mes ortodoxos están justament influíts per Pescóla realista. 

L' escola behaviorista 

Com indica Arenal, l'expressió «behaviorisme» «fa referencia a 
l'ample corrent doctrinal que centra la seva indagació en Vana-
¿¿si de¿ comportament, és a dir, de les actituds i reaccions deis 
diferents actors. Per ais behavioristes, la conducta humana pot 

7. MORGENTHAU, Hans J.: La política entre naciones, a S. HOFF-
MANN (ed.): Teorías contemporáneas sobre las relaciones internacio
nales, Tecnos, 1979, pp. 85-107. 
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ser observada sistemáticament i comprensivament, de manera 
que es puguin formular generalitzacions basades en una eviden
cia empírica i provades mitjancant métodes científics. El seu ob-
jectiu és definir la política en termes de para met res observables 
d'acció i conducta»* 

Ü escola behaviorista ha estat la base de la formulado de la 
major part de les teories psicosociológigues del conflicte i, en 
funció d'aquest fet, pot afirmar-se que és un deis puntáis de la 
investigado sobre la pau. A diferencia de Pescóla realista, la be
haviorista gaudeix d'una historia paral-lela a la de la investiga
do sobre la pau, particularment en les seves primeres etapes (anys 
seixanta i primers deis setanta). Per aixó, donarem una certa im
portancia i atenció a les aportacions d'aquesta escola, tot i que 
moltes de les seves aportacions es faran, no en aquest capítol 
de les relacions internacionals, sino en el que es refereix a l'estu-
di deis conflictes. En el present capítol es procurará mostrar, mes 
que res, la concepció del món de l'escola behaviorista, i no tant 
els plantejaments que fan sobre el conflicte. 

Les característiques fonamentals d'aquesta escola, de la qual 
formen part persones que fan també investigació sobre la pau, 
com ara Richardson, Deutsch, Singer, Zinnes, Russett, Rummel, 
Small, Falk o Kim, entre d'altres, son les següents:9 

1. Adaptado de teories, propostes, mares conceptuáis, metodo-
logies i suggeriments d'altres disciplines. 

2. Intent de relacionar fenómens estudiats per altres disciplines. 
3. Atenció al problema de les unitats d'análisi: Estat, subsiste

ma, sistema internacional, etc. 
4. Preocupació sobre els nivells d'análisi i tendencia a centrar

se en algún d'aquests nivells. 
5. Analisi comparat entre fenómens histories i fenómens actuáis. 
6. Atenció ais problemes derivats de la recopilado de dades, so-

vint mitjancant ordinadors. 
7. Preocupació per la metodología, que no és comuna entre les 

persones d'aquesta escola. 
8. Esforc per relacionar la investigació amb Pelaboració de teo

ries des d'una perspectiva acumulativa. 

8. ARENAL, Celestino del: op. cit., p. 178. 
9. ARENAL, Celestino del: op. cit., p. 177. 



Aqüestes característiques poden facilitar la distinció entre el que 
vol i fa aquesta escola i el que pretén Pescóla realista. El beha
viorisme és, de fet, una reacció enfront deis excessos del realis-
me, particularment del seu pessimisme visceral. Enfront d'aquesta 
visió del món i de la persona humana, el behaviorisme es basa 
en la sociología, la psicología i altres disciplines (antropología, 
economia, biología), és un esforg interdisciplinari notable, per 
tal d'intentar descobrir les regularitats de la conducta humana 
i de les relacions socials, cercant explicacions a la conducta ac
tual i dissenyant models de futur on puguin aplicar-se compor-
taments socials i individuáis diferents. 

El fonamental en l'escola behaviorista és Yestabliment de tres 
mares conceptuáis diferents (sistema, actors i interaccions entre 
els actors), amb Pobjectiu de facilitar el coneixement del con-
junt del sistema i de les parís que el formen, tal com pot veure's 
en el dibuix. 
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A causa d'aquesía metodología, dividirem també el present ca
pítol en tres parís, segons si Faccent és posat en el sistema, en 
els actors o en les interaccions deis actors. Completarem aques
ta descripció amb Fanálisi general de les principáis teories sorgi-
des en cada un d'aquests tres nivells d'análisi, 

Imatge 

Presa de decisions 

Integrado 

INTERACCIONS - — Comunicació 

Linkage 

TEORÍA DELS SISTEMES 
r 

Si Fescola realista posava l'atenció en els Estats, Fanálisi siste-
mátic ho fa en la totalitat del sistema internacional, és a dir, en 
un conjunt molt mes ampli que el format per un Estat i, fins 
i toí, peí conjunt de tots els Estats. 

Rapoport,10 un dels pioners en Festudi científic de les guerres, 
definia un «sistema» com una totalitat que funciona com a tal 
en virtut de la interdependencia de les seves parís. Així, la teoría 
general dels sistemes seria el metode que tractaria de descobrir 
com es produeixen aqüestes interdependéncies en el si de la mes 
amplia varietat de sistemes. Veiem, dones, que la interdependen
cia i la interacció son elements clau de tot sistema. 

De manera semblant a Fesquema general que abans hem fet 
en referir-nos al behaviorisme, podríem assenyalar que la teoria 
dels sistemes fa una análisi igualment de Festrucíura, dels ac-

10. RAPOPORT, Anatol: «Systemic and Slrategic Conflict», a Toward 
a Theory of War Preventiony World Law Fund, 1966, pp. 251-283; The 
application ofgame theory to peace research, «Impact», n° 2, abril/juny 
1968, pp. 111-123. 
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tors i de les interaccions. En fer aquesta análisi, considerada tam
bé un conjunt de variables del sistema internacional, de les quals 
cal ressenyar-ne aqüestes tres:11 

a) accions deis Estáis, entesos com a components del sistema; 
b) estructura i funcionament del sistema que resulta de la inte-

racció de les seves unitats; 
c) factors ambientáis que condicionen tant les accions de les uni

tats com l'operativitat del sistema. 

Les qüestions tractades pels components d'aquest corrent son 
moltes i de gran interés per a la investigació sobre la pau. Perso
nes com Rapoport, Kaplan, Frankel, Boulding, Deutsch, Bur-
ton, Zinnes, Wallensteen, Holsti, Galtung, Brody, Singer, Small, 
Russett i moltes altres mes han aportat estudis i experiéncies de 
gran valúa per entendre millor el nostre món, la seva estructura 
i la seva dinámica.12 Arenal resumeix així les principáis qües
tions tractades per aquesta gent:13 

1. L'organització interna i els models d'interacció deis elements 
analítics o reals que existeixen com a sistema. 

2. La relació i les fronteres entre un sistema i el seu entorn. 
3. Les funcions desenvolupades pels sistemes, les estructures per 

a la realització d'aquestes funcions i el seu efecte sobre Testa-
bilitat del sistema. 

4. El mecanisme válid per al manteniment de Vstatu quo i Tequi-
libri del sistema. 

5. La classificació deis sistemes. 
6. La disposició deis nivells jerárquics deis sistemes, la situació 

deis subsistemes, els models d'interacció entre els subsistemes, 
etc. 

No és el propósit d'aquest treball explicar detalladament les apor-
tacions deis components mes destacats de l'escola sistémica. 
Aquesta és una funció que ja compleixen altres Uibres dedicats 
a l'estudi de les relacions internacionals. 

11. ARENAL, Celestino del: op. cit., p. 184. 
12. Alguns d'aquests autors han contribuit a la redacció d'un magní-
fic llibre, The War System, compilat per Richard Falk i Samuel S. Kim, 
i editat per Westview Press, el 1980. 
13. ARENAL, Celestino del: op. cit., pp. 187-188. 
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Per aixó, em limitaré a fer cinc céntims d'algunes de les perso
nes d'aquest corrent que están mes vinculades a la investigació 
sobre la pau; dit d'una altra manera, intentaré assenyalar els te
mes que la investigació sobre la pau ha assumit com a impor
tarais, deis tractats habitualment peis sistemátics. Aquest comen-
tari, pero, s'ha de completar amb les observacions que d'aques-
tes persones es fan també en altres capítols, on es parla també 
de Fanálisi deis sistemes. 

Com sembla evident, una parí important de la discussió siste
mática ha estat centrada en la mateixa classificació deis siste
mes possibles i a avaluar el seu impacte en la formada d'una 
estabilitat global peí conjunt del sistema i/o en la seva capacitat 
per transformarse i facilitar una dinámica de canvi en favor de 
la justicia, l'equitat entre els diferents sistemes i la resolució pa
cífica deis conflictes entre els actors d'aquests sistemes. Aixó, evi-
dentment, forma part del temari principal de la investigació so
bre la pau. 

Morton Kaplan14 ha estat un deis teórics mes prolífics sobre 
els sistemes. En la seva opinió, hi hauria sis tipus de sistemes 
ínternacionals: el sistema d'equilibri de poder (amb actors na-
cionals que busquen augmentar la seva seguretat amb armes nu-
clears), el sistema bipolar flexible (existencia de dos blocs lide-
rats cada un d'ells per una gran potencia dotada d'armes nu-
clears), el sistema bipolar rígid (amb les característiques de l'an-
terior, pero amb la desaparició de la capacitat de decisió deis 
altres pai'sos), el sistema internacional universal (amb un govern 
mundial), el sistema jerárquic internacional (on desapareixerien 
els actors nacionals com a tais), i el sistema internacional de ve
to per unitat (hi hauria diversos actors nacionals o de bloc, cada 
un deis quals tindria armament nuclear. Les decisions es pren-
drien per unanimitat). Kaplan proposa també diverses variants 
a aquests sis sistemes: sistema bipolar molt flexible, sistema de 
distensió, sistema de blocs inestables, sistema de difusió nuclear 
incomplet, sistema de quatre blocs i sistema hegemónic sota la 
direcció deis Estats Units. 

La tasca posterior a la classificació deis diferents sistemes pos
sibles és la d'identificar les diferents situacions históriques amb 

14. KAPLAN, Morton: Sistema y progreso de la política internacio
nal, a S. H. HOFFMANN (ed.): Teorías contemporáneas sobre las re
laciones internacionales, Tecnos, 1979, pp. 141-163. 
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aquests sistemes. Aixb permet mostrar també, a partir de les de-
f¿ciéncies deis models ja coneguts, els sistemes que serien desit-
jables per al futur i, a partir d'aquesta elecció, esbrinar els ca-
mins i les actuacions necessáries per arribar-hi Aquest treball 
está forca connectat amb el que posteriorment comentarem en 
referir-nos al mundialisme i a l'estudi de «models de futur» o 
«futurs desitjables», que constitueix una part del ventall tema-
tic de la irenologia i, dins d'aquesta, de la educado per la pau. 

Per estudiar i comparar sistemes cal teñir present un bon gra-
pat d'elements i variants. Rosecrance els divideix en tres grans 
apartats: a) Input de transtorn (ideologies, inseguretat interna, 
disparitats entre els recursos de les nacions, interessos nacionals 
conflictius, etc.); b) mecanismes reguladors que reaccionen da-
vant un transtorn (sistema de Nacions Unides, consens informal, 
organismes regionals, etc); c) restriccions ambientáis que influei-
xen en l'abast de les possibles solucions. 

El corrent d'análisi de sistemes, tot i que ha aportat moltes 
innovacions teóriques i forca dades empíriques per entendre el 
nostre món, ha estat també objecte de nombrases critiques. Brai-
llard ha comentat, en aquest sentit, el llenguatge pseudo-científic 
que utilitzen els sistemátics i la defensa excessiva que fan, molts 
deis integrants d'aquesta escola, de Ystatu quo. 

«Uanálisi deis sistemes es remet massa sovint a un simple 
llenguatge pseudo-científic que, mitjancant Tus confús de 
termes i conceptes utilitzats per les diverses ciéncies exac-
tes (sistema, estructura, funció, equilibri, homeóstasi, mor-
fogériQsUfeedback, etc.) aspira a procurar a l'investigador 
de ciéncies socials un estatut científic i un reconeixement 
social. D'altra banda, i sobretot, l'análisi de sistemes, tal 
com s'ha practicat generalment en l'estudi de les relacions 
internacionals, tendeix a ser profundament normatiu en 
la mesura en qué valora Ystatu quo, atribueix carácter de 
normalitat tot el que contribueix a l'harmonia interna del 
sistema i a mantenir les estructures existents, i considera 
desviant i disfuncional tot alió que allunya el sistema del 
seu equilibri».15 

15. BRAÍLLARD, Philippe: op. cií., p. 672. 
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Arenal,16 peí seu costat, hi afegeix aqüestes altres considera-
cions, a Thora d'agrupar les critiques fetes a l'análisi deis sistemes: 
a) No s'ha d'estudiar sois el «tot» (els sistemes), sino també el 

comportament de «les parts». 
b) La noció sistemática de «totalitat» desconeix o prescindeix 

d'importants estructures i interaccions de la realitat social, 
com la noció de formació social. 

c) Algunes de les suposicions son molt simplificades, cosa que 
es distorsiona el món real. Algunes d'aquestes definicions es 
refereixen a l'imaginari, i no a la realitat. 

d) És fa difícil parlar d'un sol sistema internacional. Sembla mes 
versemblant parlar de múltiples sistemes. 

e) Els actors no estatals no gaudeixen del protagonisme o im
portancia que teñen a la realitat. L'Estat continua sent el pro
tagonista de la historia. 

L'ESTUDI DELS ACTORS 

Molts estudis sobre la societat internacional han posat Taccent 
en l'observació del comportament deis actors, mes que no pas 
en l'estudi d'unitats mes ampies com podrien ser els Estats o les 
agrupacions de paísos en aliances. La unitat central en l'estudi 
deis actors sol ser, encara que no sempre, I'estadista, és a dir, 
«I'home» d'Estat.17 Evidentment, l'Estat és considerat igual-
ment un actor, pero ho és en funció del comportament deis es-
tadistes, és a dir, que l'actuació deis Estats en el camp interna
cional és considerada a partir deis desitjos, les percepcions, les 
creences i la personalitat deis polítics.18 

Els principáis camps d'análisi dins deis estudis sobre els ac
tors han estat dos: Tanomenada teoría de la imatge, i els estudis 
sobre la presa de decisions. 

Les teories sobre les imatges serán comentares mes endavant 
en el capítol sobre el corrent psicosociológic de l'estudi deis con-
flictes. Avancarem, pero, que molts d'aquests treballs fan refe-

16. ARENAL, Celestino del: op. cit., pp. 213-215. 
17. Utilitza aquesta vegada el substantiu «home», i no «persona» a 
causa del tradicional monopoli que els homes teñen en les tasques de 
responsabilitat política i en relació a les dones. 
18. ARENAL, Celestino del: op. cit., p. 215. 



réncia a la personalitat deis estadistes i, especialment, ais seus 
comportaments patológics. Hermann, Holsti,19 Eckhardt20 i al-
tres, han intentat mostrar com determinades personalitats i ca-
rácters de persones amb gran influencia en la vida política i en 
la vida pública, poden influir notablement o decisivament en la 
conducció deis afers internacionals. Molts d'aquests comporta
ments es relacionen amb els tipus d'imatges que un actor es for
ma de la realitat internacional i/o d'altres actors. Aqüestes imat-
ges i percepcions, sovint deformades en un gran nivell, determi
nen l'establiment de polítiques concretes que afavoriran o per
judicaran les dinámiques de pau/guerra. Analistes com Boul-
ding,21 Kelman,22 Gladstone o Laswell, han analitzat el contin-
gut deis símbols, la recepció deis missatges i les reaccions en-
front de determinades percepcions. 

Aquest tipus d'estudis han estat criticats peí fet d'excedir-se 
en l'análisi deis factors emocionáis, per estar massa condicio-
nats per algunes ideologies polítiques, i ignorar algunes de les 
forces que actúen en Pestructura del sistema internacional. 

L'altre camp que ha tingut una forta influencia en el conjunt 
deis estudis sobre la política internacional ha estat el que s'ha 
centrat en l'análisi de la presa de decisions. Els objectius d'aquest 
tipus d'estudis son els següents:23 

1. Tractar d'explicar el comportament extern de l'Estat des d'una 
perspectiva analítica de l'Estat, i no del sistema internacional. 

2. Els individus que preñen decisions actúen en el marc d'un en-
torn que inclou tant el sistema polític nacional com el siste
ma internacional. 

19. HOLSTI, Ole R.: Measuring affect and action in international reac-
tion models, «Journal of Peace Research», n° 3/4, 1964, pp. 170-190. 
20. ECKHARDT, William: Global Compassion and Compulsión, 
«Journal of Peace Research», n° 1, 1979, pp. 79-86; War/Peace altitu
des, events and valúes, «Bulletin of Peace Proposals», n° 2, 1983, pp. 
187-189. 
21. BOULDING, Kenneth E.: International Images and Internatio
nal Systems, a The War Systemps, op. cit., pp. 536-550. 
22. KELMAN, Herbert L.: Factores societales, actitudinales y estruc
turales de las relaciones internacionales, a S. H. Hoffmann; Teorías con
temporáneas..., p. 257-273; The problem-solving workshop: a social-
psychological contribution to the resolution of international con/lias, 
«Journal of Peace Research», n° 2, 1976, pp. 79-90. 

23. ARENAL, Celestino del: op. cit., pp. 215-230. 
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3. La percepció fa un rol molt important. 
4. Es considera el procés de la presa de decisions com un pro-

cés racional. 

Un deis pioners en aquests tipus de treballs fou Snyder,24 que 
ja va publicar análisis d'aquesta mena en els anys cinquanta. 
Holsti25 i Tanter han realitzat igualment nombrosos estudis al 
respecte. Rosecrance també ha analitzat les actituds de les élites 
dirigents i ha arribat a la conclusió que hi ha una clara correla-
ció entre la inestabilitat internacional i la inseguretat interna de 
les élites. 

El principi de la presa de decisions presenta l'inconvenient 
d'oblidar en excés el marc institucional. Per a alguns observa-
dors,26 presenta també el defecte de donar massa importancia 
a tot el sistema polític com a unitat que mesura la seva actuació 
racional pels trets de l'adversari en el context d'unes regles de 
joc acceptades. 

TEORIES SOBRE LES INTERACCIONS 

L estudi de les relacions internacionals ha donat sempre una aten-
ció especial a Panálisi de les formes de relacionar-se entre els sis
temes, subsistemes i actors que formen la societat internacional. 
Les formes de comunicar-se, d'integrar-se, i de reaccionar enfront 
deis altres actors han donat lloc a un bon grapat d'estudis i teo-
ries en qué els investigadors i investigadores sobre la pau han 
intervingut for$a activament. 

Kenneth Boulding divideix els sistemes socials d'interacció en 
tres apartats:27 

24. SNYDER, Richard C. i altres: La génesis de las decisiones como 
enfoque del estudio de la política internacional, a S. H. HOFFMANN, 
Teorías contemporáneas..., pp. 191-208. 
25. HOLSTI, Ole R.: Crisis, Stress and Decisionmaking, a R. FALK 
i S. S. KIM (ed.): The War System, pp. 491-508. 
26. BEYME, Klaus von, KERNIG, Claus, ZIMMERMANN, W.: «Re-
laciones internacionales», a Marxismo y Democracia. Política 7, Edi
ciones Rioduero, 1975, pp. 27-50. 
27. BOULDING, Kenneth E.: The International System in the Eigh-
ties; Mode/s of International Peace, a Dynamics o/a Conflíct, Huma
nices Press, 1975, pp. 3-18. 
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a) el sistema d'amenaca (guerra, conflicte, poder, dominació); 
b) el sistema d'intercanvi (comerá per a un benefici mutu); 
c) el sistema d'integració (proporcionant servéis a cada un deis 

altres mitjan^ant vineles familiars o d'amistat, sense buscar 
beneficis per a un mateix). 

Com ha indicat Newcombe,28 els estudis de les relacions inter-
nacionals mes connectats amb la investigado sobre la pau son 
els que han desenvolupat les teories funcionalistes, neofuncio-
nalistes i d'integració. Aquests autors han desenvolupat especial-
ment les formes de cooperado entre les parts del sistema. 

Les teories sobre la integrado son un exemple d'aquesta con-
nexió entre la investigado sobre la pau i Testudi de les relacions 
internacionals. Com explica Arenal,29 el que caracteritza la in
tegrado és Inexistencia de condicions que permeten, sense el re-
curs a la guerra, d'avancar en el camí de la superado de les dife
rencies, les tensions i els conflictes entre diverses unitats 
polítiques. 

Dins de les teories sobre la integrado, poden considerar-se tres 
corrents principáis:30 

a) El federalistay que persegueix la creació d'un marc institucio
nal i legal en qué participin diferents unitats polítiques, con-
servant cada una una certa autonomía. En aquest corrent hi 
hauria G. Clark, L. Sohn, Denis de Rougemont, etc. 

b) Elfuncionalista/neofuncionalista, que veu la integrado com 
un desenvolupament gradual i acumulatiu mitjangant els íla-
cos que es van establint entre els sectors sócio-económics. 
Creuen que les institucions supranacionals son les millors vies 
per satisfer els interessos egoistes de les élites. A aquest cor
rent pertanyen Haas31 i Lindberg, per exemple. 

28. NEWCOMBE, Hanna: Survey of Peace Research, «Peace Research 
Review», nü 6, octubre 1984, p. 7. 
29. ARENAL, Celestino del: op. cit., p. 231. 
30. ARENAL, Celestino del: op. cit., pp. 232-243. 
31. HAAS, Ernst B.: El reto del regionalismo, a S. H. HOFFMANN 
(ed.): Teorías contemporáneas..., pp. 273-292. Haas ha analitzat també 
els problemes d'apíicar les teories d'unificació política ais paísos del Tercer 
Món: Paradigms of Política/ Integration and Unification Applica
tions of Korea, «Journal of Peace Research», n° 1, 1984, pp. 47-60. 
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Teories ¿'integrado política 

Nom de la teoría Proposador Assumpció metafísica 

TRANSACCIO-
NALISME 

Deutsch 
Cobb & Eider 

Russett 

Interaccionisme 
Epifenomenalisme 
Materia lis me 
Epifenomenalisme 
Materiali sme 

NEOFUNCIO-
NALISME 

E. Hass 

Nye 

FUNCIONALÍSME Mitrany 

Epifenomenalisme 
Idealisme 
ParaHelisme 

Mentalisme 

TEORÍA DE L'OR-
GAN1TZACIÓ 

Etzioni ParaHelisme 

ANÁL1SI DE 
SISTEMES 

TEORÍA 
ESTRUCTURAL 

Lindberg i 
Scheingold 

Galtung 

Interaccionisme 

Epifenomenalisme 
Materialisme 

Font: HAAS, Michael: Paradigms of Political Integration and Unif ¡catión: Ap 
plications to Korea, «Journal of Peace Research», n° 1, 1984, pp. 49. 

c) El corrent transnacionalista. Per a aquest corrent, les rela-
cions transnacionals son les que realment configuren el món 
internacional. Les relacions transnacionals serien aquelles que 
es produeixen a través de les fronteres d'un Estat, a diferen
cia de les relacions internacionals, que son aquelles que te
ñen lloc exclusivament «entre» les unitats estatals. 

Aquest corrent ha estat el que mes ha forcat la discussió de can-
viar el clássic paradigma de l'Estat com a centre de la teoría in
ternacional, i ha proposat canviar-Io peí paradigma de la políti
ca mundial o política transnacional, en qué intervenen actors no-
es ta tais. 

Keohan i Nye,32 exponents d'aquest pensament, consideren 

.32. NYE, J., KEOHANE, R.: Transnational Relations and World Po
lines, Harvard University Press, 1971. 
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que les relacions transnacionals son els contactes, coalicions i 
interaccións a través.de les fronteres estatals que no están con
troláis pels órgans centráis, deis góverns encarregats de la políti
ca exterior. D'aquesta manera, en l'estudi deis processos d'inte-
graci'ó s'han tingüt molt en compte les organitzacions interna-
cionals i la s'eva funció en el món actual, els sistemes d'aliances 
regionals, —ja siguin de carácter polític, cultural, económic o 
militar—, els processos federatius, les relacions interculturals, etc. 

Alger33 ka ahalitzat la política exterior deis Estats Units, les 
possibilitats de participació deis ciutadans i l'impacte de les re
lacions internaciónals des d'organitzacions no governamentals. 

L'estudi del sistema de Nacions Unides també forma part de 
Testudi de les relacions internacionals. Diversos investigadors i 
investigadores sobre pau s'han interessat per aquest tema, com 
Naidu34, Newcombe35, Russetfi€\Keohane'il ha estudiat el fun-
cionament de les Nacions Unides en termes de patrons d'influén-
cia; Mannon i Lande*9 han estudiat les Nacions Unides analit-
zant Taplicació de les seves resolucions. 

Hi há igualment nombrosos estudis sobre organitzacions in
ternacionals regionals, principalment de carácter económic o mi
litar, en qué s'insisteix en la importancia d'introduir nous actors 
en el sistema internacional. Aixó és particularment interessant 
per a aquelles persones que, com Beer,40 argumentem que la po-

33. ALGER, Ch.: Foreig Poiicies of U.S. publics, «International Stu-
dies Quarterly», n° 2, 1977, p. 277-293. 
34. NAIDU, M. V.: Coüective Security and the United Nations, Mac-
Millan of India, Delhi, 1974, 164 pp. 
35. NEWCOMBE, Hanna: National Pattems in International Orga-
nizations, «Peace research Reviews», vol. 6, n° 4, 5 i 6, 1975; Nations 
in Groups (II), Peace Research Institut, Dundas, 1981, 155 pp. 
36. RUSSETT, Bruce M.: Discovering Voting Groups in the UN., 
«American Political Science Review», vol. 60, n° 2, juny 1966. 
37. KEOHANE, Robert.: «The Study of Political Influence in the Ge
neral Assembly», International Organizaron, primavera 1967, pp. 
221-237. 
38. MANNO, Catherine: Majority Decisions and Minority Respon-
ses in the U.N. General Assembly, «Journal of Conflict Resolution», 
marc 1966, pp. 1-20. 
39. LANDE, Gabrieüe: The Effects on the Resolutions of the U.N. 
General Assembly, «World Politics», octubre 1966, p. 83-105. 
40. BEER, Francis: Peace against War, W. H. Freemann, Í981. 
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larització (pocs actors en joc) és un deis factors que predisposen 
el sistema a la guerra. 

Aquesta concepció del món posa l'accent en la interdependen
cia i la cooperació. La dinámica de la modernització ha contri
buid a teixir una complexa xarxa d'interdependéncies entre les 
diferents societats, i a fer intervenir nous tipus d'actors en les 
relacions internacionals (forces supranacionals, transnacionals 
i subnacionals), que tendeixen a limitar el marge de maniobra 
deis Estats.41 Aquesta visió de les relacions internacionals va ad
quirir una gran importancia a partir de la década deis seixanta 
i en els treballs de ciéncies polítiques dedicats a Pestudi de Por-
ganització internacional, la resolució deis conflictes, l'elabora-
ció de la política exterior, l'análisi de les relacions Nord/Sud, 
etc. 42 

Analistes com Deutsch, Etzioni, Russett, Nye, Keohane, Gal-
tung, Haas, Angelí, Smoker,43 etc., formen part d'aquest cor-
rent. Tremendament lligat a aquesta análisi hauríem de situar 
també els treballs relacionáis amb Yimperialisme, entes com el 
factor dominant de íes relacions internacionals que permet ex
plicar el subdesenvolupament deis paísos del Tercer Món.44 Com 
explica Braillard, «aquesta visió de les relacions internacionals 
constitueix la base de les reivindicacions d'un nou ordre econó-
mic internacional (NOEI) i d'un important corrent d'estudi deis 
problemes del desenvolupament que es nega a analitzar el sub
desenvolupament exclusivament en termes de factors endógens 
(culturáis, polítics, socials, etc.), i tracta d'explicar aquest feno-
men per la dependencia de les societats del Tercer Món, i mes 

41. BRAILLARD, Philippe: op. cit., p. 668. 
42. La revista «Peace and the Sciences» sol ocupar-se habitualment 
d'aquests temes, i reproduejx ponéncies d'analistes de l'Est i de l'Oest. 
43. Paul Smoker ha caracteritzat el sistema internacional com format 
per un «component de tensió» (sistema d'amenaca intergovernamen-
tal), i un «component de forca» (els contactes de cooperació entre la 
gent); la pau i la guerra depenen, per a Smoker, de Pequilibri entre aquests 
dos components. 
44. GANTZEL, Klaus Jürgen: Las estructuras de dependencia, patrón 
dominante en la sociedad internacional, a A. VIÑAS (ed.): Domina
ción y dependencia en la economía internacional, Ariel, 1978. 
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exactament, per la inserció d'aquestes en Peconomia mundial 
capitalista».45 

Entre les critiques que s'han fet a les teories de la integrado, 
podem esmentar la de no haver tingut en compte adequadament 
el rol de lideratge i de les circumstáncies deis actors, que ha in-
fravalorat la influencia de tipus radicáis de canvi en el procés 
d'integració.46 

Per a Senghaas,47 la integració té un sentit quan fa referencia 
ais conflictes que impliquen participants iguals (estructures si-
métriques), com ara el conflicte intercapitalista o el conflicte 
capitalisme-socialisme. En aquest cas, ¡'estrategia de pau passa-
rá per un procés d'integració (supressió de la confrontado), i per 
un procés d'associació (alterar la infrastructura d'aquestes 
formacions). 

Hi ha, pero, conflictes asimétrics, com el Nord/Sud, en qué 
la solució no passa per la integració, sino, segons Senghaas, per 
Yaccentuació del conflicte a favor deis dependents i discrimináis. 
La polarització, diu Senghaas, és necessária per establir una ba
se conscient i sociológicament fonamentada pels explotats. 

Dins de Papartat de les interaccions podríem igualment posar-
hi les teories de les comunicacions, enteses com el conjunt d'en-
focaments que tracten de posar de manifest els aspectes polítics 
de les comunicacions i el grau en qué aqüestes condicionen el 
comportament polític i la mateixa evolució de la societat. Rus-
sett, Burton i Deutsh son alguns deis que s'han dedicat a aquests 
estudis, que també serán comentáis dins el capítol dedicat a l'es-
tudi del conflicte. 

Finalment, per acabar amb Pinteraccionisme, cal fer menció 
de la teoría del linkage de Rosenau, per a qui tota seqüéncia re-
current de comportament, originada en un sistema, produeix una 
reacció en un altre. 

La teoría del linkage es basa en la mutua interpenetració i in
terdependencia entre el medi intern i el medi internacional. El 

45. BRAILLARD, Philippe: op. cit., p. 670. 
46. MULLER, Harold, i RODÉ, Reinhard: How to Talk about Inter-
dependence and Keep Ignoring ít. Parochial World Po/itics, «Bulletin 
of Peace Proposals», n° 1, 1984, pp. 79-91. 
47. SENGHASS, Dieter: La estructura de conflicto en la sociedad in
ternacional contemporánea, a A. VIÑAS (ed.): Dominación y depen
dencia en la economía internacional, Ariel, 1978. 
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1966, Rosenau distingeix entre sistemes verticals i sistemes ho-
ritzontals. Tradicionalment s'han estudiat les relacions interna-
cionals en termes horitzontals, separant la política internacio
nal i la política interna. Rosenau, en canvi, explica que aixó ara 
ja no és possible, ates que hi ha processos que travessen aquests 
nivells i configuren sistemes verticals que dilueixen les fronteres 
entre els sistemes polítics nacionals i el seu entorn 
internacional.48 

EL POSTBEHAVIORISME: A LA RECERCA 
D'UN NOU PARADIGMA 
PER A LES RELACIONS INTERNACIONALS? 

A partir deis primers anys de la década deis setanta, que és quan 
la investigació sobre la pau adquireix una forta personalitat i co-
menca a influir en els estudiosos i investigadors sobre les rela
cions internacionals, el behaviorisme dominant en aquell mo-
ment entra en una nova fase de transformado que, per a alguns, 
ha donat lloc a una nova etapa o postbehaviorisme. 

Arenal49 descriu aquesta etapa, que aplega tot el que portem 
de la década deis vuitanta i els darrers anys deis setanta com una 
fase carácter i tzada per la reacció contra l'excessiva abstracció del 
behaviorisme i la crítica ais estudis que no son capados depor
tar solucions aplicables ais problemes existents. La crisi econó
mica iniciada a comencaments deis setanta i Tevidéncia que els 
principáis problemes económics i socials de la humanitat no po-
dien ser resolfs mitjancant els camins tradicionals, ajudaren tam
bé a fer que els estudiosos de les relacions internacionals pren-
guessin consciéncia de la necessitat d'obrir-se ais suggeriments 
que, ja en aquells moments, feien els que treballaven multidisci-
plináriament des de la investigació sobre la pau. En aquest sen-
tit, i encara que no es pot generalitzar, és esperancador compro-
var com cada cop son mes les persones provinents de les rela
cions internacionals que s'ocupen deis temes que han caracterit-

r 

48. Per a Rosenau, les situacions inicial i terminal del linkage son des
entes com a inputs i outputs, i es diferencien segons s'originin en l'Es-
tat o en el sistema internacional. 
49. ARENAL, Celestino del: op. cit., p. 86. 
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zat la investigado sobre la pau, i fins al punt que, en aquests 
moments, son nombroses les veus que suggereixen la necessitat 
de canviar el paradigma tradicional de les relacions internacio
nals, i en fundó de la prioritat que el tema de la pau está adqui-
rint en la consciéncia universal. 

Roberto Mesa ho ha sintetitzat, en un llenguatge molt ciar, 
quan diu que el tema prioritari en l'estudi internacional ha de 
ser la lluita per la pau i per la justicia. 

«Dues son les grans zones d'actuació que se'ns brinden per 
al futur mes immediat: la lluita per la pau i el combat per 
la justicia. En la primera, és obligat recordar els treballs 
de J. Galtung i deis estudis sobre la pau; han d'avencar 
els treballs sobre el desarmament convencional, els pro-
jectes de desnuclearització, els intents per a la desapari-
ció de les aliances de carácter militar, i també qualsevol 
altre tipus de negociado orientada en aquests sentits... cal 
lluitar exactament contra les causes engendradores de vio
lencia; el combat per la pau passa inevitablement per la 
desaparició deis tractaments discriminatoris deis diversos 
grups humans i socials.»50 

Hylke Tromp, polemóleg holandés, ha expressat igualment, en 
un excel-lent treball,51 la conveniencia de substituir l'Estat, com 
a unitat central d'análisi de les relacions internacionals, pels pro-
cessos polítics en el món, deixant de banda les fronteres. Aixó 
tindria quatre conseqüéncies per a l'estudi de les relacions 
internacionals: 

1. Els processos polítics sois poden ser entesos en el context d'un 
sistema polític mundial en qué es prenguin en consideració 
la interacció i la superposició de sistemes nacionals i interna
cionals, així com 1 existencia de relacions transnacionals. 

2 . La desigualtat deis estats és la base de Tanálisi. 

50. MESA, Roberto: Una propuesta para el desarrollo del estudio de 
las Relaciones Internacionales\ «Sistema», n° 56, setembre 1983, p. 127. 
51. TROMP, Hylke: El punto de vista tradicional y el punto de vista 
radical en el estudio de las relaciones internacionales, a Anuario sobre 

paz y conflictos, Fon támara /UNE SCO, vol. 1, 1986. 
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3. Les relacions internacionals hauran de considerar també ac
tors que no están territorialment definits. 

4 . L' análisi no s'ha de centrar ja exclusivament en els aspectes 
conflictius de les relacions entre els Estats (guerres, armes, 

aliances militars, etc.). 

Per a Tromp, 1'análisi horitzontal de les relacions internacionals 
hauria de ser substituít, o almenys complementat, per Y análisi 
vertical. Una análisi horitzontal es preocupa per un sistema d'Es-
tats, les relacions deis quals es basen en la coordinació; els Es
tats son contempláis com actors que están igualment motivats 
en la persecució deis seus propis interessos nacionals, cosa que 
genera un sistema d'equilibri de poder. 

L'análisi vertical, en canvi, imagina un sistema d'Estats les re
lacions deis quals es basen en la subordinació i la supremacía; 
els Estats i els actors no territorials actúen en un context que 
varia segons Tarea de problemes. 

Els elements del paradigma tradicional de les relacions inter
nacionals ja han estat suficientment comentáis al llarg d'aquest 
capítol. El qüestionament que, al llarg deis darrers anys, s'ha fet 
d'aquest paradigma, també ha quedat palés en parlar deis cor-
rents posteriors al realisme. Tot i així, i seguint resquema de 
Tromp, recordarem de nou, com a síntesi, els set elements fona-
mentals d'aquest paradigma tradicional que posen en entredit: 
1. L'Estat és una unitat d'análisi independent. 
2. El sistema internacional consisteix en actors independents 

(nacions). 
3 . El sistema internacional es caracteritza, per definició, per un 

estat de coses anárquic. 
4 . Hi ha relacions simétriques entre nacions. 
5. El sistema internacional comporta les seves própies liéis, a 

les quals totes les nacions s'han d'ajustar. 
6. Els objectius d'una nació en el sistema internacional son: se-

guretat, poder, prosperitat i prestigi. 
7. Els processos polítics dins de la nació i els processos polítics 

dins del sistema internacional no sois son autónoms (no s'in-
fluencien entre si), sino que també son processos qualitativa-
ment diferents i, per aixó, s'estudien independentment. 

La conclusió d'aquest discurs és ben clara: les teories de les rela
cions internacionals sois intenten explicar el comportament deis 
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Estats deixant de banda factors avui dia tan transcendents com 
les armes i Testratégia nuclear o l'aparició d'una societat trans
nacional i, amb ella, de la interdependencia. 

El repte de transformar aquest vell paradigma en un altre que 
s'apropi mes a la realitat del moment, és, en primera instancia, 
per ais mateixos investigadors i investigadores de les relacions 
internacionals; pero, al mateix temps, ates que la investigació so
bre la pau no pot configurar-se exclusivament com una discipli
na basada en la bona fe i en un carregament de tesis normati-
ves, cal que la definició d'aquest nou paradigma contemporani 
sigui obra de la coHaboració de persones que, des de diferents 
disciplines i experiéncies, puguin construir un model explicatiu 
de la societat internacional que permeti establir mesures i diná-
miques transformadores encaminades a Pemancipació deis és-
sers humans. 
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LA POLEMOLOGIA 

S 





Si bé, tal com ja hem comentat abans, la polemologia pot 
considerar-se com a una especialitat de l'estudi deis conflictes 
(l'estudi deis conflictes armats, és a dir, les guerres), ens interes-
sa analitzar-la diferenciadament del que hem considerat com a 
«estudis sobre els conflictes», tant perqué gaudeix d'unes carac-
terístiques própies com perqué la polemologia ha evolucionat per 
uns camins sovint allunyats de la investigació sobre la pau. És 
mes: tot i que el pare de la polemologia és Gastón Bouthoul, 
no li dedicarem Fatenció que en principi podria semblar adient 
concedir-li, justament peí fet que, com molts estudis estratégics, 
si bé ens interessen per conéixer la realitat internacional, moltes 
vegades no ens aporten suficients elements per entendre les arrels 
deis conflictes i el comportament de la societat internacional. 
Destacarem, al contrari, nombrosos estudis sobre les guerres, de 
persones que, fins i tot, mai s'han catalogat com a polemolegs, 
tot i haver dedicat atenció i prioritat a Festudi de les guerres. 

La paraula polemologia prové de Farrel grega potemos, que 
significa «guerra». Es tracta, dones, de la disciplina que estudia 
la guerra. És Festudi científic de la guerra. Bouthoul Fha definit 
com «la ciencia de la guerra en general, Festudi de les seves for
mes, de les seves causes, deis seus efectes i de les seves funcions 
com a fenomen social». En aquest sentit, la polemologia és con
siderada normalment com una sociología de la guerra i eviden
cia el pes que ha tingut i té la sociología, junt amb la historia, 
en Festudi de les guerres. 

El carácter científic que s'ha volgut donar a la polemologia 
ha fet que aquesta disciplina es bases en un principi que cal te
ñir molt present, puix conté una gran sabiduría: si vols la pau, 
coneix la guerra, en contraposició al vell aforisme de «si vols 
la pau, prepara la guerra». La idea fonamental és, dones, que 
coneixent millor les causes i el desenvolupament de les guerres, 
será mes fácil combatre els factors que les provoquen i allarguen; 
la polemologia esdevindria així com una ciencia preventiva. 
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Si és preventiva és, també, perqué parteix del convenciment 
que la guerra és unfenomen evitable. La guerra és considerada 
com una malaltia, no com un mal; com tota malaltia, per tant, 
pot teñir remei i tractament preventiu. Aquesta és la grandesa 
i, al temps, el desavantatge immens de la polemologia. 

La polemologia, com tindrem ocasió de comprovar, és una ac-
tivitat multidisciplinária\x aprofita coneixements de la historia, 
de la sociología, de la biologia i d'altres ciéncies. Sovint s'ha re
marca! el seu carácter semblant a la medicina, en la mesura en 
qué els temes de la seva recerca son el naixement i la mort deis 
gérmens polemológics.2 Així, la polemologia recorre a I'epide-
miologia per demostrar com es propaguen certs estats psicoló-
gics coMectius; a la biologia per explicar certes mutacions sota 
la influencia de modificacions técniques; i a I'etologia quan s'ana-
litzen els mecanismes d'angoixa relacionáis amb l'agressivitat. 

S'ha qüestionat moltes vegades si la polemologia és o no és 
una activitat normativa, en el sentit de si pretenia o no l'establi-
ment d'un món diferent en qué la guerra no tingui sentit. Si bé 
és cert que la polemologia ha estat i és utilitzada per persones 
i institucions que el que busquen és, senzillament, millorar les 
seves doctrines estratégiques per tal de teñir mes possibilitats de 
guanyar una guerra quan es vegin implicats en conflictes armats, 
també sembla evident que, en general, la quasi totalitat deis es-
tudis polemológics estudien les guerres amb Tobjectiu, almenys, 
d'afavorir una presa de consciéncia deis fenómens conflictuals 
en general, i de contribuir a la seva prevenció; objectiu, per tant, 
mes que lloable: senzillament, necessari. 

Quina és la problemática que, en principi, pot conformar el 
camp d'estudi de la polemologia? Dones, senzillament, tot el que 
tingui alguna relació amb les guerres: els fets, les conjuntures, 
les estructures i les funcions que puguin ésser considerades com 
a elements d'estudi de les guerres i, en general, deis conflictes. 
D'una manera esquemática, podríem afirmar que la polemolo
gia s'interessa per tres nivells d'anáfisi: 
a) ESTRUCTURES polemológiques, principalment de natura-

lesa política, económica, psicológica i social, (estudis deis efec-

1. FALK, R. i KIM, S.S.: The War System: An ¡nterdisciptinary Ap-
proach, Westview Press, 1980, 659 pp. 
2. CRESUP: Polemologie, Recherche sur la Paix, Irénologie, «Les Ca-

hiers du CRESUP», n° 1, 1977. 
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tes de l'angoixa i la por, accions alliberadores i inhibidores 
del nacionalisme, de la religió i de les ideologies; impacte de 
les comunicacions socials sobre l'evolució de les mentalitats, 
etc.). 

b) CONJUNTURES polemológiques (degradació de la situació 
conflictiva). 

c) ESDEVENIMENTS DESENCADENADORS i reveladors de 
la violencia. 

Per analitzar les guerres, la polemologia no es limita a compta-
bilitzar els conflictes (análisi quantitatiu), sino que també pro
cura esbrinar les funcions de les guerres, és a dir, els rols que 
aquests tipus de conflictes teñen dins les relacions humanes. En 
aquest sentit, la polemologia fa ús de la psicología social per 
veure com la guerra sol actuar com a factor «agrupador», és a 
dir, que reunifica elements que teñen tendencia a separar-se. 
També fa ús de la demografía per veure com les guerres actúen 
com a equilibradors demográfics o, expressat en termes de Bout-
houl, com a «infanticidis diferits». Finalment, la polemologia 
s'ha relacionat igualment amb la psicoanálisis per mostrar de
termináis complexos de la societat que es manifesten en forma 
de conflicte: el complex d'Abraham (el sacrifici deis joves do-
lents), el complex del boc emissari (la necessitat de personali
zar Penemic), el complex de Damocles (complaure's en la per
manencia de l'amenaca), el complex de I'encobriment (l'obses-
sió per la sobre populació), el complex de Cam (el gaudiment 
de denunciar els defectes deis caps), etc. 

Fornari,4 un psicoanalista italiá dedicat també a la investiga
d o sobre la pau, ha plantejat el problema del perqué en el feno-
men de la guerra les motivacions polítiques, demográfiques i eco-
nómiques es degraden al nivell de purés i simples funcions des-
tructives. La seva interpretació és la guerra expressa i intenta re-
soldre angoixes psicótiques profundes. Fornari descobreix en l'ela-
boració paranoica del doí una dinámica psicótica específica que 
permet a les persones de viure paradoxalment, com a necessitat 
ética normal, la mes insensata criminalitat. 

3. FREUD, Sigmund, i altres: El psicoanálisis frente a la guerra, Ro
dolfo Alonso Editor, Buenos Aires, 1970, 239 p. 
4. FORNARI, Franco: Psicoanálisis de la guerra, ed. Siglo XXI, Mé
xico, 1972, 286 p. 
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Per a Rascovsky,5 la guerra és una forma de filicidi i l'expres-
sió actual mes difosa del ritu d'iniciació que exigeix el sacrifici 
de. la generado en creixement. La guerra constituiría, segons ell, 
la institucionalització de la matanca i denigració primitiva deis 
filis, amb la conseqüent negació deis perseguidors, mitjangant 
la idealització. 

La guerra pot estudiar-se, evidentment, des de molts aitres an-
gles, com perexemple, el dret. Persones com Norberto Bobbio,6 

han contribuít a fer prendre consciéncia d'aquest fenomen des 
de perspectives no convencional, com ara Pestratégia o la his
toria, i han donat elements per reflexionar sobre la significació 
de la guerra a Pera nuclear. 

«Hi ha una profunda crisi del dret de guerra, una mena 
de lenta erosió del sistema dé límits jurídics en la forma 
de conduir les guerres. Els límits entre el que és just i el 
que és injust en la.forma de conduir les guerres van desa-
pareixent; contráriament, s'expandeix l'espai de les accions 
lliures enfront de les regulades. La guerra en el conjunt 
de les seves operacions resulta cada cop.menys objecte de 
reglamentado jurídica. 

...Enfront de la guerra atómica, el dret és impotent. La 
forma de dur a terme una guerra atómica és jurídicament 
incontrolable. La guerra moderna está mes enllá de tot 
principi de legitimació i de tot procedirhent de legalit-
zació.»7 

LA METODOLOGÍA 
• X 

En general, la metodología utilitzada per la polemologia sol ser 
d'inspiració sociológica (sociología dinámica) i es basa en el pos-
tulat de Pobjectivitat. 

i i 

Els métodes utilitzáts per a Pestudi de les guerres son, segons 
Délas, els següents:8 

w ¥ 

5. RASCOV'SKI, Arnaldo: El filicidio, Paidós, 1981, 254 p. 
6. : BOBBIO, Norberto: El problema de la guerra y las vías de la paz, 

.Gedisa, Barcelona, 1982. 
'7. BOBBIO, Norberto: op. cit. 
8. DELÁS, -Josep de: «La polemologia», conferencia donada al CT-
DOB el 24de maig de 1985, i el 3 de febrer del 1986, dins deis Cursos 
sobre la Pau i Conflictes. 
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a) El sistema analógic. Utilitza bañes de dades, fa analogies i 
segueix els cicles repetitius deis conflíctes armats. Utilitza la 
matemática clássica. Considera els aspectes sociológics (de
mografía, riquesa, comportament personal, etc.). No té prou 
en compte que les premisses canvien i la incidencia deis nous 
factors contemporanis (armes ABQ, la cultura transnacional, 
etc.). Ha tingut forca empenta a Franca, on s'han fet «baró-
metres polemológics». Fonamentalment, es tracta d'una in
vestigado diacrónica, és a dir, que projecta el passat en el 
fu tur. 

b) El métode estadístic. Utilitza la matemática moderna per fer 
recomptes conflictuals (cálcul de probabilitats, teoria deis 
jocs). Analitza factors voluntaris i involuntaris, decisoris i 
aleatoris, factors instantanis i conjuntures. Considera igual-
ment els aspectes económics (PIB, grandária deis exércits, des
peses militars). Es tracta d'un métode determinista, puix con
sidera que la intervenció voluntaria de les persones és míni
ma. Prescindeix de les análisis históriques i no dona respon-
sabilitats ais actors de les guerres. La seva implantado ha es-
tat important ais Estats Units. 

c) Uanálisi conductual. Posa l'accent en els autors deis conflíc
tes, és a dir, en les persones que fan les guerres. És un corrent 
d'estudi que té forta implantació a Europa. Exigeix respon-
sabilitats ais qui produeixen els conflictes. Dona moka im
portancia a l'entorn de la persona humana i á la superació, 
per modificació, deis factors que provoquen el comportament 
bel-líger. 

Métodes d'estudi polemológic 

FACTORS / 

diacronia 
ANALOGICS \ ideologització 

veritats relatives 

ESTADÍSTICS \ d e t e r m i n i s t a 

MÉTODES ' objectiu deshumanitzat 

AUTORS \ — exigeix responsabilitats 
— estudi comportaments beHígens 
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En aquest esquema de Délas, s'haurá observat que hi ha un cert 
paraMelisme entre aquests tres corrents de Pestudi polemológic 
i la mateixa evolució de l'estudi de les relacions internacionals. 
Els métodes de factors (Panalógic i l'estadístic) teñen forca rela-
ció amb les fases realista i quantitativa, mentre que el métode 
que posa l'émfasi en els autors es relacionaría mes amb la fase 
postbehaviorista de les relacions internacionals i amb el darrer 
període de la fase behaviorista (anys setanta). 

Des d'una altra perspectiva, els corrents d'estudi de la pole-
mologia han estat també classificats amb aqüestes tres tendén-
cies: la politóloga, la psicóloga i la funcionalista.9 

a) La tendencia politóloga segueix la tradició de Clausewitz, i 
considera que la guerra és útil perqué restableix l'ordre quan 
román en perill. Exponent d'aquest corrent n'és Julien 
Freund.I0 

b) La tendencia psicológica considera que la violencia és inse
parable de la naturalesa humana. Sois la sublimació o la trans
ferencia de Pagressivitat pot eliminar-la. A aquest corrent per-
tany, per exemple, Víctor Werner. 

c) La tendencia fu neto nalista és la mes important i ha estat im
pulsada peí mateix BouthouL Creu que pot evitar-se Pescíat 
de conflictes violents anticipant Tinfanticidi mitjancant el con
trol de natalitat, o mitjancant polítiques interiors mes sávies, 
de manera que mantinguin la cohesió intrastatal sense neces-
sitat de recorrer a la violencia. 

Un deis aspectes mes conflictius per a la polemologia ha estat 
arribar a un acord amb la utilització d'una tipología comuna 
a Thora d'analitzar un conflicte béMic. En aquest sentit, es fan 
servir classificacions de vegades molt diferenciades que dificul
ten considerablement la comparació deis resultats deis estudis. 

UInstitut Francés de Polemologia, per exemple, sol utilitzar 
una tipología deis conflictes armats que diferencia els graus de 
violencia, els nivells geográfics d'actuació i les modalitats socials, 
tal com pot apreciar-se en resquema adjunt. 

9. CRESUP: op. cit. 
10. Per a Freund, la polemologia és una branca de la sociología, con-
cretament, la sociologia deis conflictes, i fa referencia ais eonflictes en 
general i no pas solament a la guerra. 
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_ _ Infraconflicte 
Graus de violencia <Z. MiCroconfiicte 

Tipología / M¡ve||S « - - — — Interstatal 
_, , v eMS ^ = — — Intrastatal 
deis 

conflictes \ ^ _ _ _ ^ formes de les societats 
Modalitats £^Z^Z_ 9 r a u s cTimplicació 

•— interpenetració 

CATEGORIES DELS MICROCONFLICTES INTRASTATALS 
SEGONS L'INSTITUT FRANJÁIS DE POLEMOLOGIE 

i. CATEGORIES 
1. Microconflictes purament interns (sense infiltració estrangera) 
2. Microconflictes transestatals (interns, pero amb elements estrangers) 

II. MARC. Microconflictes en relació amb: 
3. una guerra estrangera 
4. una guerra interior amb intervenció estrangera 
5. una situació de medioconflicte dins l'Estat o en un altre Estat on 

la situació de medioconflicte té una influencia sobre el microconflicte. 

III. FORMES (MANIFESTACIONS) 
6. terrorisme 
7. guerrilla o antiguerrilla 
8. enfrontaments interns 

IV. CONTEXTOS 
9. sócio-económic 
10. ideológic o polític 
11. nacionalista 
12. religiós 
13. regionalista 
14. antinuclear 
15. étnic 
16. racial 
17. estudiantil 

V. MICROCONFLICTES ASIMÉTRICS i 
MICROCONFLICTES SIMÉTRICS 

Microconflictes intrastatals 
18. Asimétrics 
19. Simétrics 

Font: «Etudes Polemologiques», n° 25-26, 1982, p. 187 
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Nivells de conflictes polítics segons l'IFP 

Exempíes proces d'escalada 

E ULTRACONFLÍCTES 
(guerres ABQ) cap 

D HÍPERCONFLICTES 
(guerres mundials) 

C MACROCONFLICTES* 
(guerres locáis i 
limitades) 
—guerres estrangeres 

•guerres mixtes 
(amb intervenció 
estrangera) 

guerres civils 

B MEDIOCONFLICTES3 

MICROCONFLICTES2 
—interstatals 
—intrastatals 
—transestatals 

Ia i 2a 

guerra mundial 

INFRACONFLÍCTES1 

Iran-Irak 
(1980- ) 
Afghanistan 
(1979- ) 

El Salvador 
(1981- ) 

Sí 

o 
c 

Sí 

Sí 

C 
ss 

•s: 

1 -

o 

33 

Irlanda del Nord 
Txad 
Sahara 

c 
o 

Sí 

OJ 

sí 

Sí 

África del Sud 
Terrorisme 
Guerrilles 

CTJ 

SJ 

C 

c 
o o. 

C0 

O 
O 

O. 

Crisi petroli 
Rivalitat Est-Oest 
Desordre monetari 

_S¡ 

Sí 
o 
(A 

U 

Sí 
* VIH 

•o 
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3 

Sí 
( _ 

<L> 
=3 
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Sí 
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Sí 
>— 
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T3 
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1. Infraconfiictes: agressivitat inexistent (o latent no declarada) sense que hagi 
traspassat el nivell A de violencia homicida. 
2. Microconflictes: baixa agressivitat, limitada o localitzada, esporádica amb po-
ques pérdues i pocs efectes. 
3. Medioconflictes: agressivitat mitjana, crónica, amb efectes polítics importants 
i amb pérdues notables. 
4. Macroconflictes: violencia organitzada, sacralitzada, amb operacions militars 
importants i pérdues humanes importants. 

Font: «Études Polemologiques», n° 25-26, 1982, p. 179. 
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Gernot Kólher11 ha assenyalat, molt encertadament, que sem-
pre será difícil de trobar metodes homologáis d'análisi mentre 
perdurin diferents conceptes sobre el que s'entén per «guerra», 
és a dir, Pobjecte sotmés a estudi. El terme «guerra» és utilitzat 
sovint quan un conflicte armat causa un determinat nombre de 
victimes (1.000, per exemple).12 Richardson va proposar en el 
seu moment de substituir el terme guerra peí de «lluites a mort», 
que abastarien tant Phomicidi com la guerra nuclear. 

Kóhler prefereix utilitzar una tipología molt senzilla deis con-
flictes armats, classificant-los en funció de dues variables: la se-
va magnitud (gráns o petits) i el seu ámbit (internacional o 
nacional). 

Tipología senzilla deis conflictes armats 

AMBIT 

Internacional Nacional 

(Guerra civil 
espanyola) 

(manifestacions 
amb morts) 

4 

A aquesta tipología, altres autors, com Djalili,13 hi afegeixen les 
motivacions territorials i no territorials (motius sócio-económics, 
ideológics, lluita peí poder, etc.), de manera que és la següent 
tipología, adaptada a la conflictivitat del Tercer Món: 

• M 

11. KOHLER, Gernot: Aproximaciones al estudio de las causas de las 
guerras, a Anuario de la UNESCO de Estudios sobre la Paz y Conflic
tos, vol; í, ed. Fontamara, 1986. 
12. Aquesta és la proposta que Singer i Small fan en el seu llibre The 
Wages of War. 
13. DJALILI, Mohammad-Reza: Reflexiones sobre la tipología de los 
conflictos en el tercer Mundo, a Anuario de la UNESCO sobre Paz y 
Conflictos, Vol. 2, edit. Fontamara, 1986, pp. 22-33. 
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Tipología deis conflictes del Tercer Món 

Natura lesa 

Internacional 

Nacional 

locáis (2 paísos) 
regionals (+ 2 paísos) 

descolonització 
abséncia homogeneítat 
rivalitats político-ideológiqu 

Motivacions 

Territorials 

No territorials 

\ * 

socio-economiques 
ideológiques 
lluita peí poder 

Extensió 
Limitada 

De gran enverdadura 

Djalili remarca la importancia deis conflictes interns al Tercer 
Món, resultat de la descolonització, 1'abséncia d'homogeneítat 
en aquests paísos i les rivalitats polítiques. 

Singer i Small14 diferencien quatre indicadors básics de les in-
cidéncies de les guerres: 
1. La freqüéncia (hostilitats militars entre forces armades de dos 

o mes Estats, amb un mínim de 1.000 morts). 
2. La severitat (nombre de morts en batalla). 
3. La magnitud (en termes de nació/mesos de guerra). 
4. La intensitat (morts en batalla per nació/mes o per habitant). 

Kende, peí seu costat, prefereix utilitzar una classificació a par
tir de variables diferents. Per a Kende, el veritablement interes-
sant és conéixer si en els conflictes armats hi ha participació es-
trangera i si les guerres son antirégim, tribals o frontereres, tal 
com pot apreciar-se en el quadre. 

14. SINGER, D. i SMALL, M.: A Statistical Handbook, 1816-1965, 
John Wiley, N.Y., 1972. 
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Tipología deis conflictes armats segons Kende 

Amb participado Sense participado 
estrangera estrangera 

^ antirégim + + 
Guerres internes ^ 

tnbals 

Guerres internacionals frontereres + + 

En estudiar els 120 conflictes armats ocorreguts en el penode 
1945-1976, d'acord amb la tipología anterior, Kende ha arribat 
a la conclusió que la majoria (73) han estat conflictes o guerres 
antirégim, a molta distancia de les guerres tribals (29) o interna
cionals frontereres (18). 

Aqüestes diferencies metodológiques mostren clarament que 
els polemólegs cerquen objectius sovint diferents. Una d'aques-
tes diferenciacions importants és la que fa referencia a la inter
pretado de les causes de la guerra. Aquest és un dilema encara 
no resolt, pero en que poden apreciar-se dues tendéncies clares: 
la que posa l'accent en els factors i els processos anónims (cor-
rent americá), i la que posa l'accent en els actors i els seus pro-
pósits (corrent europeu). En aquesta discussió, el que ens sem
bla evident és que cal teñir sempre en compte els dos elements: 
els factors i els actors. 

Cal advertir, finalment, la dificultat d'establir una separació 
clara entre els tipus de fets que pertanyen a Pestudi deis conflic
tes i els que pertanyen a la polemologia.15 Ens trobem normal-
ment amb conflictes que están en procés d'escalada i que, per 
tant, poden derivar en guerres. És per aixó que, amb freqüén-
cia, els dos camps d'análisi es troben a partir d'un moment. 
Leitenbergis ha fet un repás de les dificultats metodológiques 

15. JONGMAN, Berto; TROMP, Hylke: Guerra, conflicto y violen
cia: descripción de cinco proyectos de recopilación de datos, a Anua
rio de Estudios sobre Paz y Conflictos, vol. II, Fontamara/unesco, 1986. 
16. LEÍTENBERG, Milton: Investigación sobre guerra y conflictos: 
consideraciones metodológicas, a «Anuario sobre Paz y Conflictos», 
vol. II, Fontamara/UNESCO, 1986, p. 193. 
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dins Testudi de les guerres i els conílictes, i n'ha suggerit una clas-
sificació en onze formes d'activitat diferents: 
1. Invasió d'un país per altre. 
2. Amenaces militars, particularment en períodes de crisi; mo-

viments de tropes, desplegament d'armes, mobilitzacions, etc., 
i, per descomptat, qualsevol acció orientada a precipitar la 
guerra. 

3. Guerres internes o civils. 
4. Personal militar estranger implicat activament en un conflicte 

(és a dir, en operacions actives en el camp de batalla), com 
conseilers o forces auxiliars per a un contra-Estat. 

5. Personal militar estranger que acompleix les mateixes fun-
cions, pero sense prendre part activa en el combat. 

6. Qualsevol violació de fronteres o entrada en un Estat estran
ger per forces militars. La presencia d'un Estat aliat en el ter-
ritori és simplement un fet secundan, sovint inqüestionat i, 
per aixó, de vegades desapercebut. 

7. Personal militar estranger que serveix de «guardia pretoria-
na» per a un cap d'Estat, deixat per Estats estrangers. 

8. Implicació de voluntaris o mercenaris. 
9. Abastament d'armes abans i durant el conflicte. 
lO.Entrenament de forces armades regulars o irregulars per na-

cions estrangeres, ja sigui en el país que proporciona I'entre-
nament, ja sigui en el d'aquell que el rep. 

11. Pagament directe al venedor perqué un segon Estat compri 
armes, o subministrant fons per comprar-Íes. 

Resumint, Leitenberg proposa realitzar tres grans divisions o ca-
tegories generáis de temes: a) guerres i conflictes armats; b) in-
tervenció militar estrangera, i c) cops d'estat militars. 

Les formes d'intervencionisme han estat examinades també per 
Dunér,1? que ha analitzat l'intervencionisme militar exterior dins 
de les guerres,civils de la década deis setanta, i ha assenyalat I'exis-
téncia d'aquests diferents instruments i nivells d'intervenció: 

17. DUNER, Bertil: The Many-Pronger Spear: Externa! Mititary In
terversión in Civil Wars in the 1970s, «Journal of Peace research», n° 
I, 1983, pp. 59-72. 
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I. Compromís directe en combat 
a) Invasió (regular) 
b) Funcions especialitzades 

II. Compromís indirecte en combat 
a) Invasió (regular) 
b) Bombardeig 

IILCompromís directe en paracombat 
a) Funcions d'aconsellament 
b) Venda d'armes 

IV. Compromís indirecte en paracombat 
a) Entrenament militar 
b) Bloqueig militar 
c) Suport financer 

V. Activitats directes de suport 
a) Amenaces militars 
b) Tran sport 
c) Bases militars 

Totes aqüestes classificacions, insisteixo, no teñen altre propósit 
que facilitar, al lector o lectora el coneixement de les diverses 
formes d'aproximació a un conflicte bél-lic. Aqüestes diferencies 
metodológiques, pero, comporten greus problemes a l'hora de 
fer avaluacions globals d'aquests estudis, cosa que comentarem 
mes endavant. 

ELS GRANS PROBLEMES DE LA POLEMOLOGIA 

No és difícil de suposar que el principal repte de la recerca pole-
mológica és el descobriment de les causes de les guerres. En 
aquest sentit, tal com després veurem detingudament, pot 
afirmar-se que no s'han aconseguit avéneos importants a l'hora 
d'establir els factors que causen els conflictes armats. Diversos 
estudis proposen infinitat de causes i de factors influents, sense 
que s'hagi pogut demostrar l'existéncia d'una o d'unes poques 
causes; al contrari, cada cop sembla mes clara la multicausali-
tat de les guerres, és a dir, la conjunció de diversos factors pro-
vocadors de conflictes armats. 

Tot i així, podríem esquematitzar aquest problema dient que 
els corrents polemológics han treballat seguint tres diferents pau
tes a l'hora de veure els nivells on es desencadenen els conflic
tes, segons si es posa 1'émfasi en les persones, en les nacions o 
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Estats, o en el sistema internacional. En aquests tres factors, el 
que s'ha buscat és el seu nivell de beMicositat o d'inclinació vers 
la pau. 

Nivells de causalitat de les guerres 

^_^^-~ Individual 
Nivells < ^ 7 Nacional/Estatal 

"" Sistema Internacional 

L'estudi deis conflictes, siguin o no armats, ha proporcionat, pe
ro, un bon grapat de suggeriments a la polemologia, particular-
ment perqué faciliten l'estudi del paper que fan, per exemple, les 
institucions, dins del procés d'escalada que va de les primeres 
pulsions d'hostílitat fins a les guerres. 

La qüestió que es planteja és, senzillament, la d'esbrinar els 
mecanismes, les dinámiques i eh actors que intervenen en aquest 
procés d'escalada. És evident que sempre resultará difícil, si no 
impossible, justificar i explicar les guerres a partir de la psicolo
gía o patología individual, del comportament violent deis éssers 
humans. Entre l'agressivitat individual i la guerra hi ha un camp 
molt ampli d'intervenció política que és, justament, la zona on 
les institucions sócio-polítiques preñen un rol actiu per tal de con-
duir o manipular les pulsions individuáis o socials vers estadis 
conflictius generalitzats. Aquesta escalada, decisiva per enten-
dre els conflictes, és un procés que la polemologia no ha sabut 
interpretar suficientment. 

Procés d'escalada de íes pulsions violentes 

pulsions ^ tensions ^ crisis ^ conflictes ^ guerres 

Kóhler assenyala, en aquest sentit, que la polemologia s'hauria 
de plantejar mes seriosament aqüestes qüestions:18 

a) L'estudi deis nivells on s'originen principalment els impulsos 
que fan esclatar les guerres. 

b) Els éssers humans i l'agressivitat. És una cosa innata? 

18. KÓHLER; Gernot: op. cit. 
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c) El rol de determinats sistemes sócio-económics. Son alguns 
sistemes mes propensos a la guerra que d'altres? 

d) El rol deis sistemes internacionals bipolars i de les desigual-
tats Nord/Sud en relació a les guerres. Son preferibles els sis
temes multipolars ais bipolars? Una major igualtat Nord/Sud 
reduiria el nivell de conflictivitat armada actual? 

Per a Kóhler, Testudi de les condicions que afavoreixen el sorgi-
ment de conflictes hauria de constituir el fü conductor i inspira
dor, no sois de la polemologia, sino també de la investigado so
bre la pau. En aquest sentit, en estudiar les guerres d'allibera-
ment nacional, assenyala que, perqué una lluita d'alliberament 
esdevingui en una guerra, cal que es donin aqüestes tres 
condicions: 
a) una situació de dominació/dependéncia entre dos pa'ísos, 
b) un grup de rebels que lluiten, 
c) un Govern que es resisteix a la descolonització. 

A partir d'aquestes tres condicions necessáries per a l'esclatament 
d'una guerra d'alliberament nacional, conclou que la investiga
d o sobre la pau hauria d'estudiar, per tant, els següents aspee-
tes, relacionats amb els tres punts anteriors: 
a) la dinámica de l'imperialisme i del colonialisme, 
b) les condicions que porten al sorgiment de la rebeMió armada 

contra aquesta situació, 
c) les condicions que porten a una resposta armada de la me

trópoli o del govern dominant. 

Quant a les guerres de carácter internacional, l'análisi es com
plica una mica mes, des del moment que les análisis esdevenen 
forca mes ideologitzades. Hi ha un punt de vista marxista que 
veu les causes d'aquests conflictes en el funcionament del siste
ma capitalista. ParaMelament, una altra visió no marxista, do
minant a la polemologia, assenyala la multiplicitat de les causes 
conñictuals. Tot i estant d'acord amb aquesta darrera línia, i 
tal com ja remarca Kóhler, estaríem d'acord que sempre resulta
rá fructífer examinar les guerres en termes de conflictes de clas-
se nacionals i internacionals. 

Pierre Vilar19 ha assenyalat la interdependencia de múltiples 

19. VILAR, Pierre: Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Edit. 
Crítica, 1980. 
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factors en Pestabliment de conflictes i la dificultat de separar de 
forma radical les situacions de pau amb les situacíons de Iluita, 
i afirma que la historia és la combinació de tots aquests tipus 
de violencia. Per aixó, conclou, «la polemologia (ciencia de les 
guerres) té un interés auténtic, pero corre el risc de tancar en 'for
mules' d'estratégía la historia clássica de les guerres, o d'estu-
diar la guerra com un element en la formado de les societats, 
sense haver-se preguntat abans: per qué hi ha grups humans 
separats?».20 

La veritat és que Pestat actual de la investigació polemológica 
no permet de donar una resposta clara a la qüestió plantejada, 
entre d'altres, per Vilar, potser, tal vegada, perqué els mateixos 
historiadors no han aprofundit suficientment en aquest tema, 
fet que ha repercutit directament en els polemólegs, els quals 
s'han vist privats d'interpretacions satisfactóries de determinats 
fenómens histories. Aquesta manca d'estudis i d'análisi en pro-
funditat podria constituir una de les explicacions de la prolife-
ració de treballs merament quantitatius, sempre interessants, pero 
clarament limitats a Phora de cercar les causes de les guerres. 

Tornant a la «combinació» de factors a qué es referia Pierre 
Vilar, i al joc de causalitats que deriven en conflicte, deis quals 
la guerra n'és una expressió, hauríem de calibrar mínimament 
el pes d'alguns factors o relacions en la génesi deis conflictes 
armats. 

És coneguda i acceptada la tendencia bel-licosa d'algunes ídeo-
logies i estructures polítiques, que necessiten del recurs a la vio
lencia, a Pexpansió o al control geográfic per desenvolupar la 
seva política. Els polemólegs, fins i tot amb métodes purament 
quantitatius, poden arribar a conclusions sobre quines d'aques-
tes tendéncies (expansionisme, feixisme, etc.) propicien el desen-
cadenament deis conflictes, tal com veurem mes endavant, pero 
flaquejen en Panálisi previa de delimitar les causes que han de-
termínat el sorgiment d'aquests fenómens. Prenem l'exemple de 
la Segona Guerra Mundial. 

Crossman21 assenyala que hi ha una marcada diferencia en
tre els paísos que varen passar per Petapa centrífuga del capita-
lisme i aquells en qué aquesta etapa no es va prüduir. 

20. VILAR, Pierre: op. cit., p. 150. 
21. CROSSMAN, R.H.S.; Biografía del estado Moderno, Fondo de 
Cultura Económica, 1974, p. 190. 

r 
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«Aquesta diferencia es manifesta en l'organització políti
ca i en les relacions de l'opinió pública a la continua con
centrado del control. Tant a Anglaterra com ais Estats 
Units, pot desenvolupar-se una amplia oposició que afec-
ti totes les classes, mentre que en pa'isos com Alemanya, 
sois es manifesta entre la petita burgesia. Per aixó, el fei-
xisme es desenvolupá justament en aquells pa'isos on les 
tendéncies liberáis centrifugues no varen trobar base in
dustrial durant el desenvolupament económic del segle 
XIX». 

Sorgeix d'aquesta interpretació una premissa important (relació 
entre classes socials i base industrial) que podría constituir-se 
en una variable a comparar amb d'altres conflictes, i particular-
ment amb la seva génesi. 

En un altre estudi, Imanuel Geiss22 explica la Segona Guerra 
Mundial com el producte d'un seguit de conflictes produits a par
tir de la Primera Guerra Mundial, la qual, a la vegada, va sorgir 
també d'un conglomerat de conflictes. De Panálisi de Geiss es de
riven noves variables: les seqüeles de conflictes anteriors, els an-
hels expansionistes, el retrocés d'algunes ideologies polítiques, 
la polarització ideológica que va conduir a una lluita entre co-
munisme i feixisme, etc. Encara mes: si acceptem que una de les 
conseqüéncies de l'ensorrada deis imperis dinástics al final de 
la Primera Guerra Mundial fou el gradual enderrocament deis 
imperis colonials europeus, podem fins i tot establir múltiples 
connexions históriques entre aquests féts i els actuáis conflictes 
de nombrosos pa'isos del Tercer Món, que varen accedir a la in-
dependencia jurídica en el decurs del procés de descolonització 
sorgit després de la Segona Guerra Mundial. 

Posats a observar els conflictes posteriors a la Segona Guerra 
Mundial, descobrim un altré denominador comú: la no supera
d o de les conseqüéncies polítiques i socials de conquestes deis 
passat, i la no assimilació de les relacions de dominació impo-
sades per aqüestes conquestes. 

22. GEISS, Imanuel: «Condiciones históricas previas de los conflictos 
contemporáneos», a Siglo XX (III): Problemas mundiales entre los blo
ques de poder, Eá. Siglo XXÍ, 1982, p. 6. 
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«Va sorgir una dominació estrangera modificada o dissi
mulada posteriorment per relacions d'explotació i de classe 
pero que s'ha mantingut, fins al passat mes proper i fins 
i tot fins al present, com una problemática nacional o so
cial no resolta».23 

Com tindrem ocasió d'analitzar després, la major part deis con-
flictes contemporanis han tingut com a marc el Tercer Món, de 
manera que s'ha establert una rígida divisió internacional de les 
árees conflictives, l'explicació de la qual no está evidentment en 
l'atzar i la casualitat, sino en una delimitació política del que 
és válid i factible en unes zones i el que és intolerable en d'altres. 

Sens dubte, la conflictivitat manifestada al Tercer Món está 
tremendament relacionada no sois amb la descolonització, sino 
també amb les conseqüéncies de conquestes estrangeres anteriors. 
Per tant, podem concloure que una condició previa i elemental 
del sorgiment de nombrosos conflictes actuáis és l'efecte conse-
güent al principi historie de la conquesta, per moltes variacions 
que presentí. 

ESTUDIS HISTORICS DESCRIPTIUS 

Els estudis histories han tingut, almenys, tres funcions respecte 
a la investigació de la pau i els conflictes:24 

a) com a font de dades, 
b) proporcionant informació en profunditat sobre els conflic

tes, especialment els mes significatius, com en els treballs de 
Fleming,25 

c) il-lustrant, per analogía histórica, els resultats de determina-
des polítiques practicades o defensades en Tactualitat, en re-
lació a situacions similars anteriors. Un exemple n'és l'estudi 
de Bullough26 sobre la dissuasió entre els imperis roma i per-

23. GEISS, Imanuel: op. cit. p. 18. 
24. NEWCOMBE, Hanna i Alan: Peace Research around the World, 
Canadian Peace Research Institute, 1972, p. 25. 
25. FLEMING, D.F.: The Cold Warandlts Origins, 1917-1960, Alien 
& Unwin (London), 1961, 1178 p. 
26. BULLOUGH, Vern L.: The román Empire vs. Persia: A Study of 
Succesful deterrence, «Journal of Conflict Resolution», n° I, 1963. 
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sa (363 a 502 d.C), que finalitzá amb la destrucció d'ambdós 
imperis. 

Lewis F. Richardson27 ha estat un deis pioners en l'estudi de les 
guerres del passat mitjancant Pexamen de fonts históriques tra
dicional. Després de consultar mes de 70 obres d'história, va 
realitzar una compilado estadística de totes les guerres ocorre-
gudes des del 1820. Centrant-se en el que va denominar «quere
lles mortíferes»28 va establir per a cada una una mena de fitxa 
d'identitat, classificant-les segons el logaritme del nombre de 
morts. Richardson ha estat el pioner de les matemátiques políti-
ques i de la historia matemática. En els seus estudis sobre la teoria 
del conflicte i les causes de les guerres, fa una classificació d'acord 
amb la seva magnitud (nombre de morts) i altres característiques 
(dates, participarás, causes aparents, etc.). En total, va registrar 
mes de 300 guerres de magnitud 2,5 a 7,5 (de 316 a 3.600 morts) 
en el període 1820-1949. 

Richardson descriu en termes matemátics el procés de la cur
sa d'armaments,29 extensament utilitzats també per Anatol 
Rapoport30 i per Paul Smoker.31 Una de les conclusions de Ri
chardson és que no hi ha cap relació entre les quantitats que les 
nacions dediquen a les armes i la xifra de les seves pérdues en 
un conflicte posterior. Va establir, al contrari, una hipótesi opo-
sada, és a dir, que les despeses militars constitueixen una de les 
causes de les guerres, mes que no pas constituir un mitjá de 
prevenir-Íes. Va establir la regla que quantes mes fronteres tin-
gui un país, mes guerres tindrá. Un altre investigador, A. 

27. Wiíliam Eckhardt ha repassat l'obra de Richardson a «Peace Re
search», vol. 18, n° 1, gener 1986, i a «International Interactions», n° 
8, 1981. 
28. RICHARDSON,'Lewis F.: Statisücs ofDeadly Quarrels\ Quadran-
gle Books, 1960. 
29. RICHARDSON, Lewis E: Arms and Insecurity, Quadrangle 
Books, 1960. 
30. RAPOPORT, Anatol: Lewis E Richardson's Mathematical Theory 
of War, «Journal of Conflict Resolution», n° 3, 1957, pp. 249-299. 
31. SMOKER, Paul: Fear in the Arms Race: a Mathematical Study, 
«Journal of Peace Research», n° lt pp. 55-64; Trade, defence, and the 
Richardson Theory of Arms Races: A Seven nation Study, «Journal 
of Peace Research», n° 2, 1965, pp. 161-176. 
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Dowty32 remarca igualment aquest factor, després d'estudiar 237 
conflictes i comprovar que 46 han estat realitzats entre Estats 
contigus. Richardson arriba a proposar, fins i tot, una solució 
salomónica: perqué no hi hagi curses d'armaments és suficient 
que el valor del comer? entre dos país os o entre els seus aliats 
sigui superior al de les seves despeses militars... Polachek33 arri
ba a una conclusió semblant quan afirma que la dependencia 
comercial mutua establerta entre dos paísos és suficient per aug
mentar el cost d'un conflicte, disminuint així la probabilitat que 
esdevingui un conflicte militar bilateral. 

Robert MandeP4 ha estudiat també 66 conflictes fronterers 
del període 1945-1974, i mostrat un conjunt de factors constants 
en els paísos en conflicte (semblant nivell de poder, baixos ni-
vells tecnológics, conflictes etnics i pertenencia a diferents blocs 
militars). 

En un altre ordre de coses, i endinsant-se en les conclusions 
generáis de les seves invesíigacions, Richardson observa que les 
causes económiques semblen figurar directament en menys del 
29% de les guerres esclatades entre 1820 i 1949, i que aquesta 
motivació semblava mes clara en les guerres petites que en les 
grans. El benestar o la pobresa deis pobles sembla teñir poca im
portancia, com a causant de conflictes béMics, durant aquest pe
ríode, contráriament al que constitueix una creenga comuna. Tan-
mateix, la similitud religiosa no sembla ser un factor que pro-
mogui la pau, llevat el cas del confucionisme. En canvi, les esta-
dístiques mostren que les diferencies de religió son causes de guer
ra, especialment entre PIslamisme i el Cristianisme. Les esta-
dístiques suggereixen, a mes, i encara que no estigui provat, que 
el Cristianisme ha incitat a la guerra entre els seus membres. El 
desig de venjanca sí que sembla ser, per a Richardson, una im-
portant causa de guerres, encara que minva Ileugerament des
prés de transcorreguda una generació. 

Mentre que Richardson estudia les guerres a la historia mo-

32. DOWTY, A.: Conflict in war-potential po/itics, «Peace Research 
(International) Papers»., n° 13, 1969, pp. 85-103. 
33. POLACHEK, Salomón W.: Conflict and Trade, «Journal of Con
flict Resolution», n° 1, 1980, pp. 55-78. 
34. MANDEL, Robert: Roots of thé Modern Interstate Border Dis
pute, «Journal of Conflict Resolution», n° 3, 1980, pp. 427-454. 
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derna, Raoul Naroll35 i col-laboradors del Projecte Michelson 
han éstudiat 48 societats primitives, de les quals solament una 
d'elles sabia llegir i escriure, en un examen de trobades culturáis 
projectat per determinar experiéncies entre dues hipótesis opo-
sades: la cursa d'armaments i la dissuasió, és a dir, si la presen
cia d'armaments ocasiona guerres o, al contrari, les prevé. Na
roll conclou que les guerres son mes freqüents en aquelles socie
tats que teñen una orientació militar, cosa que confirma la hi
pótesi ja abans esmentada que la for<?a deis armaments no serveix 
realment per dissuadir. Aixó está relacionat amb el fet que les 
cultures amb preparació militar tendeixen a expandir-se també 
militarment; per aixó, la guerra és un agent de selecció cultural 
(de les 29 societats estudiades per Naroll i que han efectuat can-
vis de territori, només tres han tingut experiéncies de canvi 
pacífic). 

Midlarsky i Thomas36 han examinat també, sistemáticament, 
les possibles relacions entre estructura social interna i guerres 
internacionals. Per aconseguir-ho, varen agrupar 88 variables i 
65 casos de sistemes histórico-polítics, de l'antiga Grecia a l'era 
industrial. Conclouen que no hi ha relacions importants entre 
aquests parámetres, encara que sí que posen de manifest un efecte 
entre dimensió militar i la durada de les guerres. 

En una diferent aproximado, Alcok considera que hi ha dues 
fases, en les guerres, que cal considerar: en la primera, les dife
rencies d'ideologia, nacionalitat, religió o classe condueixen a 
sentiments d'hostilitat. En la segona, s'incrementen els nivells 
de les despeses miütars. 

En estudiar la correlació existent entre tipus de sistema poli-
tic i conflictes internacionals, Wilkenfeld i Zinnes37 distingeixen 
tres tipus de pa'ísos: els dictatorials (Guatemala, Hondures, etc.), 
els centristes (els del bloc socialista) i els poliárquics (democrá-
cies occidentals). Segons aquests autors, els pa'ísos centristes te-

35. NAROLL, Raoul: Does MUitary Deterrence Deter?, «Trans-
Action», n° 2, 1966, pp. 14-20. 
36. MIDLARSKY, M. i S. THOMAS: Domestic Social Structure and 
International Warfare, a N. NETTLESHIP, R. GIVENS i A. NETTLES-
HIP (ed.), War, its causes and correlates, Aldine (Chicago), 1975. 
37. WILKENFELD, J.; ZINNES, D.A.: An analysis of foreing con-
fiict behaviour of nations, a W.F. HANRIEDER (ed.), Comparative 
foreing poücy, David Mackay, N.Y., 1971. 
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nen mes tendencia a recorrer els conflictes externs que no pas 
els paísos poliárquics, a excepció deis conñictes purament ver-
bals. Altres treballs de Haas,38 Salmore i Hermann39 i de 
Wright,40 apunten la mateixa hipótesi. 

ESTUDIS HISTORICS QUANTITATIUS4* 

Un nombre considerable d'informacions sobre exemples histo
ries de conflictes ha estat obtingut per l'aplicació d'análisis me-
rament estadístiques. Aixó. requereix de recollir una determina
da quantitat de fets similars, en comptes d'agafar un conflicte 
béMic i descriure'l exhaustivament. Aquesta aproximació quan-
titativa fa possible algunes generalitzacions i la prova d'hipótesi. 

Aquest métode, com veurem, ha estat molt criticat, puix molt 
sovint compara situacions poc similars (estudis sobre revolucions, 
guerres obertes, etc.) i sense teñir en compte suficientment al-
guns factors forca determinants (composició social deis impli
cáis en les guerres, possibilitat que en una época histórica s'ha-
gin superat problemes que en époques anteriors semblaven irre
solubles i eren font de conflictes, etc.). 

Tant Rudolph, com J. Rummel42 i Raymond Tanter43 han tre-

38. HAAS, M.: Societal approaches to thestudy ofwar, «Journal of 
Peace Research», n° 4, 1965, pp. 307-323. 
39. SALMORE, S.A. i HERMANN, CE: The effect ofsize develop-
ment and acconuntability on foreing policyy «Peace Research Society 
Papers», 1970, pp. 27-28. 
40. WRIGHT, Quincy: A Study of War, University of Chicago Press, 
1964, pp. 302 i 305. 
41. Una descripció clara i completa, amb abundant bibliografía, de 
tots els estudis fets en aquest sentit pot consultar-se a l'exceHent estudi 
de Hans VAN DER DENNEN; Sobre la guerra: Conceptos, definicio
nes, datos de investigación, a «Anuario de Estudios sobre Paz y 
Conflictos/1», ed. Fontamara/UNESCO, 1968, pp. 116-187. Una bona 
part de la informació d'aquest capítol és extreta d'aquest llibre. 
42. RUMMEL, Rudolf J.: Dimensions of Conflict Behaviour within 
Nations, 1946-1959, «Journal of Conflict Resolution», marc 1966, pp. 
65-73; Some dimensions in the Foreing Behaviour of Nations, «Jour
nal of Peace research», n° 3, 1966, p. 201-224. 
43. TANTER, Raymond: Dimensions of Conflict Behaviour within 
and Between Nations», «Journal of Conflict Resolution», marc 1966, 
pp. 41-64. 
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ballat en diferents períodes de temps recollint dades en nou mi
des de conflictes interns i tretze indicadors de conflictes externs. 

Rummel44 va obtenir dades de 77 pai'sos en el període 1955-57 
i els va sotmetre a l'análisi de factors, els quals indicaven- que 
sois hi havia tres dimensions de conflictes interns i tres de con
flictes externs. Una análisi regressiva li va permetre d'exposar les 
relacions entre les sis dimensions, és a dir, les interrelacions en
tre conflictes externs i interns. 

Segons Rummel, no és exacte, excepte com a possible conse-
qüéncia a llarg termini, que els conflictes interns condueixin els 
governs a efectuar aventures béMiques a Texterior. Rummel és 
l'autor d'un important estudi titulat «Dimensionality of Con-
flict», que forma part d'un treball mes ampli anomenat Dimen
sionality ofNations.45 La fase I d'aquest projecte aplica el fac
tor análisi a un conjunt de dades nacionals amb 236 variables, 
i abasta dimensions com el desenvolupament económic, el tota-
litarisme, la densitat, la cultura católica, etc., i sobre 10 dimen
sions menors. La segona fase del projecte DON tracta de dimen
sions d'interacció entre nacions i usa mes de 50 variables, com 
comerc, correu, distancia geográfica, turisme i amenaces, per a 
346 parells de nacions a l'any 1955. Una teoria matemática ano-
menada «camp social» fou desenvolupada per guiar aquesta 
recerca. 46 

Una opinió contraria a la de Rummel o Tanter sobre la corre-
lació entre conflicto intern i extern és la mantinguda per Haas,47 

el qual usa Taproximació de «pre-requisits» en factors socials 

44. Per a un repás de l'obra de Rummel, vegeu l'article de Hakan WI-
BERG: Rudolph J. Rummel: Understanding Conflict and Wary «Jour
nal of Peace Research», n° 4, 1982, pp. 369-386. 
45. RUMMEL, Rudolf J.: Dimensionality ofNations, National Science 
Foundation from Yale University, 20-12-65, 32 p.; The Dimensionality 
ofNations Project, A Richard MERRIT i Stein ROKKAN (ed.): Com-
paring Nations, Yale University Press, New Haven (Conn.). 
46. RUMMEL, Rudolf J.: A Field Theory of Social Action with Ap
plication to Conflict within Nations, Yearbook of the Society for Ge
neral Systems, vol. X, 1965; A Social Field Theory ofForeing Conflict, 
Paper at International Peace Research Conference, Cracovia ( Polonia), 
1963, 20 p. 
47. HASS, Michael: SocietalApproaches to the Study of war, «Jour
nal of Peace Research», n° 4, 1965, pp. 307-323. 
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aillats, els quals predisposen els Estats a comprometre's en guer
res. El principal fenomen que «predisposa» és, segons Haas, el 
conflicte social intern. Altres factors son: els sistemes polítics 
autoritaris, l'ait nivell de desenvolupament económic, un alt grau 
d'atur, Taita densitat de poblado urbana, Talcoholisme, l'índex 
de mortalitat, els suicidis, etc. 

Dentón48 dissenteix també de les conclusions de Rummel en 
analitzar el període 1820-1949. Aquest analista de la Rand Cor-
poration va dur a terme una análisi deis factors de les guerres 
que han produít mes de 3.000 morts en el període esmentat i les 
va codificar en tres tipus: guerres entre dues o mes nacions in-
dependents, guerres civils, i guerres colonials. El període de 130 
anys estudiat fou dividit en 26 intervals de cinc anys. La conclu-
sió és que el máxim nombre de conflictes internacionals coinci
día amb les dades de Rosecrance49 sobre els canvis del sistema 
diplomátic a Europa. 

En un altre tipus de conclusions, Dentón i Philips50 han exa-
minat les fluctuacions del nombre de guerres, combatents i vic
times, i arriben al convenciment que la guerra obeeix a una llei 
cíclica que fa aparéixer, cada 25-30 anys, un «període guerrer» 
de cinc anys. El seu estudi posa en evidencia els períodes guer-
rers següents: 1840-44, 1865-69, 1890-94, 1915-19 i 1940-44. Com 
Richardson i Wright, intenten explicar aquesta recurréncia cícli
ca per la successió de generacions. 

Quincy Wrihgt está considerat com el principal exponent de 
Testudi quantitatiu de les guerres.51 En la seva obra principal, 
A Study of War,52 analitza la beMicositat de 652 pobles primi-
tius considerant diversos factors (raca, cultura, medi cultural, or-
ganització social i política, etc.). Del seu estudi es desprén que, 

48. DENTÓN, F.H.: Some Regularities in International Conflict, 
1820-1949, «Background, 9», n° 4, febrer 1966, pp. 283-296. 
49. ROSECRANCE, R.N.: Action and Reaction in Worl Politics, Little, 
Brown & Co.} Boston, 1963, pp. 231. 
50. DENTÓN, Frank H. i PHILIPS, Warren: Some Patterns in the 
History of Violence, «Journal of Conflict Resolution», juny 1968. 
51. ECKHARDT, William: Quincy Wright's Study of War: an inter-
pretative essay, «Peace Research», gener 1981, pp. 1-8. 
52. WRIGHT, Quincy: A Study ofwar, University of Chicago Press, 
1942. 
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Estudis histories sobre les guerres 

Autor 

RICHARDSON 

Any de 
recerca 

1960 

Període 
estudiat 

1820-1952 

Nombre 
de guerres 

315 

Carac te ns tiques 

«Querelles mortíferes» amb mes de 317 
morís a cada una d'elles 

WRIGHT 1942 1480-1941 278 Guerres amb participado de mes de 
50.000 soldats 

SINGER& SMALL 1972 1816-1965 93 Guerres entre Estats solament, i amb 
participació de 50.000 soldats com a 

F 

mínim, i mort de mes de 1.000 persones 

KENDE 

SOROKIN 
BOUTHOUL & CARRERE 

SIPRI 

BUTTERWORTH 

AZAR 

1978 

1962 
1976 

1969 

1976 

1977 

1946-1976 

-500-1937 
1740-1974 

1945-1968 

1945-1974 

1945-1975 

146 

862 
366 

111 

255 

163 

Guerres internacionals i civils 

Guerres internacionals i civils 
Guerres internacionals i civils 

Conflictes interestatals 

Conflictes mes importants 

Font: NEWCOMBE, Hanna: Peace Research Reviews, n° 6, oct. 1984 



des del 1500 la civilització moderna ha conegut 284 guerres i unes 
3.000 batalles. És probable, fins i tot, que hagin esdevingut uns 
250.000 encontres hostils en el món civilitzat, cosa que repre
senta una mitjana superior a 500 conflictes anuals. Les estadís-
tiques mostren també que les batalles augmenten al llarg de la 
historia, no sois en freqüéncia, sino també en envergadura. 

Wright analitza els conflictes internacionals i els factors que 
els han causat,^ examina dades de carácter psicológic, tecnoló-
gic, étic, etc., de cada país, les relacions entre els pai'sos en con
flicte, la política interior i l'estructura de cada un d'aquests paí
sos, els procediments seguits per arreglar el conflicte i l'estat de 
tensió en comencar el conflicte. Es tracta, dones, d'una aproxi
mado mes empírica que teórica. Wright crea un model de «camp 
d'acció» en qué cada nació ocupa una posició en funció del nom
bre de dimensions (estrangers, energia, tolerancia, defenses, etc.). 
El comportament deis Estats seria el resultat d'una complexa in-
teracció d'aquestes tendéncies. 

Morton Kaplan54 ha criticat aquest esquema de Wright per
qué el considera poc dinámic i no indica la direcció en qué es 
mou el sistema, ni tampoc la seva velocitat. Alain Joxe55 ha cri
ticat també aquest tipus de recerca i de definició de la causali-
tat, que no explica els factors que fan variar les variables. En 
el cas deis estudis abans comentats de Dentón, Joxe qüestiona 
la validesa deis estudis quantitatius deis cicles de violencia, per
qué descarten la possibilitat d'evocar el conjunt deis fets, la na-
turalesa del conflicte, el vencedor i el vencut, la qualitat del que 
hi ha en joc, etc. 

«Les guerres son tractades implícitament com a conseqüén-
cies d'un desconeixement deis conflictes entre Estats na-
cionals. Es retrocedeix en el temps a la problemática psi-

53. WRIGHT, Quincy: Desingfor a Research Proposat on Interna-
tional Conflict and the Factors Causing Their Aggravation or A melio-
ration, «Wstern Political Science Quarterly», n° 10, 1957, pp. 263-275. 
54. KAPLAN, Morton A.: «Journal of Conflict Resolution», n° 4, 
1958, pp. 335-347. 
55. JOXE, Alain: Examen crítico de ios métodos cuantitativos apli
cados a las investigaciones sobre las causas de la violencia, a La vio
lencia y sus causas, UNESCO, 1981, p. 83. 
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cosociológica de la mala percepció, i la historia no seria, 
sino, mes que un immens malentés que espera el quanti-
tativisme americá per sortir deis seus drames boirosos».56 

Tom Broch i Johan Galtung57 varen analitzar les dades de 
Wright emprant la técnica de Panálisi multivariat i Píndex de cons-
trucció, i van concloure que un 33°/o de les 652 societats primiti-
ves estudiades eren bel-ligerants, en el sentit que es vanveure com-
promeses en guerres agressives per motius polítics o económics. 
A partir d'ací, varen construir un «índex de primitivitat» basat 
en Porganització económica, política i social d'aquestes socie
tats, i considerant també el nivell de contacte amb ¿Paltres socie
tats. Finalment, varen arribar a la conclusió que el nivell de bel-li-
geráncia s'incrementa amb el decreixement de la primitivitat, i 
també que augmentava la beMigeráncia a mesura que disminuía 
Paíllament o que augmentaven els contactes. Si extrapolem 
aquests resultáis a les societats mes avancades, la conclusió no 
pot ser mes pessimista. 

El que ens interessa remarcar és la gran quantitat de variants 
o parámetres que sociólegs i historiadors han utilitzat per esta-
blir pautes de comportament que puguin permetre, en la seva 
opinió, el descobriment de constants históriques. La dificultat 
o inviabilitat d'aquest propósit és mes que evident. Dífícilment 
podran extrapolar-se conclusions relatives a les guerres del segle 
passat, per exemple, quan avui dia hi ha nous factors aleshores 
desconeguts que poden condicionar totalment el comportament 
de la nostra época (el desenvolupament de les comunicacions, 
Pexisténcia d'armes nuclears, etc.). 

Molts deis treballs que hem esmentat están centrats en la re
cerca d'índexs. Així, per exemple, el socióleg Sorokin58 utilitzá 
ja el 1933 un índex de violencia fundat en diversos parámetres 
(xifra de poblado, efectius de combat, nombre de guerres, nom
bre de persones mortes, etc.) des del segle XII. El coronel 

56. JOXE, Alain: op. cit., p. 88. 
57. BRONCH, Tom i GALTUNG, Johan: Belligerance among the Pri-
mitives, «Journal of Peace Research», n° 1, 1966, pp. 33-45. 
58. SOROKIN, Pitirim: Social and Cultural Dynamics, Alien & Un-
win, 1937. Cobra de Sorokin ha estat analitzada per W. ECKHARDT, 
Sorokin's studies of Revolution and War, «Peace Research», n° 4, 1981, 
pp. 182-192. 
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Greaves59 ha ressenyat, duraní el llarg període de 3600 a.C. fins 
al 1962, un total de 14.542 guerres. Ha calculat que, fins a l'inici 
de la Segona Guerra Mundial, la mitjana de guerres per any ha 
estat de 2,61 i que aquest índex ha pujat a 2,94 a partir de la 
Segona Guerra Mundial. Aquest és un tipie estudi sobre freqüén-
cies de les guerres. 

Un deis centres que ha dedicat major esforc a l'establiment 
d'índexs per períodes histories ha estat ¡'Instituí Francés de Po-
lemologia, que ha recollit, analitzat, computat i interpretat 366 
conflictes armats importants ocorreguts des de 1740 a 1974.60 

Alguns deis resultats d'aquest estudi son els següents: 
a) els conflictes armats mes importants d'aquest període han nas-

cut d'una diferencia massa gran de pressions i de dinamis-
mes entre Europa i els altres tres continents; 

b) un 47% deis conflictes han estat intrastatals, i un 42% 
interstatals; 

c) quant a les motivacions, un 86% han tingut motivacions de 
poder, un 76% motius nacionals, un 73% motius ideológics, 
un 67% motius territorials, i un 60% han tingut motivacions 
económiques; 

d) respecte ais grups humans participants, és de destacar que un 
46% deis conflictes han presentat diferencies étniques; 

e) peí que fa a les diferencies en joc, un 82% presentaven dife
rencies ideológiques, i un 72% diferencies económiques i 
socials; 

f) en els microconflictes, les causes económiques semblen ocu
par un lloc preponderant, pero els factors económics son fe
bles. En les guerres i revolucions, al contrari, les causes eco
nómiques no son les úniques i, amb freqüéncia, tampoc son 
les mes importants, encara que sí que sembla que els efectes 
económics son grans. 

Aquest estudi és el tercer d'una serie de treballs realitzats per 1'Ins
tituí Francés de Polemologia. El primer és un estudi inicial el 
1967 sobre la violencia política coníemporánia, que es va aclua-

59. GREAVES, Fielding L.: «Military Review», desembre 1962. 
60. BOUTHOUL, Gastón i CARRERE, Rene: El desafio de la gue
rra, Colección EDAF Universitaria, 1977, 302 p. 
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litzant anualmente1 El segon és I'estudi que s'ha comentat an-
teriorment i, el tercer, té per objecte l'análisi de les interaccions 
entre guerres i civilitzacions.62 

En una altra análisi portada a terme per l'IFP63 s'observa que 
el percentatge de militars morts en combat va decreixent en el 
decurs deis segles, mentre que el nombre de victimes civils no 
deixa d'augmentar. A la Primera Guerra Mundial, vora del 13% 
deis morts foren civils. A la Segona Guerra Mundial, el nivell 
va augmentar fins al 70%, i en les guerres de Corea i Vietnam, 
aquest percentatge ha estat superior al 80%. També s'ha apre-
ciat que cada cop hi ha mes nacions que participen en cada una 
de les guerres, i que aqüestes teñen tendencia a estar localitza-
des fora d'Europa. 

Aixó ha estat especialment cert en les darreres décades. Eck-
hardt i Azar64 han realitzat una llista deis 265 conflictes i 105 
intervencions mes importants des de la Segona Guerra Mundial 
i han destacat precísament la freqüéncia d'aquests conflictes al 
Tercer Món. Kende65, en nombrosos estudis sobre els conflictes 
contemporanis, on analitza els 116 conflictes armats succei'ts, des 
de 1945, indica que hi han participat 81 Estats i han causat 25 
milions de morts. Una part molt important d'aquestes guerres, 

61. Els resultáis d'aquests treballs son recollits actualment a la revista 
«Etudes Polemologiques», editada com a suplement de la revista perió
dica editada per la Foundation pour les Etudes de Defense Nationale. 
62. INSTITUT FRANJÁIS DE POLEMOLOGIE: Guerres et Civilí-
sations, «Cahiers FEDN», n° 14, 1979. 
63. INSTITUT FRANJÁIS DE POLEMOLOGIE: Périodicité et in
tensité des actions de guerre (de 1200 a 1945), «Guerres et Paix», n° 
2, 1968. 
64. ECKHARDT, W. i AZAR, E.: Major world conflicts and inter-
ventions, 1945 to 1975, «International Interactions», n° 1, 1978, pp. 
75-110; Major military conflicts and interventions, 1945-1979, «Peace 
Research», n° 4, 1979, pp. 201-208. 
65. KENDE, Itsvan: Twenty-five years of local wars, «Journal of Peace 
Research», n° 1, 1971, pp. 5-22; Dynamics ofwars, ofarms trade and 
of military expenditures in the Third World, 1945-1976, «Instant Re
search on Peace and Violence», n° 2, 1977, pp. 59-67; Wars of ten years 
(1967-76), «Journal of Peace Research», n° 3, 1978, pp. 227-241; Local 
Wars 1945-1976, a Problems of Contemporary Militarism, Croom Helm, 
1980, pp. 261-286. 
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i amb tendencia a augmentar, son de carácter civil antirégim. Els 
estudis de Kende mostren que, de 1945 a 1976, 115 deis 120 con-
flictes analitzats han esdevingut fora d'Europa. Aquests conflictes 
signifiquen l'existéncia d'11,5 guerres simultánies al llarg d'aquest 
període. Els paísos mes bel-ligerants han estat els mes desenvo-
lupats (Estats Units, Gran Bretanya i Franca), i és de destacar 
el gran percentatge de guerres en qué han participat forces es-
trangeres; en aquest sentit, deis 87 conflictes amb participado 
estrangera, 64 casos han estat amb participació de paísos desen-
volupats occidentals, 17 casos amb participació d'altres paísos 
del Tercer Món, i 6 casos de participació de paísos socialistes. 

Beer66 ha calculat el nombre de vides humanes sacrificades 
en les guerres i estima que les 14.000 guerres que ha tingut la 
historia de la humanitat han provocat la mort de 1.000 milions 
de persones. 

En un altre ordre de coses, Voevodsky67 de la Universitat 
d'Stanford, ha teoritzat la relació entre el nombre d'homes que 
han estat morts i ferits en un combat (fora de combat), el nom
bre total de morts en la guerra i el nombre d'efectius humans 
mobilitzats en les mateixes guerres. En totes les guerres, afirma, 
cada cop que es doblen els efectius, el nombre de morts i ferits 
es multiplica, no per dos, sino per sis. 

Holsti i North68 han observat, entre d'altres coses, que en les 
époques de crisi, els dirigents de cada país tenien la impressió 
d'ésser victimes d'un ambient hostil. Aquesta percepció paranoide 
assoleix la máxima intensitat quan cal prendre alguna decisió 
important. 

Wood69, de lMnstitut International d'Estudis Estratégics, de 
Londres, ha examinat 128 conflictes des del 1898, deis quals 84 
son posteriors al 1939. D'aquests, sois 28 han estat conflictes in-
terstatals, mentre que la resta han estat insurgéncies, guerres ci-
vils o cops d'Estat. 

66. BEER, Francis: How much war in history: definitions, estimares, 
extrapolations and trenas, Sage (London), 1974. 
67. VOEVODSKY, John: Quantitative Behaviour of Warring Nations, 
«Journal of Psychology», 1969, pp. 268-292. 
68. HOLSTI, O.R. i NORTH, R.C.: The History of Human Conflicto 
a E.B. MCNEIL (ed.): The Nature of Humain Conflicto Englewoods 
Cliffs, New Jersey, 1965. 
69. WOOD, David: Confiict in the Twentieh Century, «Adelphi Pa-
pers», n° 48, IÍSS, London, 1968. 
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D'altres recerques han estat orientades a veure si hi havia una 
relació entre les guerres i el rearmament. Així, examinant el ni-
vell de militarització de les societats, Wallace70 observa que, en 
el període 1820-1964, els canvis en els nivells de les forces arma-
des teñen un efecte directe i poderos en les guerres internacio-
nals. Wallace va elaborar també un índex de rearmament on mos-
trava que els conflictes precedits de rearmament acabaven en 
guerra en 23 de 28 casos, mentre que els conflictes sense una cur
sa d'armaments posterior sois acabaven en guerra en 3 de 71 
casos.71 Smith72 ha analitzat igualment, amb models matemá-
tics, les curses d'armaments que han acabat en guerres. 
Andresky,73 per la seva banda , ha establert un coeficient de par
ticipado militar des del segle xvn analitzant el percentatge de 
poblado que ha estat enrolada en els exércits. Conclou que aquest 
índex és un factor important de la causalitat bél-lica. 

Un deis autors clássics en aquest tipus d'estudis, juntament 
amb Richardson, Rummel i Wright, ha estat Singer74, del Men
tal Health Research Institute, a la Universitat de Michigan. Sin
ger va dirigir un important estudi anomenat «Structural Corre-
lated for War, 1815-1945»,75 del qual explicarem algunes de les 
seves conclusions. 

La primera part del projecte de Singer tracta de les relacions -
entre casos d'aliances i de guerres durant un període de 130 anys, 
i arriba a la conclusió que les aliances pertorben el funciona-
ment del sistema internacional d'equilibri de poder. Així, expli
ca Singer, com mes aliances hi hagi, mes possibilitats hi haurá 
de guerra. En la seva opinió, el fet de trencar la bipolaritat d'un 
sistema també augmenta la possibilitat de guerra. Aquesta cor-

70. WALLACE, M.: Status journal organization and arms levéis as 
factors leading to the ouset ofwar, ¡820-1964, a RUSSET (ed.): Peace, 
Wars and Numbers, sage, 1972. 
71. WALLACE, M.: Arms races and Escalation: Some New Evidence, 
«Journal of Conflict Resolution», mar? 1979, pp. 3-16. 
72. SMITH, Theresa Clair: Arms Race Instabüity and War, «Journal 
of Conflict resolution», n° 2, 1980, pp. 253-284. 
73. ANDRESKY, S.: Military Organization and Society, University 
of California Press, 1968. 
74. SINGER, J. David: Structural Correlates of War, ¡815-1945, In
ternational Peace Research Newsletter», n° 2, 1965. 
75. SINGER, J. David: Accounting for ¡nternational War: the State 
of the Discipline, «Journal of Peace Research», n° 1, 1981, pp. 1-Í8. 
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relació entre aliances i guerra és válida per al segle XX, pero 
no pas per la segona meitat del segle XIX. 

Levy,76 al contrari, ha analitzat també la formació d'aliances 
i el comportament beHic en el període 1495-1975, i no ha trobat 
una causalitat decisiva entre la creació de les-aliances i el desen-
cadenament posterior d'una guerra. Afegeix, a mes, que en el 
cas que es dones aquesta correlació, la causa no necessáriament 
hauria d'estar en la creació d'aliances, sino que podría haver-
hi causes diferents que estarien subjacents en el moment de for
mar les aliances. Així, dones, les conclusions sobre les aliances 
militars i polítiques com a causants de guerres, resten subjectes 
a diferents interpretacions. 

En un treball que abasta el període 1816-1965, Singer i Small77 

han assenyalat que les grans potencies s'han vist involucrades des-
proporcionadament en les guerres esdevingudes en aquest llarg 
període historie. 

CONCLUSIONS SOBRE ELS ESTUDIS HISTÓRICS 
QUANTÍTATIUS 

Encara que es podrien posar altres exemples, ates l'elevat nom
bre d'estudis quantitatius realitzats fins ara, la diversitat d'opi-
nions, moltes vegades contradictóries, sobre les causes o els fac-
tors decisius que intervenen en les guerres ens obliga a relativit-
zar i a mesurar amb cautela els resultats d'aquestes 
investigacions.78 En aquest sentit, cree interessant recollir la sín-
tesi que Vasquez79 ha fet després de recopilar i analitzar una bo-

76. LEVY, Jack S.: AUiance Formaüon and War Behavior, «Journal 
of Conflict Resolution», n° 4, desembre 1981, pp. 581-613. 
77. SINGER, J. David i SMALL, M.: Patterns in international war-
fare 1816-1965, «Annals», setembre 1970, pp. 145-155. Singer ha am-
pliat posteriorment el camp d'estudi fins al 1980: Confrontation beha-
vior and escalation to war, 18/6-1980, «Journal of Peace Research», n° 
1, 1982, pp*. 37-48. 
78. El «Journal of Peace Research», n° 1, 1981, está dedicat a aquest 
tema. 
79. VASQUEZ, J.: Statistical findings in international po/itics: a data-
based assesment, «International Studies Quartely», n° 2, 1976, pp. 
171-218. Citat a Anuario de Estudios sobre Paz y Conflictos/1, UNES-
CO/Fontamara, 1986, pp. 174-175. 
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BLAINEY discrepáncies de poder 
STOESSINGER personalitat de les élites 
MORGENTHAU formes de governar 
WHITE males percepcions 
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passat no superades 
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ARDREY problemes territorials 
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KENDE lluites internes antirégim 
HOLSTI paranoia governants 
NORTH paranoia governants 
SINGER aliances 
KINBERG carácters nacionals 
McCLELLAND carácters nacionals 



na part d'aquests treballs. En la seva opinió, les conclusions 
d'aquests estudis son les següents: 

No sembla haver-hi una forta relació entre: 
a) Les característiques económiques, socials, culturáis, polítiques, 

de benestar, geográfiques, de comunicado o d'educació de 
les nacions i la violencia entre les nacions; 

b) l'augment de les tensions i la violencia entre les nacions; 
c) les característiques demográfiques, económiques i geográfi

ques de les nacions, el nivell de tensió interna dins d'aquestes 
nacions i la violencia entre íes nacions; 

d) les característiques polítiques de les nacions, l'increment de 
les tensions internes dins de les nacions i la violencia entre 
les nacions; 

e) el nivell de dependencia de les nacions i la violencia entre les 
nacions; 

f) entre les aliances internacionals i la violencia entre les nacions: 
g) ra'illament/participado de les nacions i la violencia entre 

les nacions; 
h) les percepcions de la presa de decisions nacionals i no nacio-

nals i la violencia de les nacions; 
i) la violencia entre les nacions i les obertures de pau d'aques

tes mateixes nacions. 

En canvi, per a Vasquez, sí que pot haver-hi una forta relació 
entre: 
a) les característiques demográfiques de les nacions i la violen

cia entre les nacions; 
b) el poder militar, l'status de les nacions i la violencia entre les 

nacions; 
c) les característiques demográfico-económiques de les nacions, 

el seu poder militar, les aliances internacionals i la violencia 
entre les nacions. 

Apareixen, així, un nombre reduít de factors (demografia, mili-
tarització i política d'aliances) que mostren unes constants, al 
llarg de la historia, com a elements detonadors de la violencia 
entre les nacions. Aquesta constatació, s'accepti o no, queda pe
ro subjecte a una interpretació quantitativa de sempre difícil com-
provació i avaluado,80 entre altres coses, perqué les guerres ci-
vils contemporánies solen trobar-se unides a processos socials 
i polítics no suficientment avaluats per aquests estudis quanti-
tatius. Cal advertir, igualment, que moltes vegades s'analitzen 
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els conflictes del passat a partir de métodes que, en realitat, sois 
serveixen per estudiar els conflictes del present, o a l'inrevés. 

Alain Joxe, en la seva crítica vers els métodes quantitatius, ha 
reiterat la incapacitat de la sociología behaviorista i empirista 
per explicar científicament els conflictes de classe i les lluites 
d'alliberament nacional. 

«Certa forma d'economicisme marxista, en voga actual-
ment a nivell macroeconómic i en el 'centre' industrialit-
zat, es troba clarament impotent quan es tracta d'analit-
zar les condícions locáis concretes sócio-económiques i po-
lítiques de la periferia, donant compte de Tespecificitat de 
les formacions socials en termes de relacions socials de pro-
ducció vinculades a les persisténcies de les modes de pro-
ducció precapitalista».81 

En aqueste sentit Braillard ha manifestat també la necessitat 
d'avaluar la dinámica i les forces que intervenen en el sistema 
internacional, així com les seves característiques estructuráis es-
sencials, a Priora d'estudiar les causes de les guerres. 

«Hi ha, sens dubte, elements explicatius comuns ais con
flictes contemporanis, com la guerra freda o la guerra del 
Vietnam, i ais conflictes del segle XVIII i XIX que varen 
marcar la historia d'Europa. No es pot, pero, elaborar mo-
dels explicatius d'aquests conflictes sense teñir en compte 
la dinámica i les forces que intervenen en el sistema inter-

80. Considero ajustada Padverténcia de Leitenberg (Anuario sobre Paz 
y Conflictos, vol. II, Fontamara/UNESCO, 1986, p. 192), quan indica 
que «el criteri final rígid que marca les fronteres deis esdeveniments exa
mináis no hauria d'establir-se per anticipat, i que, al comencament, cal-
dria prestar una atenció máxima perqué aqüestes fronteres fossin el menys 
arbitráries possibles. Les fronteres, al contrari, haurien d'establir-se des-
prés que Pestudi estigués plenament en marxa i que s'hagi fet aplec d'una 
considerable multitud d'esdeveniments, i haurien de sorgir, fins on fos 
possible, de les característiques própies deis esdeveniments. Aixó es con
traposa a molts estudis que comencen per establir 'a priori' criteris i 
definicions, i escullen després una multitud d'esdeveniments que hi 
encaixin.» 
81. JOXE, Alain: op. cit., pp. 70-71. 
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nacional en cada un d'aqucsts períodes. D'altra banda, no 
podem pretendre inferir les liéis que regeixen el funciona-
ment i l'equilibri deis sistemes internacionals comparant 
la simple polaritat del sistema contemporani amb la del 
sistema europeu del segle XIX, sense teñir en compte al-
tres característiques estructuráis essencials de cada un 
d'aquests dos sistemes (principalment l'estratificació i el 
grau d'homogenei'tat ideológica i cultural), i sense pren-
dre en consideració la dinámica del seu desenvolupa-
ment».82 

Té rao Braillard quan recorda que «una llista de factors que po
den contribuir a l'evolució de la guerra no es converteix en una 
teoria fins que es diu quelcom sobre com s'interrelacionen aquests 
factors i sobre les condicions que governen la importancia rela
tiva de cada factor com a causa de guerra»*3* Les correlacions 
no son, dones, suficients per entendre les causes de les guerres. 
Una correlació no equival necessáriament a una relació causal. 
La correlació entre dues variants, afirma Braillard, pot ser sim-
plement el resultat d'una variant anterior, o existir mercé a una 
variant intermedia. Cal formular, per tant, un model ideológic 
a un nivell diferent al de l'análisi simple de correlacions. El rep
te del treball polemológic está, precisament, en la capacitat per 
definir el procés d'interacció mitjan^ant el qual evoluciona el 
conflicte. 

Cestudi de les guerres i deis conflictes violents no ha de limi-
tar-se tampoc a Tanálisi de l'esclatament, del punt álgid del con
flicte. Cal cercar la metodología que permeti seguir el conflicte 
fins al final i descobrir les seves arrels. Uestudi de les guerres 
ha de ser, dones, dinámic, i ha de «tractar de comprendre l'evo
lució del conflicte violen t com a resultat d'un procés confitetiu 
anterior que, encara que no sigui violent, resulta essencial per 
a l'análisi».84 

82. BRAILLARD, Philippe: Las ciencias sociales y el estudio de las 
relaciones internacionales, «Revista Internacional de Cicencias Socia
les», UNESCO, n° 102, 4 trim. 1984, p. 675. 
83. BRAILLARD, Philippe: Hacia una reorientación del estudio em
pírico del conflicto internacional, a Anuario de Estudios sobre Paz y 
Conflictos, Fontamara/UNESCO, 1986, vol. I, p. 91. 
84. BRAILLARD, Philippe: op. cit., p. 93. 
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Davant aquest panorama, semblen manifestar-se dues tendén-
cies quant a la reñexió d'aquesta metodología: una es proposa 
millorar la situació, perfeccionant els intruments matemátics; l'al-
tra tendencia consisteix a cercar la ruptura mitjancant una revi-
sió fonamental i intentar, mitjancant treballs práctics, fer veure 
que abans de fer una nova quantificació és indispensable l'estu-
di en profunditat deis processos histories, contemporanis o del 
passat. 

«El retorn a la historia deis esdeveniments i a Tantropolo-
r 

gia del moment, com a materials básics per a un estudi 
sociopolític que completi l'exposició per les articulacions 
económiques deis conflictes, és avui indispensable si es vol, 
sense renegar de les adquisicions de les ciéncies socials em-
piristes, fer progressar l'estudi deis determinants de la vio
lencia mitjancant la historia de descontentament.»85 

Per a Senghaas,86 la superació del nivell actual deis estudis so
bre els conflictes passaria per una orientado simultánia vers les 
análisis de les condicions societals de la violencia social, els pro
cessos de manifestació de la violencia social potencial, la diná
mica deis conflictes violents, la superació de la violencia estruc
tural i de les accions violentes i el rol deis mecanismes de resolu-
ció de conflictes. El que es necessitaria, segons Senghaas, son 
diagrames de les estructures i deis processos de la violencia que 
aclarissin el context social general dins del qual es formen les 
estructures de violencia i on la violencia potencial es materialitza. 

Kóhler87 apunta una mica la primacía que aquest enfocament 
sembla teñir en les investigacions mes recents. Des del seu punt 
de vista, les tendéncies actuáis en la investigació sobre les causes 
de les guerres son tres: 
a) la que posa rémfasi en la violencia policial i antirégim en els 

paísos industrialitzats; 
b) la que posa 1'émfasi en la guerra internacional entre Estats 

del Tercer Món o entre paísos socialistes; i 
c) la que posa 1'émfasi en els conflictes armats relacionats amb 

Testructura canviant de l'economia mundial i amb la forca 
creixent de la identificació i la consciéncia regionals i globals. 

85. JOXE, Alain: op. cit., p. 73-74. 
86. SENGHAAS, Dieter: op. cit., p. 114. 
87. KÓHLER, Gernot: op. cit., p. 113. 
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En enfrontar-se a aquests problemes, afegeix Kóhler, els estudis 
polemológics centrats en la recerca de les causes de les guerres 
hauran de cooperar estretament amb Peducació i Pacció per la 
pau, així com amb la irenologia, és a dir, el corrent mes propi 
de la investigació sobre la pau. 

Per a Schmidt,88 de PInstitut Francés de Polemologia, hi ha 
tres dimensions principáis en qué la recerca polemológica pot 
prometre bons resultats: 
a) identificació i jerarquització deis factors beMígens, i localit-

zació de les zones de tensió al món; 
b) análisi de les condicions de desencadenament deis conflictes 

i previsió de ruptures; 
c) simulació del desenvolupament deis conflictes i modelació de 

les guerres i de les negociacíons. 

Mes completes i interessants em semblen les consideracions que 
ha fet Gantzel89 sobre els estudis realitzats fins ara sobre les cau
ses de la guerra, que resumeix en aquests cinc apartats: 
a) La major part deis estudis están localitzats en el nivell del 

«sistema internacional» i de les «relacions o interaccions bi-
laterals interstatals». Les investigacions sobre el comporta-
ment de la política exterior deis Estats embolicats en guerres 
i sobre les seves condicions internes son relativament rares. 

b) Entre les variables independents en aquests estudis, s'ha do-
nat especial atenció a les següents: estructura, relacions, po
tencial i distribució del poder de les aliances. Variables so-
cials, económiques, tecnológiques, culturáis i polítiques, sense 
mencionar els factors de Paparell de presa de decisions, mes 
o menys oblidat. 

c) La investigació sobre les causes de la guerra és fonamental-
ment «atomista». Els efectes acumulatius d'aquesta investi
gació son petits, particularment a causa de la varietat o de 
la dubtosa validesa teórica deis indicadors empírics. 

88. SCHMIDT, Christian: Une polémologie scientifique est-elle pos-
sible?, «Strategique», n° 9, 1984, p. 83-91. 
89. GANTZEL, Klaus Jürgen: Ánother Approach to a Theory on the 
Causes of International War, «Journal of Peace Research», n° 1, 1981, 
pp. 39-50. 
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d) S'ha comprovat empíricament que no hi ha —i sembla con-
venient que així siguí —una connexió directa entre conflictes 

w 

(divergencia d'interessos) i guerra. La freqüéncia deis conflic
tes no es correspon amb la freqüéncia de les guerres. Aixó 
suposa que la guerra és una forma determinada de regular 
els conflictes amb els altres. Així, el problema práctic no és 
la reducció o disminució del conflicte, sino mes aviat evitar 
de resoldre el conflicte per mitjá de la violencia. 

e) Existeix una dificultat analítica a identificar els efectes mu-
tus entre el comportament d'una sola nació i el sistema 
internacional. 

Gantzel atribueix les insuficiéncies d'aquest tipus d'investiga-
ció al fet de no estar basades en mares de referencia sistemátics 
que ofereixin categories substanciáis per a l'análisi. Gantzel pro
posa, en aquest sentit, les següents categories per a l'estudi de 
casos de conflicte: els interessos en joc en les guerres, i l'análisi 
deis grups o classes que representen aquests interessos; Y estruc
tura socio-económica en qué están arrelats aquests interessos; 
Y estructura política mitjancant la qual aquests interessos es des-
envolupen, i Yaparell militar com a instrument d'acció. 

Per acabar aquest capítol, dones, cal insistir en la convenien
cia de reforcar el procés ja iniciat áJ aproximar els estudis cías-
sics de la polemologia amb el camp mes ampli deis estudis deis 
conflictes, que inclouen els conflictes no béMics, i també enfor-
tir el carácter multidisciplinari de l'estudi de les guerres i refor
car Vanalisi de les estructures socials, polítiques i económiques 
que teñen interessos en les guerres. Uaportació de la investiga-
ció sobre la pau, i, particularment, del seu sector mes irenoló-
gic, pot ser d'una gran ajuda, sefnpre que es forci que els estudis 
polemológics no vagin divorciáis de la realitat social del moment 
i de les manifestacions encubertes de violencia. 
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L'ESTUDI DELS CONFLICTES 





En els seus orígens l'estudi de la pau estava connectat amb l'es
tudi de la guerra, és a dir, amb la polemologia, des del moment 
en qué per pau s'entenia exclusivament l'abséncia de guerra. Sem-
blava natural, dones, que l'estudi de les causes i dinámiques de 
les guérres fos suficient per construir una ciencia de pau, 

En la década deis cinquanta i, particularment, durant els anys 
seixanta, aquest concepte tan limitat de pau va comencar a en
trar en crisi i, prácticament, a desaparéixer. La pau comencá a 
associar-se mes amb l'abséncia de violencia, encara que aquesta 
no degeneres en guerra. D'aquesta manera, el camp del conflic-
te deixá de limitar-se o d'associar-se amb el cas deis conflictes 
béHics, per abastar tot tipus de conflictes on la violencia, sigui 
quina sigui, fací acte de presencia. 

No ha d'estranyar, dones, que l'estudi ampli de la violencia 
i deis conflictes s'hagi convertit, al llarg deis temps, en la base 
fonamental de la investigació sobre la pau. La quantitat de teo-
ries que s'han fet sobre aquest tema ja és il-lustratiu de la impor
tancia que ha anat adquirint en l'estudi de la pau. L'objectiu 
d'aquest capítol és, precisament, proporcionar, d'una manera sin
tetizada, un coneixement general de les aportacions que l'estu
di deis conflictes ha fet en relació a la pau, ja sigui des de la 
biología, la psicología, la ciencia política o la sociología. Aquí, 
un cop mes, ens trobem amb la interdisciplinareítat. 

Abans de res, pero, vegem qué s'entén per conflicte. 

VERS UNA DEFINICIÓ DEL CONFLICTE 

D'una manera esquemática, podríem definir el conflicte com una 
situado en que un actor (una persona, una comunitat, un Estat, 
etc.) es troba en oposició conscient amb un altre actor (del ma-
teix o de diferent rang) a partir del moment en quépersegueixen 
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objectius incompatibles o aquests son percebuts com a tais, co
sa que els porta a una oposició, enfrontament o lluita. 

Per a R. Aron,1 el confítete és una oposició entre grups i in-
dividus per la possessió de béns escassos o la realització de va-
lors mútuament incompatibles. Per a L. Coser, socióleg, el con
fítete és una lluita pels valors, pels béns escassos (com ara els 
recursos), la potencia i Y status, lluita en qué l'objectiu deis an-
tagonistes és neutralitzar, perjudicar o eliminar l'oponent. Per 
a Duroselle,2 historiador de les relacions internacionals, els con-
flictes oposen un o diversos Estats o unitats polítiques en un xoc 
de voluntats contradictóries. Julien Freund, peí seu costat, afir
ma que «el confítete consisteix en un enfrontament o xoc inten
cional entre dos éssers o grups de la mateixa especie, que mani-
festen una intenció hostil, els uns respecte ais altres, generalment 
en relació a un dret, i que per mantenir, afirmar o restablir el 
dret intenten trencar la resistencia de l'altre, eventualment recor-
rent a la violencia, la qual pot, si es presenta el cas, tendir a l'ani-
quilació física de l'altre».3 

Alguns irenólegs, com Adam Curie, prefereixen parlar de «re
lacions no pacifiques» i d'incompatibilitat. «Un confítete apa-
reix quan un individu, una comunitat, una nació o, fins i tot, 
un bloc internacional desitja quelcom que no pot ser aconseguit 
tret que siguí a costa d'un altre individu o grup que també ho 
desitja».4 Les relacions pacifiques, al contrari, son aquelles que 
están mancades de conflictes. 

Veiem, dones, que les diferents definicions que es donen so
bre el confítete accentuen coses o aspectes diferents: unes remar
quen el fet de la incompatibilitat d'interessos o d'objectius; d'al-
tres el fet de la lluita, el xoc o l'enfrontament; d'altres fan refe
rencia a l'objecte del confítete (possessió de valors, enfrontament 
de potencies, desig d'un dret), i algunes definicions fan referen
cia a la frustrado, impotencia o impossibilitat d'un o diversos 
actors per aconseguir el que volen. 

El que ens interessa no és tant aconseguir una definició per-

1. ARON, Raymond: Paz y guerra entre las naciones, Alianza, 1985. 
2. DUROSELLE, J.B.: Historia Universal Contemporánia, Edicions 
Universitáries Catalanes, 1982, 324 p. 
3. FREUND, Julien: Socio/ogie du conflict, PUF, 1983, p. 65. 
4. CURLE, Adam: Conflictividady pacificación, Ed. Herder, Barce
lona, 1977, p. 15. 
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fecta com exposar les construccions teoriques que hi ha darrera 
d'aquestes definicions, sense pretensions d'arribar a un acord o 
fusió de les diferents formules ni de cercar la construcció d'un 
paradigma del conflicte. 

Aixó no vol dir, tampoc, que des de fa anys, especialment la 
sociología mes académica, no hagin intentat formular aquest pa
radigma. Així, el 1958, Ralph Dahrendorf5 va formular una de 
les manifestacions mes clares del model de conflicte social i va 
establir les bases del model contemporani de conflicte, que, re-
sumint, podríem dir que té les següents premisses: 
a) Una societat pot concebre's com a. integrada per categories 

i grups de persones, els interessos de les quals difereixen mar-
cadament entre si. 

b) Tots aquests components de la societat intenten imposar els 
seus criteris, en competencia amb altres, o conservant el seus 
interessos resistint els esforcos competitius deis altres. 

c) Una societat així organitzada experimenta constantment el 
conflicte, quan els seus components procuren obtenir nous 
guanys o conservar els seus interessos. 

d) Després del procés dialéctic d'interessos competidors i con-
flictius, sorgeix un continu procés de canvi; les societats no 
están en equilibri sino que, son continuament canviants. 

A la seva obra clássica sobre el conflicte6 Dahrendorf assenya-
lava el 1959 que «entre els dos conjunts de posicions de poder 
que poden distingir-se en tota associació, un —el deis 
dominants— es caracteritza per un interés en el manteniment 
d'una estructura social que li permeti la posició de dominació; 
mentre que l'altre —el deis dominats— es caracteritza per un in
terés en el canvi de les circumstáncies socials que obstaculitzen 
l'accés al poder deis seus membres». 

Vint anys mes tard, Dahrendorf7 reconeix una Ilacuna en el 
seu treball anterior, en el sentit que la seva análisi del conflicte 
es manté en un pía extraordináriament formal i on es diu molt 

5. DAHRENDORF, Ralph: Towarda Theory of Social Conjlia, Jour
nal ofConflict Resolution, n° 2, 1958, pp. 170-183. 
6. DAHRENDORF, Ralph: Class and Class Confita in Industrial So-
ciety, Standford, 1959, p. 176. 
7. DAHRENDORF, Ralph: Oportunidades vitales, Ed. Espasa-Calpe, 
Madrid, 1983, p. 89 
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poc sobre els «continguts» deis conflictes socials i r«orientació» 
del canvi social. Aquesta llacuna, afirma, es pot solucionar fins 
a un cert punt grácies a la introducció del concepte á'oportuni-
tats vitáis per designar Tobjecte del desenvolupament social 
huma. 

«Els conflictes socials giren sobre la possibilitat d'acon-
seguir mes oportunitats vitáis i sobre la possibilitat de de-
fensar els nivells assolits.»8 

Per a aquest autor, en definitiva, la dimensió mes important de 
l'análisi del conflicte és la direcció del canvi i el contingut deis 
conflictes. Per integrar aquesta dimensió proposa unir l'análisi 
de classe amb la de no-classe: amb el desenvolupament de Pes-
tructura social, amb el que una societat podria oferir i el que 
ofereix de fet. 

Així, dones, la teoría clássica deis conflictes parteix del con-
venciment que: a) els conflictes son necessaris; b) son el motor 
del canvi social, i c) son generats per la incompatibilitat d'inte-
ressos entre grups humans. 

TIPOLOGÍA D E L S C O N F L I C T E S 

Per a Galtung,9 el conflicte pot definir-se com la situació en qué 
hi ha actors que persegueixen objectius incompatibles, o parts 
d'un conjunt social amb interessos incompatibles. Aquest dar-
rer tipus de conflicte és de carácter estructural, i no necessária-
ment ha d'estar en la ment de la societat (com la situació de les 
dones abans que el moviment feminista fes prendre consciéncia 
d'aquesta situació al conjunt social). El primer tipus de conflic
te és un conflicte d'actors, en el qual hi ha moka consciéncia, 
objectius clars i activitat per organitzar el conflicte. 

Des d'aquesta óptica, la teoría del conflicte pot dividir-se en 
dues parts: el conflicte estructural (la part mes important), i el 
conflicte d'actors (la punta de l'iceberg). Aquesta divisió, pero, 

8. DAHRENDORF, Ralph: op. cit. p. 89. 
9. GALTUNG, Johan: «Conflict, Peace and War», conferencia ais Cur
sos Internacionales de Benidorm, Universitat d'Alacant, 30 d'agost de 
1984. 
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no exclou que el conflicte estructural pugui ser transformat en 
un conflicte d'actors; Informado de la consdénáa i Y organi
zado transformen els interessos en objectius. 

Galtung assenyala també que és necessari establir una distin-
ció entre la violencia d'un conflicte vertical (entre dominants i 
dominats), i la violencia d'un conflicte mes horitzontaly en el qual 
cap de les parts domina l'altra encara que procuri aconseguir-
ho.io 

Un conflicte pot tractar-se alhora mitjancant métodes disso-
ciatius i métodes associatius. En el primer cas, les parts es man-
tenen separades, mentre que, en el segon, ambdues parts coMa-
boren en la solució del conflicte. 

D'aquesta manera, Galtung suggereix Pestabliment d'unes in-
terrelacions entre la forma deis conflictes (estructuráis i direc-
tes/d'actors) i el seu tractament (métodes associatius i dissocia-
tius), tal com pot comprovar-se en el quadre adjunt, i amb un 
parell d'exemples. 
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10. GALTUNG, Johan: Hacia una definición de las investigaciones so
bre paz, a informes y Documentos de Ciencias Sociaiesy n° 43, UNES
CO, 1981, pp. 7-17. 
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D'altres autors diferencien també els conflictes segons siguin ge
neráis o es desenvolupin al voltant de persones, societats o 
sistemes. 

PERSONES (un o mes adversaris) 

SOCIETATS (relacions entre diferents 
categories o grups) 

SISTEMES (interaccions entre adversaris 
dins d'un mateix sistema social) 

Com veurem mes endavant, els partidaris d'emfasitzar que la 
base deis conflictes resideix en les persones (Singer, Naroll, etc.), 
posen Paccent en la influencia de la personalitat deis actors per 
explicar els conflictes interpersonals, i en els patrons culturáis 
d'agressió o de rebel-lió per comprendre els conflictes étnics. 

Els analistes partidaris d'accentuar el rol determinant de les 
societats (Dahrendorf, Coleman, Paige, Aubert, etc.), assenya-
len com a factors determinants deis conflictes, la desigualtat en 
el poder polític o en la propietat, així com la incompatibilitat 
en les conviccions i els objectius. 

Finalment, els que teoritzen els conflictes a partir del siste
ma, fan referencia a les interaccions entre diferents adversaris 
que es mouen dins d'un sistema social. Aqüestes son les tesis sos-
tingudes per Deutsch, Gurr i molts d'altres. 

Una visió diferent de classificar els conflictes és la donada per 
un deis pioners de la investigació sobre la pau i els conflictes, 
Rapoport, que classifica els conflictes en tres categories:11 

a) Lluites (son les explosions irracionals d'acció-reacció). 
b) Jocs (son conflictes racionáis d'estratégia que intenten enga-

nyar Poponent). 
c) Debats (son intents de persuadir). 

11. RAPOPORT, Anatol: Fights, Games and Debates, University of Mi
chigan Press, Ann Arbor, 1960, 400 p. Per a una visió crítica del pensa-
ment de Rapoport vegeu: ECKHARDT, William: Anatol Rapoport: Cri-
tic of Peace Research, «Peace Research», setembre 1983, pp. 43-51. 

178 

Protagonistes 
del 

conf líete 



Si Rapoport pren nota de les intencions deis oponents (vencer, 
enganyar o persuadir), Curie12 ho fa amb el nivell de conscien
cia que els implicáis teñen del conflicte (baixa i alta conscien
cia), igual com si es tracta de conflictes equilibrats o desaquili-
brats, és a dir, simétrics o asimétrics, de manera que també s'es-
tableixen unes interrelacions, tal com pot apreciar-se en el se-
güent quadre: 

RELACIONS NO PACIFIQUES RELACIONS PACIFIQUES 

Baixa consciencia 
del conflicte 

Alta consciencia 
del conflicte 

Inexistencia 
de conflicte 

"O 

8 

Conflicte a base de Desenvolupament 
raons molt similars (creació CEE) 

(Índia/Paquistan) 

en 

•a 
v-

3 
O* 

O 
Z 

Grups passius per 
ignorancia; pau 
negativa 

Revolució deis opri 
mits; confrontació, 
violenta o no vio-

(els faquir mishkin) lenta; l'esforc prin
cipal és aconseguir 
una relació mes 
equilibrada (negres 
deis Estats Units) 

Desenvolupament; 
relacions harmóni-
ques de parts des-
iguals (pares-filis); 
govern central/au-
tonomies) 

LA DINÁMICA DEL CONFLICTE 

Hem vist fins ara com els conflictes poden catalogar-se en fun
d ó deis actors que hi participen i de les seves intencions i el seu 
nivell de consciencia. Vegem ara, molt relacionada amb tot aixó, 
quina és la dinámica que segueix un conflicte. 

Paul Wehr13 ens parla d'almenys cinc diferents punts de vista 
o interpretacions en quant a la dinámica del conflicte: la dialéc-

12. CURLE, Adam: Confactividad y pacificación, p. 30. 
13. WEHR, Paul: Conflict Regulation, Westviwe Press, 1979, pp. 8-13. 
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tica, la cíclica, la de conscíenciació, de camp i la de la predicti-
bilitat. 
a) Dialéctica. El confiicte social és un procés dialéctic i amb fa

ses, en el qual es dona una síntesi i peí qual la societat és trans
formada d'un Estat en un altre. Aquesta interpretado dia
léctica val tant per a Marx com per al mateix Gandhi. 

b) Cíclica. El confiicte social és cíclic en el seu desenvolupament 
i es mou mitjancant seqüéncíes d'estadi predictibles. Per a 
Kriesberg, el cicle del confiicte és així:14 

p roces 
d'acabament 

objectiu del confiicte 

resultat 

acabament de les formes 

procés de 
conscíenciació 

confiicte 

formes de confiicte 

procés de desescalada procés d'escalada 

c) Conscíenciació. El confiicte progressa quan els grups opri-
mits comencen a teñir mes consciéncia deis conflictes d'inte-
ressos i pretenen alterar la situació. Aquesta és la dinámica 
defensada per Curie, Freiré, Dolci, Johnson, Smelser, Alinsky, 
Myrdal, Oberschall i altres. 

d) El confiicte és essencialment una dinámica d'interacció de 
dues o mes parís que es mouen dins d'un camp vers una po-
sició óptima (dins d'una jerarquía de posicions), i es percep 
que aquest camp és ocupat per un oponent. Aquesta és la te-
si de, per exemple, Kenneth Boulding, que es pot representar 
gráficament de la següent forma: 

14. Dibuix representat al llibre de Wehr. 
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El camp de conflicte segons Boulding 

t 

límit de les possibilitats 

/ 

e) PredictibilitaL Cada situació de conflicte conté certs elements 
predictibles i dinámiques (escalada, inhibido, processos fa
cilitadora, etc.), i canvis de lideratge. Aquí podríem incloure 
les tesis de Coleman, Heirich i Snyder, Wehr, Kriesberg, Laue, 
Burton i Cormick. Per a aquests autors, el conflicte és un pro-
cés natural comú a totes les societats, amb dinámiques pre
dictibles i susceptibles d'ésser regulades constructivament. 

Dins de les dinámiques deis conflictes, molts autors i autores han 
donat relleváncia ais processos d'escalada deis conflictes. En el 
cas deis conflictes internacionals, per exemple, Eberwein15 opi
na que consten de tres fases diferents: 
a) La interacció de conflictes rutinaris entre nacions. Es tracta 

de conflictes que ocorren amb certa freqüéncia i amb un ni-
vell de violencia baix. Aquesta fase inclou conflictes verbals 
i no verbals, sense utilitzar cap cop la forca militar. 

b) Confrontacions o disputes militars. Ocorren amb menys fre
qüéncia que ranterior. Les nacions decideixen emprar la for-

15. EBERWEIN, Wolf-Dieter: The Quamitative Study of Internatio
nal Conf/ict; Quantity and Quality? An Assessment of Empirical Re
search, «Journal of Peace Research», n° 1, 1981, p. 22. 
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ca militar o amenacen d'emprar-la per solucionar els seus con-
flictes, cosa que augmenta el nivell d'intensitat de la violencia. 

c) Les guerres internacionals. És el cas de les nacions que llui-
ten per aconseguir els seus objectius. Ocorren amb poca fre-
qüéncia, pero comporten un elevat nivell d'intensitat de 
violencia. 

Aquest esquema és realment senzill i simplificat, pero ens pro
porciona una idea clara i gráfica del que significa i implica un 
procés d'escalada. Així, si expressem aquesta classificació en un 
eix de coordenades, amb les variables de la freqüéncia deis con-
flictes i la seva intensitat, veurem que el veritablement significa-
tiu és el llindar d'escalada, és a dir, Fespai intermedi entre una 
fase i Faltra. Quines son les causes que provoquen que un con-
flicte verbal passi a un estadi superior i es converteixi en un con-
flicte armat? ¿Els processos d'escalada poden explicar-se només 
per causes externes, o bé intervenen decisivament causes inter
nes? Sobre aquests dos interrogants, fonamentals per a Festudi 
deis conflictes i de les guerres, s'han donat interpretacions molt 
diferents i, sovint, contradictóries. Mes endavant tindrem oca-
sió d'aprofundir en aquest punt. 

Model d'etapes del conflíete internacional 

freqüéncia de l'ocurréncia 

alta 

baixa 

COMPORTAMENT CONFLICTIU llindars 
d'escalada 

CONFRONTACIÓ MILITAR / 

GUERRA INTERNACIONAL 

baixa alta 
> 

ÍD 

<fí 

Q. 

O 
O 

o 
CD 

Font: EBERWEIN, Wolf-Dieter: «Journal of Peace Research», n° 1, 1981. 
p. 22 
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Si els conflictes, en si mateixos, no son estátics, tampoc han de 
ser sempre les mateixes les causes i les dinámiques de formació 
deis conflictes, i de vegades es produeix la superposició de dues 
o mes dinámiques en un temps donat. 

«Les formacions de conflictes están moldejades, natural-
ment, per l'impacte de Feconomia capitalista mundial i per 
la penetració económica i estratégica de les grans poten
cies en el Tercer Món, encara que darrerament aquests con
flictes teñen les seves arrels en circumstáncies nacionals 
i regionals. La mes característica de les causes i els pro-
cessos de formació de conflictes periferics és la derivada 
de la interacció de condicions especifiques regionals amb 
el rol instigador de les forces globals.»16 

És important, en aquest sentit, veure com una determinada di
námica (la política deis exportadors d'armament, per exemple) 
pot condicionar el decurs d'un conflicte periféric concret (la guer
ra d'Iran/Iraq, per exemple), la dinámica del qual será condi
cionada, entre altres factors, per una política general (els expor
tadors son molts) que té un abastament universal (la política deis 
venedors d'armes val tant per a FOrient Mitjá, en conflicte obert, 
com per a qualsevol altra zona del món que no registri actual-
ment cap conflicte armat). 

TEORIES SOBRE EL CONFLICTE 

Al voltant deis conflictes s'han desenvolupat multitud de teo-
ries que intenten interpretar Forigen i la dinámica d'aquest fe-
nomen social. No resulta fácil realitzar una classificació de to
tes aqüestes teories. Per una banda, son nombroses; per Faltra, 
algunes d'aquestes teories están interconnectades amb altres. Tot 

16. VAYRYNEN, Raimo: Regional Conflict Formations: An Intrata
ble Problem of International Relarions, «Journal of Peace Research», 
n° 4, 1984, p. 337-359; Economic and Military Position of Regional Po
wer Centers, «Journal of Peace Research», n° 4, 1979, p. 349-369; Se-
miperipherical Countries in the Global Economic and Military Order, 
a Militarization and Arms Production, Croom Helm, 1983, pp. 163-192. 
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i així, he considerat la conveniencia d'establir una divisió com
prensible que ens permetés de veure, a grans trets, les diferents 
concepcions que hi ha deis conflictes. Aquests grans grups son 
els següents: el reduccionisme biológic, el corrent psicosocioló-
gic i Testructuralista. 

Podríem igualment dividir aquests corrents en dues aproxi-
macions diferents: la subjectivista i Tobjectivista.17 

L5aproximado subjecüvista, com 1'escola biológica i la psico-
socioiógica, posa l'accent en la naturalesa humana, en la natu-
ralesa psíquica de l'ésser huma com a font del conflicte. Per ais 
autors i autores d'aquesta aproximado, els conflictes resten 111-
gats a factors personáis, subjectius, ja siguin de carácter bioló
gic o psicológic. El concepte de conflicte va Iligat a la noció 
d'agressivitat, definida com una pulsió dirigida vers un altre és-
ser huma o a un objecte, amb intenció de fer-li mal. 

^aproximado objectivista, en canvi, com l'escola estructura-
lista, considera que els conflictes socials no son reduíbles ais con
flictes individuáis, ates que teñen una existencia objectiva. El punt 
de partida d'aquesta aproximacíó és Y estructura social a nivell 
nacional o internacional, i no pas la naturalesa humana. 

L'ESCOLA BIOLÓGICA 

Una de les aproximacions tradicionals a l'estudi del comporta-
ment huma i del conflicte social és el que pren com a punt de 
partida els coneixements biológics deis éssers humans, i dona 
una explicació purament biológica a aquest comportament. In-
vestigadors com Lorenz, Storr, Werner, etc. consideren el con
flicte com un fenomen natural i instintiu. Per a Lorenz, l'agres-
sivitat és un instint de combat de Panimal i de Thome dirigit con
tra el seu propi congénere. Des del seu punt de vista, a l'ésser 
huma sois li fa falta que intervingui una variable externa perqué 
es desencadeni rápidament el seu instint agressiu. 

El conflicte, així, esdevindria inevitable, i tindria per funció 
assegurar un equilibri natural en un món format per jerarquies 
(animáis i persones superiors i inferiors) i dominat per la com-

17. SAKSENA, Jyotsna: L'approche théorique de l'origine des conflits 
internationaux, Eludes Polemologiques, n° 25-26, 1982, pp. 15-48. 

184 



peténcia. La supervivencia és entesa, per aquesta escola, com una 
derivado de la lluita i de la forca, i no pas de la cooperado. 

Entenen.la pau, en tot cas, com un procés en qué els instints 
agressius son reprimits o canalitzats de manera que no provo-
quin violencia física. De totes maneres, els partidaris o conven-
cuts d'aquest reduccionisme biológic solen ser, com es pot su-
posar, els justificadors de la inevitabilitat de la guerra i de la ne-
cessitat que els pobles estiguin armats, al mes i millor possible, 
per tal de defensar-se de Pagressivitat deis altres i del desig d'al-
tres pobles de conquerir els nostres espais territorials. Per arri
bar a aqüestes conclusions, particularment Lorenz, es basen en 
l'estudi del comportament animal, del qual fan una extrapola
do vers el comportament huma. 

Tot i no essent exactament d'aquest corrent de pensament, al-
gunes persones del món de la biologia i de l'estudi de la demo
grafía han insistit en el lligam entre conflictes i espai/superpo
blado, atribuint a la pressió demográfica i a Pexcés de població 
l'origen de les erupcions violentes. Aquesta és la postura de gent 
com Bouthoul o Claire i William Russel, 

La crítica al reduccionisme biológic ha vingut lógicament deis 
mateixos biólegs i científics que estudien el comportament hu
ma, que han criticat molt durament Fabsurditat de I'analogia que 
fa Lorenz i companyia entre el comportament animal i huma. 
Gent com M.R Ashely Montagu, J.P. Scott, Erich Fromm, San
tiago Genovés, etc. han intentat mostrar com la violencia, a uns 
determináis nivells, no pot explicar-se biológicament, sino sois 
a partir d'esquemes i comportaments adquirits, és a dir, culturáis. 

Fromm, per exemple, en un excel-lent estudi sobre Fanatomia 
de la destructivitat humana, entén que hi ha un tipus d'agressió 
que Fésser huma comparteix amb els animáis, pero que és dán
dole defensiva, destinat a garantir la seva supervivencia. Asse-
nyala, d'altra banda, que Fagressió maligna o destructiva, per 
la qual Fésser huma mata sense cap objectiu biológic ni social, 
és peculiarment humana i no instintiva. Forma part del carácter 
huma i és una de les passions, com Famor, l'ambició i Fenveja.18 

Des d'una aproximado psicológica i psicoanalítica, Fromm ha 
estudiat la capacitat humana de destruir, el seu narcisisme i la 

18. FROMM, Erich: Anatomía de la destructividad humana, Ed. Si
glo XXI de España, Madrid, 1975, 507 p. 
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Teories sobre els con fuetes 

ESCOLES 
Principis 

fonamentals 
Autors 

representa tius 

REDUCCIONISME 
BIOLÓGIC 

5 

0) 

=3 

es 
§ 
g 
a 

(- Crítics del 
reduccionisme) 

PSICOSOCIOLÓGICA 

- Els con fli cíes son 
innats en totes les 
societats animáis. 
- El factor determi-
nant és l'ínstint 
d'agressió i de 
competició. 

- L'agressivitat no és 
innata, sino adquiri
da. La guerra és un 
fenomen cultural 
evitable) 

- El conflicte és una 
conseqüéncia de la 
mala percepció, 
d'una comunicació 
pobra i de processos 
inconscients. 
- L'actor és el prota
gonista de l'análisi. 
- L'important és el 
comportament 
huma 
(behaviorisme) 

LORENZ 
ARDREY 
STORR 
WERNER 

(FROMM) 
(ASHLEY 
MONTAGU) 
(GENOVÉS) 

DOLLARD 
GURR 
BOULDING 
BURTON 
SENGHAAS 
ECKHARDT 
WHITE 
FESTINGER 
AMATO 
HOLSTI 

SCHELLING 
NICHOLSON 
GUETZCOW 
NEWCOMBE 

Teories frustració (Dollard) NORTH 
Teories expectatives (Gurr) KELMAN 
Teories percepció (Boulding, Burton) RAPOPORT 
Teories autisme (Senghaas, Eckhardt) KLINEBERG 
Teories imatges (Eckhardt, White) SNYDER 
Teories estereotips (Eckhardt, White) 
Dissonáncia cognitiva (Festinger) 
Actitud élites (presa decisions) (Amato, Holsti, Eckhardt) 
Teoria jocs (Schelling, Nicholson) 
Teoria negociado (Schelling) 
Técniques de simulado (Guetzkow) 
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ESCOLES 
Principis 
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Autors 
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ESTRUCTURALISTA - El conflicte esdevé 
per incompatibilitat 
d'interessos i objec-
tius. 
- El conflicte s'ori-
gina en la natura-
lesa de certes socie-
tats i en la seva es
tructurado 

— Marxisme clássic (Marx) 
— Escola Frankfurt (Marcuse, Horkheimer, 

Adorno, Fromm, Habermas, Wellmer, 
Offe) 

— Galtunisme (Galtung) 
— Realisme (Morgenthau, Knorr, Kissinger) 
— Sistemes (Boulding, Deutsch, Singer, 

Waltz, Kriesberg, Angelí, Alger, Nye, 
Keohane, Falk, Mendlovitz) 

— Linkage (Rosenau, Singer) 

GALTUNG 
DAHRENDORF 
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SINGER 
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ANGELL 
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NYE 
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MENDLOVITZ 
SINGER 
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seva fixació incestuosa, i ha mostraí que l'amor a la vida, a la 
independencia i a la superació del narcisisme formen una «sín
drome de creixement», oposada a la «síndrome de decadencia», 
formada per l'amor *a la mort, la simbiosi incestuosa i el narci
sisme maligne.19 

Fromm ha criticat molí durament la teoria de l'agressivitat in
nata indicant que aquesta es converteix molt fácilment en ideo
logía que contribueix a clamar el temor del que esdevindrá i a 
racionalitzar la sensació d'impoténcia. 

«Hi ha altres raons per preferir aquesta solució simplista 
d'una teoria instintivista a Festudi serios de les causes de 
la destructivitat, estudi que requereix posar en dubte les 
premisses básiques de la ideología actual; ens veiem por
táis, així, a analitzar la irracionalitat del nostre sistema 
social i a violar els tabús que s'oculten darrere paraules 
greus, com defensa', 'honor' i 'patriotisme'. Res que no 
sigui una análisi en profunditat del nostre sistema social 
pot revelar les raons d'aquest increment de destructivitat 
o suggerir modes i mitjans de reduir-lo. La teoria instinti
vista s'ofereix a estalviar-nos la feixuga tasca de realitzar 
aquesta análisi. Implica que, encara que tot ha de morir, 
podem almenys fer-ho amb la convicció que la nostra 'na-
turalesa' ens imposá aquest designi fatal i que compren-
guem per qué tot havia d'ocórrer com va ocórrer.»2o 

La teoria lorenziana de Pagressió i de la guerra está seriosament 
desacreditada, malgrat Timpacte que pot anar fent grácies a l'am-
pli suport que li donen molts mitjans de comunicació (els lli-
bres de Lorenz sempre son best-sellers). Per a Kim, «rus alegre 
d'operacionalitat mal definida en termes i conceptes, la quasi ex
clusiva confianza en anécdotes causáis, la manca d'atenció ais 
estudis empírics que contradiuen el paradigme monocausal, els 
salts inductiu/extrapolatiu per resoldre els problemes del nivell 
de Panálisi, les generalitzacions sobre creuaments d'espécies ba-

19. FROMM, Erich: El corazón del hombre, Ed. Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1974, 181, p. 
20. FROMM, Erich: Anatomía de la destructividad humana, Ed. Si
glo XXI de España, 1975, p. 17. 

188 



sades en la identificació del comportament animal amb 1'humá, 
i la tendencia a recorrer a arguments anticipáis expressats en ter
mes fináis, sense el menor suport de ¡'evidencia, tot aixó desau-
toritza I'aspecte científic de la teoría de Lorenz... i no la fa apta 
per ser usada com una ciencia aplicada per prevenir la guerra.»21 

L'etologia i l'estudi del comportament huma a partir de íes 
arreís biológiques deis éssers humans no han estat, cal reconéixer-
ho, el punt fort de la investigació sobre la pau. Podríem afir
mar, fins i tot, que la biología i l'etologia han estat sois ciéncies 
cosines, pero no germanes, del resultat transdisciplinari de la in
vestigació sobre la pau. Aquest no-protagonisme o manca d'aten-
ció preferent deis investigadors sobre la pau i els conflictes vers 
la biología no ha estat obstacle, pero, perqué es seguissin amb 
atenció els desenvolupaments i recerques d'altres. Així, en un molt 
interessant compendi realitzat per Alan Newcombe22 sobre les 
contribucions de les ciéncies del comportament a l'estudi de la 
violencia, es posa de manifest, tal com també veurem mes enda-
vant, la creenca forca generalitzada per molts investigadors i in
vestigadores, que les frustracions poden conduir a l'agressió i a 
la creació d'una societat que tolera la violencia i, en conseqüén-
cia, que la crea. Ens trobem, d'aquesta manera, que és el model 
social i cultural, i no la composició bioquímica de la persona, 
el que determina o condiciona el seu carácter vioíent i agressiu. 
Aquest és, pero, un altre discurs que desenvoluparem seguida-
ment en parlar del corrent psicosociológic. 

L ESCOLA PSICOSOCIOLOGICA 

Ja s'ha comentat, en parlar de les relacions internacionals, que 
una de les aportacions mes solides que s'han fet des de la inves
tigació sobre la pau és l'estudi psicológic i sociológic deis con
flictes dins del corrent behaviorista de les relacions 

21. KIM, Samuel S.: «The Lorenzian Theory of Aggression and Peace 
Research», a The War System: An Interdisciplinary Approach, West-
view Press, 1980, p.p. 106-107. 
22. NEWCOMBE, Alan: Algunas contribuciones de las ciencias del 
comportamiento, «Revista internacional de Ciencias Sociales», UNES
CO, n° 4, 1978. 
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internacionals.23 Moltes persones adscrites a aquest corrent for
men part de la comunitat científica de la investigació sobre la 
pau; de la mateixa manera, podem afirmar que la investigació 
sobre la pau ha influít notablement sobre les persones que for
men part de Pescóla psicosociológica de l'estudi de les relacions 
internacionals i deis conflictes. Ens trobem, dones, davant d'un 
conglomerat d'interaccions que ha donat forca bons resultáis. 

Aquesta escola ha estat desenvolupada particularment ais Es-
tats Units i va néixer abonada pels descobriments de la psicolo
gía deis individus i deis grups. El protagonista o objecte d'estu-
di no és el sistema, Pestructura o PEstat, sino la persona huma
na; l'actor és l'individu, i el que interessa és veureper qué es com
porta d'una manera i no d'una altra. 

Per a aquesta escola, el conflicte no és una catástrofe inevita
ble, sino conseqüéncia d'una mala percepció, d'una mala comu
nicado, de processos inconscients, resultat d'una frustrado, de 
¡a patología deis dirigents o d'una mala técnica de negociado. 
Aqüestes son algunes de les moltes interpretacions psicosocio-
lógiques que aquesta escola argüeix per explicar el conflicte so
cial i internacional. 

En el treball resum de Newcombe que ja havíem esmentat24 

es comenten algunes de les causes psicológiques del comporta-
ment violent i deis conflictes socials. Molts estudis insisteixen 
en el fet que la violencia i l'agressió s'aprenen i que Paprenentat-
ge de Pagressió procedeix de les normes i actituds socials adqui-
rides a Pescóla, de Pobediéncia cega a Pautoritat, Phostilitat, la 
xenofobia, i els prejudicis socials derivats del context social. 

Els estudis d'Eckhardt25 sobre el comportament huma han 
mostrat com les actituds ideológiques de militarisme, de conser-
vadorisme, de nacionalisme i de manca d'internacionalisme es-
tan molt interrelacionades i vinculades entre si, i que la misan-

23. Per a una crítica deis estudis behavioristes sobre el conflicte inter
nacional, des de la perspectiva de la filosofía de la ciencia, vegeu: SI-
MOWITZ, R.L.; PR1CE, Barry L.: Progress in the Study of Interna
tional Confiict: A Methodological Critique, «Journal of Peace Re
search», n° 1, 1986, pp. 29-40. 
24. NEWCOMBE, Alan: op. cit. 
25. ECKHARDT, William: Ideology and persona fi ty in social attitu-
des, «Peace Research Reviews», n° 2, abril 1969. 
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tropia (carácter d'odi) és el factor de personalitat mes correla-
cionat amb el militarisme. Newcombe26 ha remarcat igualment 
que els nens criats en un ambient d'hostilitat i de restricció ten-

.deixen a adquirir una actitud militarista. 
Larsen27 ha examinat la relació entre la concordia, l'agressió 

i la violencia i ha conclós que l'agressió (violencia) estava en fun
dó deis següents factors: a) variants de la personalitat; b) fun-
cions fisiologiques (els máseles son mes agressius, si bé aquesta 
major agressivitat pot constituir una resposta adquirida); c) el 
desig urgent de triomfar en una societat d'escassos recursos. Par
ticipa de la teoría de la frustració i assenyala que no hi ha agres-
sió quan el nivell de frustracions és baix, quan la probabilitat 
de revenja és alta i escás el suport col-lectiu alié. 

Teories sobre la frustració 

Aqüestes teories neixen durant els anys 30, quan John Dollard28 

va considerar que el comportament agressiu d'una persona pres-
suposava l'existéncia de frustracions i que, per tant, ¡'existencia 
de frustracions condueix sempre a una forma o aitra d'agressió. 

FRUSTRACIÓ • AGRESSIÓ ^ VIOLENCIA 

Els psicólegs d'aquesta escola han intentat aplicar aqüestes con-
clusions a l'estudi deis conflictes socials utilitzant les nocions de 
socialització de l'agressió, la projecció o la transferencia.29 

Procés de socialització • agressió socialitzada • cap de ture 

26. NEWCOMBE, Alan: Initiatives and responses in foreign policy, 
«Peace Research Reviews», n° 3, juny 1969. 
27. LARSEN, Knud: Ággression and social cosí, «Peace Research Re
views», n° 1, gener 1973. 
28. DOLLARD, John: Frustation and ággression, New Haven, 1939; 
traducció al castellá en Dinámica de la agresión, Edit. Trillas, México, 
1976, pp. 37-48. En aquesta línia pot consultar-se igualment: McNEíL, 
Elton D.: Psychology and Ággression, «Journal of Conflict Resolution», 
juny 1959, pp. 159-294. 
29. SAKSENA, Jyotsna: op. cit. 
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Aquesta hipótesi serveix igualment per explicar el potencial con-
flictiu deis pai'sos en vies de desenvolupament, puix en aqüestes 
zones s'haurien generat i multiplicat les frustracions a causa de 
les péssimes condicíons económiques i a les creixents privacions 
sócio-económiques. Sorgeixen expectatives (rising expectation) 
que no poden ésser satisfetes, la qual cosa crea frustració i, aixó, 
agressió i violencia. 

Aquest concepte de privació relativa ha estat promogut per 
Gurr, 30 q u e el defineix com la tensió provocada per una discre
pancia entre tt<ha de ser» i P«és» de la satisfacció de valors coHec-
tius. 0<ha de ser» es refereix a les condicions de vida a les quals 
les persones creuen teñir dret, i el «ser» o «és», a la seva percep-
ció del possible. Aquest concepte és molt semblant a la defini
d o que Galtung dona de la violencia: la diferencia entre la rea-
lització potencial i la realització efectiva. 

El concepte de privació relativa de Gurr pot representar-se grá-
ficament i amb tres o quatre variants, segons es tracti d'un sen-
timent de privació respecte de les aspiracions, d'una privació per 
decreixement o d'una privació progressiva. 
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30. GURR, Robert: Why Men Rebel, Princeton Press, 1970. Un ampli 
comentan sobre el seu treball pot trobar-se a R.E. DOWSE & J.A. HUG
HES: Sociología política, Alianza Editorial, col. Alianza Universidad, 
n° 127, Madrid, 1975, pp. 506-514. Per a una visió mes recent de Gurr 
en relació al seu concepte de conflicte, vegeu The conflict process: A 
formal model, «Journal of Conflict Resolution», marc 1981, pp. 2-30, 
escrit amb Marc Irving Lichbach. 
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El discurs que la frustrado porta a la violencia ha tingut sem-
pre, i té encara, una gran acceptació. Analistes com 
Feierabend,31 Tanter i Midlarsky,32 per posar uns casos, s'han 
fet ressó d'aquesta teoría en les revistes d* investigad ó sobre la 
pau, i assenyalen que, si la formado deis desitjos socials exce-
deix la seva satisfacción es produirá uno. frustrado social que pot 
desembocar en la violencia. 

Tot i així, la teoría de la frustració-cólera-agressió i el concep-
te de privado relativa ha estat també criticat sovint perqué s'en-
tén és una teoría mes aplicable a la psicología individual que a 
la sociología de segments socials mes amplis, és a dir, a una so-
cietat com a coMectivitat.33 

Un altre tipus de crítica és la que fa referencia a la poca valo
ració que es dona al canvi social i, al contrari, la gran preocupa
do existent sobre l'estabilitat deis sistemes. Així, per exemple, 
Feierabend i Nesvold34 parlen de «frustrado sistemática» en 
referir-se a la frustració col-lectivament experimentada en el si 
de les societats. Per a ells la inestabilitat política resultará de si-
tuacions de frustració no alleujades. 

satisfacció de la necessitat social 
formació de la necessitat social 

frustració sistemática 

Khan35 observa, en aquest sentit, que totes aqüestes teories pre-
sumeixen una situació normativa que implica un «sistema poli-
tic estable» en cada un deis nivells de desenvolupament sócio-
económic. Es dona una valoració mes alta a l'estabilitat política 
que al canvi social i económic, i tot plegat és —afirma Khan— 

31. FEIERABEND, I. i R.: Aggresive Behaviours within Polities, «Jour
nal of Conflict Resolution», 1966, pp. 249-271. 
32. TANTER, R. i MIDLARSKY, M : A Theory ofRevolution, «Jour
nal of Conflict Resolution», n° 4, 1967, pp. 164-180. 
33. HKAN, Rasheeduddin: La violencia y el desarrollo económico y 
social, a La violencia y sus causas, UNESCO, 1981, pp. 191-216. 
34. FEIERABEND, I i R: Comportamientos agresivos dentro de fas 

r 

políticas, 1948-1962: Estudio de naciones, a Dinámica de la agresión, 
Ed. Trillas, 1976, pp. 253-268. 
35. KHAN, Rasheeduddin: op. cit., p. 197. 
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una aproximació etnocéntrica, basada en valors occidentals i en 
els estereotips culturáis que no reconeixen l'impacte, per exem-
ple, del procés de la descolonització. Cada societat, ve a dir Khan, 
per la seva historia, té uns tipus determináis de violencia, i les 
societats industrialitzades i riques teñen els seus. És probable, 
en aquest sentit, que si extrapoléssim al Tercer Món uns deter
mináis tipus de violencia existents ais paísos rics, els resultats 
de quantificar a nivell mundial aqüestes violéncies serien forca 
diferents de si aquest exercici el fem partint d'una base inversa, 
és a dir, veient si els paísos rics teñen (i mesurar-ho) la violencia 
característica deis paísos pobres. 

Aixó valdría també, probablement, per a la teoría de la mo-
dernització com a causa de la violencia en les societats transi-
cionals desenvolupada per Huntington,36 que opina que les so
cietats en transició son les mes proclius a la violencia. No és la 
pobresa i Tendarreriment, sino el desig d'enriquir-se i 
modernitzar-se el que genera la violencia i la inestabilitat, as-
senyala Huntington. La mobilització social és molt mes deses-
tabilitzadora que el desenvoiupament económic. 

És ciar que aquesta opinió no és compartida per la majoria 
d'analistes de la investigació sobre la pau. Per a Dasgupta37 i 
molts altres, no és el desenvoiupament própiament dit, sino el 
desequilibri en el desenvoiupament, és a dir, el mal desenvoiu
pament, el que provoca tensions, conflictes i violencia. 

«El mal desenvoiupament en els paísos recent alliberats, 
ex-colonials, endarrerits i pobres és el resultat de moltes 
forces. En la base de tot hi ha Tespantós problema de la 
pobresa, la desigualtat hereditaria i la desigualtat d'opor-
tunitats, llegat del pretérit tribal i feudal. Aquest llegat es 
va prolongar amb el sistema colonial, que no sois va dei-
xar subsistir les jerarquies tribals i feudals i perpetuar les 
relacions socials de desigualtat, que contribuíen directa-
ment a la perpetuació de la pobresa i mantenien Tecono-
mia a un baix nivell d'activitat, sino que a mes a mes va 

36. HUNTINGTON, Samuel P.: Political order in changing societies, 
New Haven, 1968, pp. 39-50. 
37. DASGUPTA, Sugata: Peacelessness and maldevelopment, dins 

IPRA Proceedings If, Holanda, 1968. 
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introduir una forma nova i un grau mes alt d'explotació 
transforman! Foligarquia política i económica tradicional 
local en una capa intermedia de coMaboradors amb el de-
signi colonial de dominado política i engrandiment eco
nomía»38 

En aquest sentit, i com han posat de manifest Sigelman,39 Simp-
son i d'altres, hi ha un acord generalitzat a considerar que la des-
igualtat económica engendra violencia política, encara que no 
está suficientment provat que aquesta sigui la principal causa 
de les guerres. No insisteixo en aquest tipus d'éxplicació, perqué 
pertany mes aviat al corrent estructuralista que analitzarem mes 
endavant. 

r 

Teories sobre les percepcions, comunicacions i imatges 

U escola sociopsicológica ha valorat molt el rol de la percepció 
en la determinació deis conflictes. Tot aixó ha anat acompanyat 
de diverses teories sobre les imatges i pels estudis referents ais 
estereotips nacionáls formats al voltant de determináis conflic
tes o situacions sócio-polítiques. 

A la seva génesi, el conflicte está format per diversos actes de 
comunicació incomplets, és a dir, de processos d'incomunicació. 
Aquesta incomunicado és deguda, moltes vegades, a la manca 
d'informació o a un excés d'informació o mala informació. De 
la mateixa manera, la.ment humana realitza exercicis de distor-
sió de la realitat cognoscitiva com a mecanisme de defensa en 
determinades circumstáncies, de manera que, freqüentment, hi 
ha una dificulta! per percebre fets reals i modificacions socials 
profundes, potser indispensables per trobar mitjans pacífics i 
comunicatius per a resoldre els conflictes.40 

La sociología deis conflictes proposa diverses formes per ana-

38. KHAN, Rasheeduddin: op. cit. p. 210. 
39. SIGELMAN, Lee; SIMPSON, Miles: A Cross-naüonal test oj' the 
linkage between economic inequality andpolitical vio/ence, «Journal 
of Conflict Resolution», n° 1, 1977, p. 105-128. 
40. FISAS ARMENGOL, Vicenc: Comunicación, conflicto y belicis
mo, «Sistema», n° 57, novembre 1983, p. 77. 
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litzar el desenvolupament d'un confíicte. James Laue41 exposa 
la dinámica d'un confíicte mitjancant aqüestes set fases: desa-
fiament, confíicte, crisi, confrontado, comunicació, compromís 
i canvi. Paul Wher42 suggereix una análisi delineada deis con-
flictes formada també per set etapes: la generalització descripti
va deis conflictes, la seva historia i els seus orígens, la identifi
cado de les parts, el fonament del confíicte, Pambient i entorn 
conflictiu, la seva dinámica i els recursos de regulació existents. 
En qualsevol d'aquests models, trobem unes constants metodo-
lógiques comparables al següent diagrama de comunicació, sug-
gerit per Galtung:43 

DdeeSrestat° * Input • . <H
Var ia^es , • / a r i a ^ l e s , • O u t p u t ^ d e ' r e s t a f 

del confíicte . independen* ^ dependents^ » ^ e s Q | u c j 

Codificació Condicions rellevants Descodificació 

En totes les etapes del procés, la informació té un rol destacat, 
des de les possibilitats que ofereix per descriure amb precisió i 
suficiencia Pestat del confíicte, fins a fer-se possibles solucions 
en major o menor mesura, de manera que s'estableix una inter-
relació entre els mitjans de comunicació, la societat (el públic) 
i Pactuació social (la política). 

Hi ha un paradigma, ámpliament utilitzat pels cíentífics so-
cials, que suposa que el confíicte —i no Pestabilitat o Pevolució— 
és el procés social mes important. Defleur i Ball-Rokeach44 sug-
gereixen que el model de confíicte social ofereix un fructífer pa
radigma teóric per conceptualitzar i estudiar temes significatius 
que están relacionáis amb el canviant sistema de comunicació 
de masses. 

41. LAUE, James: «Conflict Resolution: A challenge for the Church», 
Engage Social Action Forum, agost 1978, p. 9-10. 
42. WHER, Paul: op. cit., pp. 19-21. 
43. GALTUNG, Johan: ¡nstitutionalized conflict resolution, «Journal 
of Peace Research», n° 4, 1965, p. 355. 
44. DEFLEUR, M.L.; BALL-ROKEACH, S.: Teoría de la comunica
ción de masas, Paidós, 1982, pp. 34-35. 
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Aquests autors remarquen diversos aspectes d'aquest paradig
ma teóric, deis quals ens interessa assenyalar-ne tres: la interde
pendencia deis mitjans de comunicado i altres sistemes socials, 
la dependencia del públic enfront ais mitjans en els moments 
d'inestabilitat estructural i de conflictes, i la utilització que fa 
el sistema militar deis mitjans per inculcar i reforcar certs valors 
i manipular els conflictes.45 

Sobre aquest darrer punt, val a dir que la mateixa tecnología 
de la comunicado és part integrant deis complexos militars i in
dustriáis i está estretament relacionada amb els objectius del sis
tema militar de dominació global, un deis quals és el d'inculcar 
i reforcar certs valors i manipular els conflictes. D'altra banda, 
la recepció deis mass-media és una font de producció i, a vega-
des, Texpressió i el motor de la violencia estructural. Becker46 

estima que les análisis de la representació de les violéncies es
tructuráis en els mass-media teñen un origen relativament recent, 
i que hi ha dos tipus principáis de discussions: la publicitat per 
a les industries d'armament en les revistes comerciáis, i els re-
portatges sobre crims en els mass-media. En la publicitat rea-
litzada per les industries béHiques s'intenta associarla propa
ganda de les armes amb les velles tradicions i Inexperiencia; s'usen 
també símbols sexuals de superioritat i potencial de destrucció. 

No hi ha dubte, per altra banda, de la gran capacitat que te
ñen els mitjans de comunicació per crear i desenvolupar es te-
neo tips, siguin socials, culturáis o polítics. La lectura de qualse-
vol diari o revista ens proporciona nombrosos exemples de com 
els mitjans de comunicació, per propia iniciativa o recollint pro
postes estatals, son capacos de crear enemics socials (ais que cal 
combatre) i, al mateix temps, crear herois col-lectius (que cal ad
mirar). Els estereotips, com qualsevol convicció no desenvolu-
pada críticament, deriven fácilment vers emocions negatives i hos-
tils respecte a Tobjecte o subjecte estereotipat, cosa que conver-
teix Testereotip en un element de gran utilitat per a determináis 
usos polítics. 

Per a Testudi de les relacions entre els mitjans de comunica
ció i les investigacions sobre pau i conflictes, resulta important 

i» 

45. DEFLEUR, M.L.; BALL-ROKEACH, S: op. cit., pp. 314-321. 
46. BECKER, Jórg: Comunication and Peace: The Empirical and Theo-
retical Relation between twp Categories in Social Sciences. «Journal 
of Peace Research», n° 3, 1982, pp. 227-240. 
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constatar que les comunicacions de masses no han produít una 
integració crítica, segurament perqué la ideología dominant 
«aconsegueix separar i mostrar com a fenómens aíllats —dins 
de la informació democrática— formes de violencia institucio
nal que, explicitades en el conjunt, il-luminarien una nova cons-
ciéncia col-lectiva».47 El tema central és, dones, que els mitjans 
de comunicació col-laboren activament en Tacceptació de la in
justicia com a norma sobre la qual s'estableix la vida social 
organitzada.48 

Segons Defleur i Ball-Rokeach,49 hi ha dos models principáis 
de persuasió: el psicodinámic i el sociocultural. 

El model psicodinámic es basa en Paplieació de la teoria de 
les diferencies individuáis, en el sentit que un missatge eficac-
ment persuasiu és aquell que té la propietat d'alterar el funcio-
nament explicítament (vers el que constitueix Pobjecte de per
suasió) amb modes de conducta desitjats o suggerits pels 
persuasors. 

El model sociocultural suposa qué els processos socioculturals, 
presents en la situado d'acció d'un individu determinat, deter
minen, en gran mesura, les direccions que aquesta acció pot adop
tar o, en realitat, perqué es produeixi la mateixa acció. Segons 
aquest model, es podría condicionar la conducta deis indivídus 
en la mesura que aquests formen les seves definicions i convic-
cions de la conducta apropiada a partir de les interpretacions 
suggerides que els comuniquen. 

Una comunicació egocéntrica será benévola amb la política 
interior (quan no aduladora) i crítica (o exacerbada) respecte a 
la deis altres paísos o grups. Alguns estudis realitzats per exem-
ple, sobre els discursos i debats de parlaments europeus, espe-
cialment d'Alemanya,50 mostren com determinades actuacions 

47. RUIZ GARCÍA, Enrique: La descolonización de la cultura, Ed. Pla
neta, 1972, pp. 177-178. 
48. L'estructura, el control i els efectes de la informado internacional 
son analitzats preferentment peí Tampere Peace Research Institute, de 
Finlandia. L'IPRA manté igualment un grup de treball permanent so
bre comunicació. 
49. DEFLEUR, M.L.; BALL-ROKEACH, S.: op. cit. pp. 291-303. 
50. BECKER, Jórg; GANTZEL, Klaus Jürgen: Enemy images infor
mal Government statements and parliamemary speeches in the Fede-
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deis grups parlamentaris no están tan determinades per proble-
mes reals com per una mena d'intercanvi de rituals d'estereotips 
i de símbols de legitimitat. Com ja hem indicat, factors psicoló-
gics com els prejudicis, estereotips nacionals o estructures d'ene-
mistat, produeixen tensions o intensifiquen els conflictes ja exis-
tents, i predisposen la póblació a acceptar una determinada na
ció com a enemiga quan una instancia (el govern, generalment) 
així ho defineix. 

Una societat habituada a la reflexió crítica i organitzada amb 
instáncies mediadores o intermediáries efectives, difícilment su
cumbirá amb facilitat a aquest tipus de manipulació afectiva. 
Contráriament, en aquelles societats en qué les responsabilitats 
individuáis hagin estat delegades per complet a instáncies supe-
riors (l'Estat) i, aqüestes, disposin d'un eos doctrinari que justi-
fiqui i convencí la póblació de Pefectivitat d'aquest mecanisme, 
s'establirá una compenetració entre els objectius socials i els ob-
jectius militars i estratégics, fins al punt de confondres'ls, en un 
auténtic procés de militarització delpensament i de Vacció polí
tica, social, económica i cultural. 

Sembla ciar, dones, que l'estudi de les percepcions ha tingut 
un rol important en la investigació sobre la pau, particularment 
quan s'han analitzat conflictes concrets. Així, per posar altres 
exemples, North51 i altres investigadors d'Stanford han analit
zat els mecanismes de percepció de la crisi de 1914, White52 ho 
ha fet amb les conseqüéncíes de les males percepcions respecte 
a la guerra del Vietnam, i Thee53 amb les percepcions d'amena-
ca en les relacions Est-Oest. 

Quan les percepcions no corresponen a la realitat, sorgeix la 
mala percepció i les distorsions; a partir d'ací, mecanismes psi-

ral Parliament of the FRG, «Current Research on Peace and Violen-
ce», n° 2, 1978, pp. 61-76; GANTZEL i NICKLAS: Foreign Poíicy 
Friend-Enemy Images and stereotypes in the FRG, 1949-1971, «Jour
nal of Peace Research», n° 1, 1979, pp. 143-153. 
51. NORTH, Robert: Some Empirical Data on the Conflicr Spira/s, 
«Peace Research Society International (Papers)», Vol. I, 1964, Chicago 
Conference 1963, pp. 1-14. 
52. WHITE, Ralph: Nobody Wanted War: Misperception in Vietnam 
and Other Wars, Doubleday, 1968, 347 p. 
53. THEE, Marek: «Threat perceptions in East-West relations: Strate-
gies for Change», Studies on Peace Research, 1986, pp. 213-222. 
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cológics com la projecció, el cap de ture, etc., poden fer crear 
imatges d'enemic. Aquest enemic moltes vegades ho és en la me
sura en qué, préviament, ha estat despersonalitzat. L' enemic passa 
a convertir-se en una cosa «subhumana» i, com assenyala 
Lakey,54 «quan la imatge que es té d'una altra persona és la d'un 
ésser inhuma o infrahumá (és a dir, la d'un ésser purament in-
consistent), aquesta imatge justifica el recurs a la violencia con
tra ell, o bé que Pexploti». L'estereotipificació, la constitució de 
victimes propiciatóries, el desplacament i la formació d'imatges 
reflectides son indubtablement factors que contribueixen a «des-
humanitzar» a l'adversari. 

Holsti55 ha estat un deis analistes que ha treballat profunda-
ment el tema de les percepcions d'amenaca relacionan t-1 es amb 
els valors de la societat, formulant una relació entre aquesta per-
cepció d'amenaca i el comportament d'una societat i la seva ca-
pacitat, tal com mostra el quadre següent: 

amenaca percebuda = (actitud + comportament) x capacitat 

La quantificació de la capacitat i de la intensitat de determina-
des actituds ha estat objecte d'atenció tradicional del matrimo-
ni Newcombe,56 que ha desenvolupat un sistema de mesura ano-
menat «tensiómetre». Alan Newcombe ha treballat també en la 
classificació deis pai'sos segons els seus tipus de respostes comu-
nicatives. Des de la seva óptica, hi ha quatre tipus d'emocions 
a teñir en compte: amistoses, indiferents, hostils amb possibili-
tat de violencia, i hostils sense possibilitat de violencia. Combi-
nant aqüestes variants poden obtenir-se un total de setze 
respostes. 

Una altra variant de les teories de la comunicació i de la per-
cepció és el que s'ha anomenat «imatges de mirall». La hipótesi 

54. LAKEY, George: The sociological methods of nonviolent action, 
«Peace Research Reviews», des. 1968. 
55. HOLSTI, Ole: The belief system and national images: A case study, 
«Journal of Conflict Resolution», n° 3, 1962, pp. 244-252. 
56. NEWCOMBE, Alan: Towards the development of an inter-nation 
tensiometer, «Peace Research Society (International) Papers», vol. XII!, 

Copenhagen Conference, 1969, pp. 11-27. 
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d'aquesta teoría, forca utilitzada per White i Eckhardt, entre al-
tres, és que tot conflicte d'una certa duració i intensitat desen-
volupa actituds rígides i deformades similars a les-que té cada 
antagonista, de manera que cadascun es considera com a pací-
fic i observador de la llei, mentre que Paltre es vist com a do-
lent, beMicista i portador de tots els mals.57 

Aquesta distorsió de la realitat ha estat igualrrient molt estu
diada per Senghaas,58 que ha mostrat com en la societat inter
nacional, funciona el fenomen de Yautisme, amb característiques 
de funcionament semblant al que es dona en psicología infantil. 
Senghaas introduí el concepte d*autisme en les relacions inter-
nacionals per assenyalar que la cursa d'armaments és deguda mes 
a factors interns que no pas a factors externs d'un país; factors 
com la tecnología, el complex militar industrial, etc., teñen mes 
influencia en la dinámica del rearmament que no pas els meca-
nismes d'acció-reacció. U actitud béMica de les grans potencies, 
dones, no funciona pas per una correcta percepció de la realitat 
exterior (que aparentment sembla hostil), sino per processos 
autistes que intenten fer aparéixer com a realitat internacional 
el que, en veritat, no és mes que patología i deformado interior, 
propia, d'un mateix. Aquest plantejament, avui día forca accep-
tat, ha estat un deis factors polémics en la investigació sobre la 
pau, ja que ha hagut de vencer el discurs del vell paradigma de 
Facció-reacció defensat per molts analistes, com Richardson i 
Smoker, per exemple, durant una bona pila d'anys. 

Uautisme, pero no sois explica la dinámica del rearmament, 
sino que clarifica el procés de no-desarmamerit. Leitenberg59 

creu, en aquest sentit, que les negociacions actuáis sobre con
trol d'armaments están limitades o condemnades al fracás a cau
sa, básicament, deis obstacles que sorgeixen dins del mateix país 

57. JOHNSTON, Pamela; MINGST, K.A.; SIGELMAN, Lee: Mirror 
Images in A menean 's Perceptions of Nations and Leaders duríng the 
Iranian Hostage Crisis, «Journal of Peace Research», ti° 4, 1980, pp. 
235-337. 
58. SENGHAAS, Dieter: Armamento y Militarismo, Ed. Siglo XXI, 
1974. 
59. LEITENBERG, Milton: Miiitary Research and Development: The 
Driving Forcé Behind Armaments, «Búlletin of Peace Proposals», 1978, 
pp. 75-79. 
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que porta la iniciativa del control (inercia burocrática, conflic-
tes entre agencies de desarmament, activitats obstruccionistes deis 
servéis d'espionatge, etc.), mes que no pas pels obstacles que pu-
gui posar el país adversan. 

Aquests obstacles per percebre correctament la realitat de les 
coses ha comportat també un interés a observar el comporta-
ment de les élites^ és a dir, l'estudi de les actuacions deis centres 
de decisió política. Analistes com Holsti o d'Amato60 han estu-
diat el rol de la personalitat deis que preñen decisions en una 
política bel-licista, per tal d'explicar la política exterior d'un Es-
tat a partir de la personalitat deis seus dirigents. Les conclusions 
son molt variades i, amb freqüéncia, oposades.61 Moltes de les 
critiques que s'han formulat a aquests tipus d'estudis venen del 
fet que mostren una tipología de personalitats en termes de di
cotomía (falcó/colom, actiu/passiu, etc.), quan la realitat de les 
coses sol ser forca mes complexa. 

Eckhardt62 ha treballat també en aquest terreny de les acti-
tuds i personalitats i ha posat una escala de valors sociopolítics 
en un gran qüestionari amb 470 preguntes distribuídes en 71 es
cales, a mes de 18 factors (7 ideológics i II de personalitat), com 
la punitivitat/responsabilitat, compassió/compulsió, militarisme, 
conservadorisme, nacionalisme, religiositat, conformisme, irres-
ponsabilitat, neurosi, cinisme, etc. fins a arribar a la descripció 
de la «personalitat militar industrial». 

En aquest apartat, finalment, podriem referir-nos també a la 
teoría de la «dissonáncia cognitiva» de Léon Festinger, entesa 
com la tendencia natural de l'individu a reduir les discordances 
que poden sorgir en el coneixement deis seus propis valors, del 
seu entorn i del seu comportament. Un mecanisme, per tant, que 
no facilita el coneixement de la realitat exterior i impedeix ava
luar les conseqüéncies del comportament d'un mateix. 

60. D'AMATO, Anthony: Psychological construas inforeign policy pre
dicción, «Journal of Conftict Resoluíion», setembre 1967, pp. 294-311. 
61. SAKSENA, Jyotsna: op. cit., 
62. ECKHARDT, William: op. cit. 
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Teoría deis jocs 

Tot i que no és molt corréete, considero que podem classificar 
dins del corrent psicosociológic totes aquelles aportacions que 
s'han fet en relació a l'aplicació de la teoria deis jocs a l'estudi 
deis conñictes. 

La teoria deis jocs que, com veurem, és una combinació de 
matemátiques i lógica, parteix de la creenca que determinats com-

•i - i 

portaments humans s'assemblen al joc i que, per tant, el conei-
xement de la dinámica i l'estratégia del joc pot permetre donar 
llum al coneixement del comportament huma. 

r 

Per joc s'entén qualsevol situació social que impliqui dos o mes 
actors (jugadors) i en la qual els interessos d'aquests estiguin in-
terconnectats o siguin interdependents. La idea clau és que els 
jugadors son racionáis, o maximalitzadors de la utilitat. Ente-
nem per racionalitat el suposit que un jugador actuará sempre 
en una situació interactiva per aconseguir el resultat preferit de 
tots els possibles, tenint present que els restants jugadors inten
taran el mateix. 

Durant els anys quaranta, Neumann i Morgenstern, a la seva 
obra Theory of Gantes and Economic Behavior, tractaren de de
mostrar que els esdeveniments socials poden ésser descrits cor-
rectament mitjancant models de jocs ¿'estrategia adients, jocs 
que, a la vegada, son susceptibles d'una análisi matemática 
completa.63 

La teoria deis jocs és un recurs de la matemática analítica. En 
la seva forma mes senzilla, la teoria del joc pot aplicar-se a una 
situació de pura competencia en qué sois participen dos bándols. 
Cada un deis jugadors escull una estrategia, és a dir, un movi-
ment, entre un nombre limitat de possibilitats, sense saber l'es
tratégia escollida per l'altre. El saldo que rebi pot ser positiu, 
negatiu o nul, segons guanyi, perdi o es retiri. 

Thomas Schelling, estratega nord-americá, va estudiar la pos-
sibilitat d'una soiució a molts d'aquests problemes. Pensava que 
mentre ambdós comprenguessin els avantatges a llarg termini de 
«coordinar les seves expectatives», el problema de la comunica
d o entre els bándols no seria tan greu. A partir d'ací va desen-

63. ARENAL, Celestino del: Introducción a las relaciones internacio
nales, Tecnos, 1984, pp. 258-263. 
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volupar una teoria de coordinació i negociació entre governs. 
Schelling64 especifica que la teoria deis jocs es refereix a si-

tuacions —jocs d'estratégia, en contrast amb els jocs d'habilitat 
o de pur atzar— en qué la millor línia d'acció a seguir per cada 
part depén del que s'espera que faci l'altre (o els altres). Així, 
la teoria deis jocs parteix de la idea d'un comportament racio
nal concret en situacions de conflicte, en les quals les parts en 
conflicte tracten de guanyar. 

Anatol Rapoport65 va estudiar la possibilitat d'una solució 
teórica a aquest tipus de joc. En el seu llibre Estrategia i cons-
ciéncia, Rapoport arriba a la conclusió que Túnica manera de 
resoldre la dicotomía en els jocs de 2 x 266 és elevar la cons-
ciéncia, de manera que quedi eliminada la solució «racional» 
mes estreta. Per «consciéncia» entén Tobediéncia a Timperatiu 
categóric de Kant i l'autoritat moral a qué es refereix Tolstoi. 

El 1981, Peter Bennett i Malcom Dando, investigador britá-
nics, varen idear un mecanisme de joc teóric, que varen denomi
nar «hiperjoc», per analitzar el rol que complien les idees de ca
da un deis bándols respecte a l'altre en la cursa d'armaments. 

U interés d'aquests jocs és que poden donar alguna llum so
bre el xoc entre la lógica individual i la del sistema, és a dir, en
tre la recerca racional d'objectius individuáis i el que, des d'un 
puní de vista objectiu, és el «millor resultat» per a tots els par-
ticipants.67 No pot ser mai considerada com una fórmula má
gica per solucionar els conflictes, sino sois com un instrument, 
com una técnica de treball que pot ajudar a entendre la dinámi
ca d'aquests conflictes. En opinió de Braillard, la teoria deis jocs 
té el defecte que sois capta una dimensió del procés de presa de 
decisions, i simplifica el procés excessivament, ja que Tactor in
ternacional no pot equiparar-se a un individu que actiíí racio-' 
nalment. 

A part de Schelling i Rapoport, altres investigadors que han 
utilitzat amb freqüéncia la teoria deis jocs han estat Russet, 

r 

64. SCHELLING, Thomas C: La estrategia del conflicto, Ed. Tecnos, 
1964, p. 22. 
65. RAPOPORT, Anatol: The Aplicaüon ofGame Theory to Peace Re
search, «IMPACT», n° 2, abril/juny 1968, pp. 111-Í23. 
66. Jocs de dos jugadors amb dues possibilitats. 
67. WILSON, Andrew: Manual del pacifista, Ed. Debate, 1984. 
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Snyder i Nicholson,68 que considera que l'análisi de conflictes 
no és mes que la suma de l'análisi estadística amb la teoria deis 
jocs. 

Teoria de la negociado 

La teoria de la negociació és una aplicació de la teoria deis jocs 
a la negociació internacional, i podría classificar-se, en aquest 
sentit, dins del conjunt de técniques de resolució de conflictes 
que comentarem mes endavant. 

Schelling ha estat, de nou, el promotor i animador d'aquesta 
teoria. Des del seu punt de vista, el conflicte no ha de considerar
se exclusivament com un enfrontament de forces hostils, sino com 
un fenomen molt complex en qué Yantagonisme i la cooperado 
apareixen íntimamerit units. 

La teoria de la negociació de Schelling parteix del criteri que 
«l'estratégia no es refereix a raplicació efícient de la forga, sino 
a l'explotació d'una forga potencial».69 Estudiar l'estratégia del 
conflicte suposa acceptar que la majoria de les situacions de con
flicte son essencialment situacions de negociacióy perqué «a mes 
de les divergéncies d'ínteressos sobre les variables en disputa, hi 
ha un poderos interés comú per arribar a una solució que no 
lesioni desmesuradament els valors d'ambdues parts».70 

El mérit de Schelling ha estat que ha procurat evitar solucions 
extremes, i s'ha centrat a cercar situacions de joc de negociació 
o de joc de motivació mixta en qué hi ha tants elements de con
flicte com de dependencia, és a'dir, una situació en la qual es 
produeix una espiral d'expectatives reciproques. 

Técniques de simulació 

Un experiment de simulació és un joc que es dirigeix no sois a 
realitzar el joc, sino mes aviat a mostrar una realitat del procés 

68. NICHOLSON, Michael: Análisis del conflicto, Instituto de Estu
dios Políticos, Madrid, 1974. 
69. SCHELLING, Thomas: La estrategia del conflicto, Tecnos, 1964, 
p. 17. 
70. SCHELLING, Thomas: op. cit., p. 18. 
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social mitjancant un model construit artificialmente1 Amb 
aquesta técnica s'intenta comprendre els mecanismes i els resul
táis d'un fenomen social complex, a base de reduir-lo a unes di-
mensions que facin pos sito le el seu control. 

L' aplicació d'aquestes técniques s'ha realitzat especialment en 
el sector de l'ensenyament (Guetzkow) i en el camp militar, ja 
sigui per simular maniobres, guerres, etc. També s'utilitzen en 
el camp de l'educació per la pau. 

Les técniques de simulado, de la mateixa manera que la teo-
ria deis jocs, son eines auxiliars que no resolen res, pero que tam
bé ajuden a comprendre situacions de fet, preveure situacions 
futures i, particularment, el comportament deis altres i d'un ma-
teix en circumstáncies no previstes d'entrada, ates que els parti-
cipants juguen a prendre rols i prendre decisions en situacions 
de conflicte. 

Newcombe72 classifica les simulacions en tres categories: hu
manes, humano-maquináis, i maquináis, segons el grau de par
ticipado de persones i computadores en el joc de simulació. 

Les simulacions «humanes» es refereixen básicament a l'apre-
nentatge en la presa de decisions sobre negociacions de tractats. 
Les simulacions «humano-maquináis» son simulacions mixtes, 
i son les mes conegudes i practicades. En el terreny de les rela-
cions internacionals han estat emprades per Guetzkow,73 autor 
de T ínter-Nations Simulation (INS), i per Brody,74 que va estu
diar els efectes de la proliferació nuclear mitjancant aquesta 
técnica. 

Les simulacions amb preponderancia de «maquines» han es
tat objecte d'interés per part del Club de Roma, en realitzar el 
seu primer estudi sobre els límits del creixement económic inter
nacional, i per Milstein, que aplica aquesta técnica per analitzar 

71. ARENAL, Celestino del: op. cit. 
72. NEWCOMBE, Hanna: Survey of Peace Research, «Peace Research 
Reviews», n° 6, oct. 1984. 
73. GUETZKOW, Harold: Simulation in International Retations De-
velopments for Research and Teaching, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
N.J., 1963. 
74. BRODY, Richard A.: Some Systemic Effects of the Spread of Nu
clear Weapons Technology, «Journal of Confíict Resolution», n° 4, de-
sembre 1963, pp. 663-753. 
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el conflicte del Vietnam, al 1968. Paul Smoker75 va crear també 
FIPS (International Processes Simulation) a partir del INS de 
Guetzkow, agafant únicament les nacions-estat i introduint-hi ac-
tors no estatals, com ara les multinacional, organitzacions in-
tergovernamentals, moviments d'alliberament, etc. 

i» 

EL CORRENT ESTRUCTURALISTA 

El tret definitori de les teories que poden aplegar-se dins d'aquest 
corrent és considerar que els conflictes no poden ser interpre
táis únicament mitjancant el sol individu. Elpunt departida deis 
conflictes és Vestructura social, tant a nivell nacional com inter
nacional. A partir d'aquest convenciment, pero, han sorgit di
verses interpretacions sobre la dinámica deis conflictes que, com 
veurem, teñen característiques molt diferents. Per ais nostres pro-
pósits, dividirem i analitzarem cinc interpretacions d'aquest cor
rent estructuralista: la del realisme polític, la marxista clássica, 
l'escola de Frankfurt, el galtunisme i la teoría deis sistemes. 

L'escola realista 

Un autor clássic d'aquesta escola, Morgenthau, considera la so
cietat internacional com una societat anárquica, on impera la 
liei de la selva; contráriament, la societat nacional, basada en 
els Estats, funciona perqué está basada en la llei i l'ordre, justa-
ment per l'existéncia deis Estats. Aquests, i els procediments ju-
rídics que regulen el funcionament social, son els pilars del joc 
de conflictes i de la seva regulado, sigui mitjancant acords de 
pau o utilitzant els mitjans de la forca béMica. 

Per a R. Aron, un altre component d'aquesta escola, «les re-
lacions entre els Estats descansen sobre la utilització discrecio
nal de la forca, incloent-hi l'alternativa a la guerra i de la pau». 

Per a Morgenthau, Yagressivitat de la naturalesa humana és 
el que explica la conducta deis Estats en el camp de les relacions 
internacionals, ja que la lluita peí poder és un fenomen univer
sal en el temps i en l'espai. 

75. SMOKER, Paul: International Processes Simulation: A Man-
Computer Modei, Northwestern University, Evanston, 111., 1968. 
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Amb aquest esquema, els realistes entenen que la pau no és 
mes que la recerca constant de Yequilibri de potencia entre els 
diversos components del sistema. 

No ens estendrem a analitzar aquest corrent, que ja ha estat 
ámpliament estudiat en parlar de les relacions internacionals. Sois 
restaria insistir, en tot cas, en la nul-la contribució que els com
ponents d'aquesta escola hanfet per tal de trobar solucions ac-
ceptables en els conflictes. Leseóla realista, allunyada de l'espe-
rit normatiu i de la fe que caracteritza la investigació sobre la 
pau, no ha estat —i no és— mes que un entramat ideológic per 
justificar la violencia deis que es mantenen en el poder. 

L'análisi marxista dei conflicte 

El punt de partida és el concepte de formado social. Cada for
mado social está marcada per la predominanca d'un determi-
nat tipus de mode de producción combinant el conjunt áeforces 
productives (la naturalesa, l'ésser huma, els instruments de pro
dúcelo) i les relacions de prodúcelo (relacions establertes entre 
els éssers humans en els processos de producció). 

Marx considera el treball com el fonament de tota la societat, 
i denomina mode de producció Torganització dei treball de pro
ducció i reproducció de la vida humana i deis mitjans adients 
per mantenir aquesta vida humana. Aquest mode de produc
ció constitueix la infrastructura de tota societat. Aquesta infras-
tructura de la societat determina la seva superstructura, forma
da per les institucions, les ideologies, els valors i les creences. 
La combinació, en un espai historie donat, de la infrastructura 
i de la superstructura, defineix una formació social. L'Estat és 
rexpressió jurídico-política d'aquesta formació social.76' 77 

Les relacions socials que sorgeixen al voltant d'aquest mode 
de producció sois poden ser relacions de dominación és a dir, do-
mini de la minoria o classe dominant sobre la majoria subordi
nada i dominada. Aquesta situació productora de relacions de 
dominació divideix la societat en dues ciasses antagóniques•, amb 
interessos contraposats. D'aquesta manera, Pestructura social 

76. MARX, Kart: El Capital, Ed. Crítica. 1984, vol. 1. 
77. KORCH, Kart: Karl Marx, Ed. Ariel, 1975, cap. 2 i 3. 
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d'una societat d'aquest tipus és una estructura objectivament con-
flictiva de dominado social. Amb altres paraules, la causa ori
ginaria del conflicte social és restructura social engendrada per 
un mode de prodúcelo desigualment controlada^ cosa que gene
ra relacions asimétriques de poder i instaura una situació ob-
jectiva d'interessos antagónics.78 

Per a la teoría marxista clássica, el conflicte moltes vegades 
román laterit perqué la classe dominant utilitza diversos meca-
nismes que impedeixen la presa de consciéncia deis domináis. 
Per aconseguir-ho, el sistema dominant utilitza mecanismes de 
justificado i legitimado ideológica. La ideología és la legitima
do, Pexplicació de la realitat que dona una visió deformada i 
deformant de la realitat, amb el propósit de fer acceptables les 
normes i els valors de l'organització social que salvaguarden els 
interessos de la classe dominant. Els principáis instruments uti-
litzats per acceptar —fer acceptar— els processos de dominació 
son l'economia (presentant el mode de producció capitalista com 
una cosa racional, natural i necessária), i la política, mitjancant 
Festabliment d'una democracia formal que no deixa gaire espai 
per a Pintervenció directa del ciutadá en els afers públics. 

Aquest és, en síntesi, el discurs del marxisme al voltant del 
conflicte social i de la significació de la propietat en el seu 
desenvolupament. 

L' escola de Frankfurt 

Mes que no pas el marxisme elássie, a la investigació sobre la 
pau li interessa la revisió que els mateixos marxistes han anat 
fent d'aquesta doctrina al Uarg deis anys. Dins d'aquest procés 
crític, destaca d'una manera especial Pescóla de Frankfurt, que 
ha tingut sempre una gran preocupació per la violencia i el con
flicte i que ha tingut una notable influencia en moka de la gent 
que s'ha dedicat a investigar la pau i els conflictes. 

Com assenyala Mardones79 en un treball molt clarificador, les 
contribucions de Pescóla de Frankfurt sobre Panálisi del conflicte 

78. MARDONES, J.M.: «El conflicto social en la sociedad industrial 
avanzada según la teoría crítica», a Sobre la vio/enda, Edit. Mensaje
ro, 1981, pp. 127-133. 
79. MARDONES, J.M.: op. cit. pp. 133-155. 
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podrien separar-se en dues tandes, segons provinguin de la pri
mera o de la segona generació d'aquesta escola. 

La primera generació és la formada per pensadors com 
Horkheimer,80 Adorno,81 Marcuse,82 i Fromm,83 tots ells preo
cupáis pels aspectes estructuráis del conflicte social i caracterit-
zats peí carácter diacrónic de les seves reflexions. Les tesis mes 
significatives d'aquesta generació serien les següents: 
1. El domini exercit mitjancant Vordre simbblic. 

El control actual no s'exerceix mitjancant l'economia políti
ca, com deia Marx, sino particularment en Támbit cultural. 
La prodúcelo cultural i la sevq manipulado passa a convertir
se en l'eix de l'análisi del conflicte social. Per a Tescola de 
Frankfurt, la reproducció de la societat i de les seves relacions 
de classes i dominació s'aconsegueix mitjancant el control de 
l'ámbit simbólic i cultural. 

2. El totalitarisme ideológic exercit peí tot social. 
El control social s'encobreix mitjancant la dissolució de les 
diferencies entre les estructures socials (asimétriques i con-
flictives) i l'estructura objectivada d'ideals espirituals. Aixó 
s'aconsegueix utilitzant els mitjans de comunicado de mas-
ses com a element ensinistrador per al conformisme, és a dir, 
posant en marxa un procés d'adaptació mitjancant el 
conformisme. 

3. La racionalitat del domini. 
La ideologia actual es presentada legitimada sobre la base de 
la racionalitat científica, pero, aquesta racionalitat pertany 
al món del domini, i no de la rao. Així, la societat industrial 

r 

contemporánia tendeix a ésser totalitaria a causa de la ma
nera com ha organitzat la seva base tecnológica. 

4. La introjecció del control social. 
Els controls socials han estat introjectats i, com a conseqüén-

80. HORKHEIMER, Max: Teoría crítica, Amorrortu Edit., 1974, 296 p. 
81. ADORNO, Theodor W.: Crítica, cultura y sociedad, Ariel, 1969. 
82. MARCUSE, Herbert: La agresividad en la sociedad industrial avan
zada, Alianza, 1984, 136 p.; Ensayos sobre política y cultura, Ariel, 1981, 
214 pp. 
83. FROMM, Erich: Anatomía de la destructividad humana, Siglo XXI 
de España, 1982, 512 p.; Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, 
Fondo Cultura Económica, 1978, 310 p. 
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cia, es produeix una pérdua de la diferencia en el jo entre Y«e\-
terior» i l'«interior» (alienació objectiva). 

5. El complex de poder i la personalitat autoritaria. 
La síndrome autoritaria i el totalitarisme polític están lligats 
i teñen arrels estructuráis. Els pre'judiéis son també importan-
tíssims. 

Peí que fa a la forma de superar aquest sistema social totalitari, 
els components d'aquesta primera generació de l'escola de Frank-
furt creuen que, com ha indicat Marcuse, comenca amb Vedu
cado de la consciéncia, el saber, robservació i el sentiment que 
ens fa conscients de ¡'existencia de crims contra la humanitat. 

La segona generació de l'escola de Frankfurt és la formada 
per Habermas,84 Wellmer85 i Offe, fonamentalment, i, sense 
trencar ni molt menys amb el discurs deis de la primera genera
ció, posen l'accent en uns determináis problemes i reflexions, deis 
quals en destacaríem quatre:86

 f 

a) Com ha indicat Wellmer, les contradiccions i crisis del capi-
talisme no han de ser cercades primáriament en l'ámbit eco-
nómic, sino que son, sobretot, problemes de legitimado, de 
motivado i d'administraáó. Aqüestes contradiccions expli
quen les formes terroristes de violencia i els refusos radicáis 
de la societat, com la repressió estatal institucionalitzada so
ta una cobertura jurídico-democrática. 

b) Hi ha una contradicció estructural en el sistema capitalista 
entre les normes vigents i la realitat social, és a dir, que hi 
ha una no-correspondéncia entre els processos de decisió po
lítica i les necessitats, les experiéncies i les possibilitats d'ac-
tuació deis individus. D'altra banda, val a dir que no hi ha 
una credibilitat vers unes normes que reprodueixen les injus-
tícies i les relacions de dominació del sistema. 

c) Tot i que els problemes es tracten de solucionar mitjancant 
el sistema de la democracia formal, no pot evitar-se l'apari-
ció de manifestacions de conflictivitat latent del sistema, i aixó 

84. HABERMAS, Jürgen: Historia y critica de la opinión pública, Gus
tavo Gili, 1982, 352 p.; Ciencia y técnica como ideología, Tecnos, 1984, 
184 p. 
85. WELLMER, Albrecht: Teoría crítica de la sociedad y positivismo, 
Ariel, 1979, 176 p. 
86. MARDONES, J.M.: op. cit. 
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a causa de diversos factors: Pintent de reduir Pesfera de la ra-
cionalitat al merament técnic i científic, la regressió en el camp 
de la consciéncia moral a formes pre-uni ver sais (retrocés de 
la solidaritat), la impotencia deis individus enfront deis con-
filetes generáis per la frustrado i la repressió, que engendren 
falses necessitats creades peí sistema o les expectatives no sa-
tisfetes, el cuite a l'immediat, la por a la llibertat, Pau tor i ta
ri sme, etc. 

d) El sistema desplaca el conflicte central vers la periferia. EIs 
conflictes no s'eliminen; es desplacen, i es vol fer veure que 
no son derivacions de la contradictoria organització socio
económica del centre. 

No cal dir que la llista de reflexions esmentades anteriorment 
no abasta la totalitat de Pobra de Pescóla de Frankfurt, pero sí 
que cree que proporciona una idea de la significació que aques
ta escola ha tingut en el desenvolupament de Panálisi contem-
porani deis conflictes, de la violencia i de la pau. 

Una característica important de Pescóla de Frankfurt ha estat 
que no s'ha limitat a indicar les malalties socíals, sino que s'ha 
endinsat en el terreny de formular vies alternatives i sortides ais 
problemes analitzats. En aquest sentit, els filósofs de Pescóla de 
Frankfurt han assenyalat que els punts centráis per establir una 
resistencia de cara a la construcció d'una societat veritablement 
humana serien els següents:87 

1. La crítica negativa de tot absolut. 
No hi ha ni mals ni béns absoluts, per aixó cal apostar peí 
principi de la instauració de la tolerancia, la relativitat de tot 
Phumá i fins el perdó en la historia de la societat. 

2. Uactitud de sos pita. 
Cal cultivar la mirada crítica i relativitzadora, així com anar 
a les arrels. Educar per a la crítica vol dir educar per al des-
vetllament de Perror, de Pengany i la mentida. 

3. Linteres emancipador. 
No s'han d'oblidar dimensions humanes com la tendresa, la 
bellesa, Pemoció, la gratitud, etc. 

4. Resistencia a Vactivisme voluntarista i al nihilisme escéptic. 
Aixó concorda plenament amb la proposta que fa sempre Gal-

87. MARDONES, J.M.: op. cit. pp. 153-155. 
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tung que la pau consta de tres components inseparables: l'ac-
ció, la investigació i Peducació. 

5. Mantenir la pregunta peí senüt. 
Aixó implica admetre i valorar el component inquisitiu de la 
persona humana, reivindicar el misteri de la mateixa perso
na i donar prioritat a les preguntes sobre els fins. 

ü escola sistémíca 

Dins del corrent que cerca en les estructures nacionals i interna-
cionals les causes de la violencia i el conflicte, destaca particu-
larment un conjunt d'aportacions que han analitzat el sistema 
internacional o els sistemes socials. 

Com ja s'ha indicat en el capítol centrat en les relacions inter-
nacionals, on hem vist que un corrent molt important és, justa-
ment, el d'aquesta escola sistémica, els partidaris d'aquesta es
cola consideren els conflictes internacionals com a fenómens pa-
tológics que amenacen de posar en perill la mateixa vida del sis
tema. Aixó fa que, molta de la gent que está inclosa en aquesta 
escola es dediqui, principalment, a cercar les formes per equili
brar el sistema. D'altres, com veurem, entenen que Pobjectiu fo-
namental no es tant Pequilibri del sistema com cercar les formes 

w 

i les dinámiques d'evolució d'aquests sistemes en una direcció 
determinada que, en darrera instancia, faciliti la construcció d'un 
món mes just i pací fie. 

Els teórics ortodoxos de Pescóla sistémica, dins de les relacions 
internacionals, polemitzen sobre si el sistema multipolar és mes 
o menys conflictiu que el bipolar. Per a Deutsch i Singer,88 el 
sistema multipolar és menys conflictiu, i consideren que la dis-
minució de la possibilitat d'interacció entre actors internacionals 
augmenta el potencial d'inestabilitat i de conflicte. Per a Waltz,89 

al contrari, el sistema bipolar és menys conflictiu, puix permet 
a les superpoténcies exercir un mes gran control per reduir Tus 
de la violencia. 

88. DEUTSCH, K. i SINGER, D.: Multipolarpower system and ínter-
nationat stabitityy Wold Politics, abril 1964. 
89. WALTZ, K.: Man, the State and War, Columbia University Press, 
N.Y., 1959. 
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Per a Rosecrance,90 un sistema internacional bipolar amb in-
teressos de domini correspon a un joc de suma zero.91 Aixó im
plica mes riscos de conflicte i estimula tant l'expansió com Pagres-
sió. Un concepte flexible de bipolaritat, al contrari, seria com
patible amb la distensió i permetria certs canvis sense violencia. 
El sistema multipolar, opina, multiplicaría els conflictes, perqué 
hauria de vehicular una gran diversitat d'interessos i de demandes. 

La investigació sobre la pau, en general, ha estat sempre mes 
partidaria deis sistemes multipolars, és a dir, sistemes formats 
per un elevat nombre d'actors, i no sois de carácter estatal, sino 
també no estatals (multinacionals, associacions professionals, or-
ganismes internacionals, organitzacions polítiques, culturáis, tec-
niques i socials, etc.), i per motius que ja s'han comentat mes 
explícitament en parlar de les relacions internacionals. 

Un deis divulgadors mes coneguts de I'análisi deis sistemes so
cials ha estat Kenneth Boulding, un economista nard-americá 
prou conegut pels investigadors sobre la pau, des del moment 
que Boulding forma part activa de les associacions internacio
nals que agrupen les persones que investiguen sobre la pau.. 

El que fa o pretén I'análisi deis sistemes socials és buscar i ana-
litzar les regularitats i les pautes en el comportament social in
ternacional. Segons aquesta escola, si es percep una relació es
table entre diferents Estats del sistema internacional durant un 
període, és possible predir el curs del sistema en el futur. 

Considerant el sistema com un tot, i no sois des d'un punt de 
vista purament nacional, els sistemátics, perceben pautes en les 
decisions, Porganització social, la comunicació i el compliment 
de rols.92 

Boulding és de l'opinió que el sistema mundial de política de 
poder travessa tres etapes: a) competició per les primeres maté-
ries; b) societat de canvi dependent deis intercanvis polítics; 
c) un món de cooperació gradual. 

90. ROSECRANCE, R.N.: Action and reaction in wor/d politics. In
ternational system and perspecrive, Little Brown, Boston, 1963. 
91. Son jocs de conflicte total. Quan A guanya, B perd, i viceversa. Els 
jocs de suma zero representen Pelecció interdependení en un extrem, el 
deis interessos diametralment oposats. 
92. WILSON, Andrew: Manual del pacifista, Edit. Debate, 1984, pp. 
273-297. 
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A l'hora d'analitzar els conflictes, l'escola sistémica dona la 
máxima importancia a Pestudi de les relacions entre els actors 
i les parts que formen aquest sistema, és a dir, a les relacions 
de cooperació o dominació entre els actors, tal com ja s'ha ex-
plicat en un altre capítol. 

No podrem finalitzar aquest apartat deis corrents estructura-
listes sense parlar de Paportació de Johan Galtung en aquest 
camp. D'entre les moltes teories i reflexions iniciades per Gal
tung, ens interessa ara Panomenada teoría estructural de l'impe^ 
rialisme, una concepció actualment forca acceptada deis meca-
nismes d'explotació, tot i que ha estat objecte de nombroses 
com pro vacio ns93 i critiques.94 Galtung, en funció d'un model de 
món format per nacions, defineix Pimperialisme com la relació 
entre la nació centre i la nació periferia en qué: 
a) hi ha harmonia d'interés entre el centre de la nació CENTRE 

i el centre de la nació PERIFERIA; 
b) hi ha mes desharmonia d'interessos dins de la nació PERI

FERIA que dins de les nacions CENTRE; 
c) hi ha desharmonia d'interessos entre la periferia de la nació 

CENTRE i la periferia de la nació PERIFERIA. 

En funció del tipus d'intercanvi entre les nacions CENTRE i PE
RIFERIA, Galtung distingeix cinc classes d'imperialisme: eco-
nómic, polític, militar, comunicacional i cultural. 

93. GIDENGIL, Elisabeth L.: Centres and Peripheries: An Empírica/ 
test of Galtung's theory of Imperialism, «Journal of Peace Research», 
n° 1, 1978, pp. 51-66. 
94. ROSEN, S.J. i JURTH, J.R.: Testing theories of Economic Impe-
rialism, Lextinghton Books, 1974; VAN DER BERGH, Godfried: Theory 
or taxonomy? Some Critica/ Notes on Johan Galtung's 3A Structural 
theory of Imperialism y «Journal of Peace Research», n° 1, 1972, pp. 
77-85; NAUSTDALSLID, Jon: A Multi-Level Approach to the Study 
of Center-Periphery Systems and Socio-Economic Change, «Journal 
of Peace Research», n° 3, 1977, pp. 203-222. 
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Per a Galtung, els mecanismes del poder estructural que perme-
ten el funcionament de Pimperialisme son els següents:95 

a) L'explotadó. Donades dues entitats, es produeixen uns inter-
canvis que beneficien mes Tuna que l'altra. La parí dominant 
és el CENTRE i, la dominada, la PERIFERIA. 

b) La fragmentado. Expressa alió de «divideix i vencerás». Con-
sisteix a provocar una divisió entre les entitats dominades i 
a disminuir la possibilitat de contactes entre les seves diver
ses parts. 

c) La penetrada. És un metode d'actuació de la dominació. El 
centre supervisa la periferia i procura que hi hagi una certa 
desharmonia d'interessos entre Pélite del centre i Pélite de la 
periferia. Aquesta darrera té el rol de cap de pont que vehi-
cula i reprodueix les concepcions del dominador.: 

d) La marginado. Els dominants estableixen les seves própies or-
ganitzacions, de les quals exclouen eís dominats. 

95. GALTUNG, Johan: Teoría estructural del imperialismo, a A. VI
ÑAS (ed.)-" Dominación y dependencia en la economía internacional, 
Ministerio de Comercio y Turismo, Madrid, 1978, Col. ICE. serie Eco
nomía Internacional, n° 1. 
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Aquesta estructura de domini i d'explotació és vital per enten-
dre el concepte de violencia estructural propugnat peí mateix Gal-
tung, i que ha estat objecte d'atenció en un altre capítol. Recor
dó de nou que aquesta aportació deis estructuralistes i, especial-
ment, de Tanálisi deis sistemes, ja ha estat igualment comenta
da ámpliament en Fapartat referent a l'aportació deis estudis so
bre les relacions internacionals. 

LA REGULACIÓ DELS CONFLICTES 

Ja hem comentat que una cosa és la inevitabilitat deis conflictes 
i una altra molt diferent, la forma d'enfocar i resoldre aquests 
mateixos conflictes. Resoldre, regular o canalitzar els conflictes 
ha estat objecte de molía atenció per pan del moviment pacifis
ta (Gandhi ja va fer-hi moltes propostes i indicacions) i de la 
comunitat que es dedica a la investigació sobre la pau. És ciar, 
pero, que les diferencies óptiques mostrades a l'hora d'analitzar 
les causes deis conflictes provoquen el sorgiment de també dife-
rents concepcions per trobar solucions a aquests conflictes.96 En 
aquest sentit, per tant, podríem afirmar que hi ha també una 
diversitat d'opinions. De qualsevol manera, subscric el que algú 
va afirmar, en el sentit que «no cal confondre Inexistencia real 
deis conflictes de classe i d'interessos amb la modalitat psicóti-
ca de resoldre'ls».97 

Amb 1'objectiu de buscar formes mes o menys rigoroses i es-
tandarditzades de regular els conflictes, s'ha anat desenvolupant 
des de fa anys, i especialment ais Estats Units,98 tot un corrent 
d'investigad ó orientat a la «regulado de conflictes». Universi-
tats com les de Colorado, Massachusetts-Amherst, Missourem 
Wayne State, Syracuse, Oklahoma State, Arizona, Buffalo, Col
gate, George Masón i Kansas han organitzat importants centres 

96. Per a una introducció a les teories existents sobre la resollido de 
conflictes, vegeu: KRIESBERG, Louis; Social Conflict Theories and 
Conflict Resolution, «Peace and Change», n° 2/3, 1982, pp. 3-17. 
97. No recordó exactament l'autor de la cita. Probablement sigui de For-
nari o de Senghaas. 
98. KATZ, Neil H.: Repon on Gradúate and Undergraduate Programs 
in Conflict Resolution, «Peace and Change», n° 2, 1986, pp. 81-94. 
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d'estudi especialitzats sobre aquesta materia i entrenen persones 
en la funció de «mediadors» o «reguladors» de conflictes (pea-
cemakers) que actúen i treballen, principalment, a nivell de con-
flictes doméstics, laboráis, locáis i medio-ambientals." 

Paul Wehr, un deis pioners en la regulado de conflictes, as-
senyala que hi ha cinc models generáis de regulado de 
conflicte: 10° 
1. Regulado legal. Assumeix Pexisténcia d'un conjunt de nor

mes explícites que les parts en conflicte accepten per tal de 
regular les seves disputes. Com pot suposar-se, és objecte de 
gran interés per al Dret, pero no pas per a la investigació so
bre la pau. 

2. Model de dissuasió. Es basa en la creació de por i temor, nor-
malment mitjancant la demostració de la forca vers 1'altre. 
No té res a veure, per tant, amb els nostres propósits que, en 
tot cas, mai es basaran en la coacció. 

3. Negociado. És el marc mitjancant el qual les parts en con
flicte poden aconseguir, totalment o parcialment, certs ob-
jectius. Hi ha técniques molt estudiades per dur un procés 
de negociado per bon camí. Aixó ja entra dins del camp de 
la «regulado deis conflictes». 

4. Intervendó de tercers. Els «mediadors» son persones prepa-
rades per exercir aquest rol. 

5. Técniques d'intervenció i d'entrenament. Perqué puguin ser 
utilitzades en els dos models anteriors. 

Wehr proposa, entre un nombre apreciable de formules i técni
ques, una guia, un compendi que pugui ajudar a descriure un 
conflicte; es tracta, en definitiva, de radiografiar-lo; aixó pot 
aconseguir-se mitjancant una descripció que inclogui els següents 
aspectes del conflicte: 

99. Revistes nord-americanes, com «Peace and Change», dediquen bo-
na part de les seves pagines a aquest tema. Vegeu particularment el nú
mero monográfic de l'estiu del 1982 (Voi. VIII, n° 2/3). 
100. WEHR, Paul: Confita Regulaüon, Westview Press, 1979, pp. 28-50. 
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Guia descriptiva del conflicte 

I. Descripció general. 
II. Historia del conflicte. 

III. Context del conflicte. 
IV. Parts implicades (unitats de decisió implicades direc-

tament o indirectament). 
V. Problemes. 

a) Fets básics (generadors primaris del conflicte). 
b) Valors básics enfrontáis. 
c) Interessos básics en conflicte. 
d) Problemes no reals (imaginaos, ficticis, etc.). 

VI. Dinámica. 
a) Esdeveniments precipitáis. 
b) Problemes d'emergéncia, transformació i 
proliferació. 
c) Polarització. 
d) Espiral. 
e) Estereotips i imatges de mirall. 

+ • 

VIL Rutes alternatives vers la solució del problema. 
VIII. Regulació potencial del conflicte. 

a) Factors limitadors interns. 
b) Factors limitadors externs. 
c) Terceres parís interessades o neutrals. 
d) Técniques de conducció del conflicte. 

Font: WEHR, Paul: Conflict Regulation, Westview Press, 1979, pp. 18-23 

Si el lema de la polemologia és «si vols la pau, coneix la guer
ra», el de la regulació deis conflictes podria ser el de «si vols 
solucionar un conflicte, coneix-lo a fons i entén profundament 
el comportament i les raons de les parís implicades». Quasi res! 

Adam Curie prefereix anomenar «pacificació» el procés de re
gulació de conflictes. Per a ell, l'art de pacificar consisteix a con
vertir una relació de tipus no-pacífica en una altra de tipus pací
fica. Els elements o components de la práctica de la pacificació 
son, segons, Curie, els següents:101 

101. CURLE, Adam: Conflictividady pacificación, Ed. Herder, 1977, 
pp. 34-35. 
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a) Investigado. Mitjancant la investigació, el pacificador even
tual adquireix el coneixement necessari perqué el seu treball 
resulti efectiu. 

b) Condliadó. Per aconseguir-la, el pacificador assenta les pre-
misses psicoiógiques necessáries per a una discussió i nego
ciado raonables, les percepcions canviades, la consciéncia cla
rificada, la tensió aplacada. 

c) Transacdó. Les parts en litigi tracten de posar-se d'acord, en
cara que sense fer grans coricessions. 

d) Desenvolupament. En el qual una anterior relació no pacífi
ca es reestructura segons unes directrius pacifiques. 

é) Ensenyamem. Mitjancant aquest, la part mes feble, situada 
en relació desequilibrada amb consciéncia baixa del conflic
te, té major consciéncia de la situació i intenta canviar-la. 

f) Confrontado. La part mes feble es manté en l'esperanca de 
guanyar una posició de paritat i, amb ella, la possibilitat 
d'arribar a un redrec que conduirá a la restauració de la rela
ció. La confrontació pot revestir diverses formes, que van des 
de la revolució fins a la protesta no-violenta. 

Per a Galtung, les formes mes importants de solució de conflic-
tes son:102 

1. Transcendencia. Quan tot el sistema de conflicte canvia i els 
actors s'acomoden en un nou camí. 

2. Compromis. Quan es troba un terme mitjá entre els objec
tius deis actors, i aquests s'acomoden al terme mitjá en gran 
mesura. 

3. Comerc. Un conflicte pot intercanviar-se amb altres, parti-
cularment quan els valors del conflicte son indissociables. 

4. Multilateralització. Quan s'introdueixen altres parts, els con-
flictes poden negociar-se triangularment o per vies quadran-
gulars, etc. 

5. Fusió. Integració total deis actors, alineament deis objectius 
i, per tant, sense conflictes. 

6. Fissió. Desintegració total deis actors, sense unió social en
tre ells i, per tant, sense conflictes. 

102. GALTUNG, Johan: «Conflict, Peace and War», Conferencia do
nada ai Curs internacional d'Estiu (Benidorm), de la Universitat d'Ala-
cant, el 31 d'agost del 1984. 
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Finalment, i des d'un altre enfocament, ens hem de referir a 
les aportacions de John Burton a I'análisi i resolució de con-
flictes.I03 

Per a Burton, la causa mes versemblant d'una guerra oberta 
en el món d'avui és la persistencia de polítiques i estructures que 
tradicionalment s'han fet servir per impedir que es produeixin 
els conflictes. 

Burton considera el conflicte com un element creatiu essen-
cial en les relacions humanes. Si es suprimeix, la societat esde-
vindria estática. La qüestió resideix a saber resoldre els conflic
tes a satisfacció de les parts implicades i per les parts.104 La clau 
de la resolució deis conflictes está, per a Burton, en si la percep-
ció del conflicte, en termes de resultats de pérdues o guanys de 
les parts, pot transformar-lo de manera que, mitjancant el ree
xamen de les percepcions, els objetius i els costos, tingui resul
tats positius per a totes les parts implicades. Burton estima que 
aixó és possible. Per aquest motiu, Burton proposa, i utilitza, 
un «taller» on convida els bandols enfrontáis, i on analitza el 
seu conflicte en presencia d'un grup d'experts. Aquests no com-
pleixen altra funció que la de facilitar la investigació mitjancant 
la presentació de dades útils sobre aquests conflictes, de vega-
des a un altre nivell, sobre la teoría del conflicte o qualsevol al
tra branca del coneixement que ajudi els bandols a comprendre 
el seu propi conflicte i la situado de l'oponent,105 

Burton és de l'opinió que amb freqüéncia tornen a sortir i sorgir 
els conflictes que semblaven haver-se solucionat, i aixó és per
qué, mes que no pas resoldre's, en realitat s'havien calmat, pero 
continuaven existint en potencia. 

Per «calmar-se» un conflicte, Burton entén que les solucions 
s'imposen a les parts en conflicte, ja sigui per coerció o per pres-
sions de diferents tipus, mitjancant la forca de les armes d'un 
deis bandols, o per decisió d'un bándol mediador. El resultat és 

103. BURTON, John: World Society, Cambridge, 1972; International 
Conflict Resotution: Theory and Practice\ Harvester, 1986, 176 p.; Global 
Confita: the Domestic Sources of International Crisis, Harvester, 1986, 
208 p. 
104. ARENAL, Celestino del: Introducción a las re/aciones internacio
nales, Tecnos, 1984, pp. 311-313. 
105. WILSON, Andrew: op. cit„ pp. 276-277. 
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que no s'enfronten amb les causes del conflicte i que cap deis 
bándols queda satisfet; en tot cas, sois un d'ells. 

Així, si es poguessin alterar les idees de manera que els dos 
bándols fossin capagos de concebre una situació en qué el con
flicte desemboques en la victoria d'ambdós, els conflictes aca
bañen abans que arribessín al llindar de la violencia. I si amb-
dós participen per igual en la cerca d'una solució acceptable per 
a tots dos, els conflictes es resoldrien.106 

El que es proposa demostrar Burton és que és perfectament 
possible que «guanyin» els dos bándols i que, normalment, no 
hi ha bases objectives per al conflicte; simplement, hi ha un pro
blema comú que pot resoldre's. 

Com ha indicat Arenal, pero, a l'hora de la práctica, el valor 
del métode proposat per Burton no té fácil aplicació a tot tipus 
de conflictes, i la seva virtualitat es redueix a conflictes limitats 
i relativament simétrics.107 D'una manera general, per acabar, 
les técniques de resolució de conflictes semblen, fins ara, mes 
ádients per solucionar alguns tipus de conflictes doméstics o 
d'ámbit reduít, mes que no pas per solucionar determináis con
flictes internacionals on la mediado resulta sensiblement molt 
mes difícil i complicada. Tot i així, les limitacions de la regula
do de conflictes no haunen de constituir un obstacle perqué 
s'anés desenvolupant, tant verticalment (amb l'adquisició de nous 
coneixements i perfeccionant les técniques actuáis), com horit-
zontalment, és a dir, multiplicant els llocs i les persones que s'hi 
dediquin amb serietat i convicció.108 

106. WILSON, Andrew: op. cit., p. 276. 
107. ARENAL, Celestino del: op. cit., p. 313. 
108. Ais EE.UU. hi ha un centre que publica un directori que actualitza 
periddicament els recursos existents sobre regulació de conflictes: In
ternationa! Resource Directory for Conflict Management\ Mark Ha-
nawalt, 204 W. 36 th St. ? 2; Boise, Idaho 83714. 
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Ja s'ha comentat en una ocasió que una bona part de la investi
gado sobre la pau no es refereix tant a l'estudi de la pau com 
a l'estudi de fenómens, dinámiques i polítiques que impedeixen 
Pesdeveniment de relacions pacifiques. L'estudi de la guerra (po-
lemologia) i deis plans d'acció encaminats a guanyar una hipo
tética guerra i a prevenir-la (estrategia), formen, d'aquesta ma
nera, un ampli camp temátic que forcosament ha interessat ais 
investigadors i les investigadores sobre la pau. 

És ciar que, per ais investigadors sobre la pau, l'objectiu i el 
sentit d'estudiar afers estratégics no és veure com es pot guanyar 
millor i mes rápidament una guerra, sino conéixer amb profun-
ditat el discurs, els medis i els plans deis qui utilitzen la forca 
de les armes, per tal de veure les contradiccions, els culs de sac 
i les antinómies d'aquest discurs estratégic convencional basat 
en la forca. Desemmascarar, desmitificar i dessacralitzar 1'ús de 
la forca és un deis principis que defineixen l'esperit deis investi
gadors sobre la pau a l'hora de ficar-se en aquest terreny. No 
és estrany, així, que en veritat ens hágihi de referir a dos discur
sos ben diferenciats peí que fa ais estudis estratégics. D'aquesta 
manera, ens referirem mes endavant al discurs convencional i al 
discurs crític, entenent per aquest darrer el sorgit per la investi
gado sobre la pau. Val a dir, també, que el propósit d'aquest ca
pítol és diferenciar la personalitat d'aquests dos discursos. 

r 

TEMÁTIQUES D'ESTUDI 

Es pot dir que prácticament tots els paísos del món teñen cen
tres o instituís d'estudis estratégics, normalment vinculats ais go-
verns respectius i, sovint, a les institucions militars. Molts 
d'aquests centres son, dones, de carácter paramilitar, i teñen per 
finalitat proporcionar estudis, coneixements i informado sobre 
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les forces militars d'altres pai'sos i l'estratégia militar internacio
nal. Aquests centres constitueixen, així, un suport important per 
ais centres de decisió política que elaboren la política de defen
sa d'un país. Aixó val, particularment, per ais centres que treba-
llen en una línia clássica i convencional, com ara el Centro Su
perior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) a Es-
panya, o T Instituí d'Estudis Estratégics de Londres (USS). 

Un estudi realitzat el 1985,l assenyalava l'existéncia de 228 
centres a l'Europa Occidental dedicats a l'estudi de temes de de
fensa i seguretat, deis quals 33 pertanyen a la RFA, 32 al Regne 
Unit, 30 a Franca i 23 a Italia. Alguns d'aquests centres no son 
convencional, sino crítics, i es dediquen preferentment a la in
vestigado sobre la pau. Tot i així, sembla ciar que aquesta quan-
titat de centres ha d'exercir una influencia destacable en molts 
casos. Vegem, dones, els temes d'atenció d'aquestes institucions. 

1. REYCHLER, L. i RUDNEY, R.: Directory Guide of Euro pean Se 
curity and Defense Research, Leuven University Press/Pergamon 
Brassey's, (Lovaina), 1985, 376 p. 
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Temes tractats peis Centres d'Estudis de Defensa 
i Seguretat d'Europa Occidental 

Nombre de centres 

Seguretat Europea 
Desarmament i control d'armaments 
OTAN 
Investigació sobre la pau 
Relacions Est-Oest 
Relacions económiques 
Política de defensa URSS 
Política exterior URSS 
Seguretat nacional 
Estrategia nuclear 
Política exterior EEUU 
Política defensa EEUU 
Militarisme i forces armades 
Euromíssils 
Historia i teoria de la guerra 
Paciñsme i moviment pau 
Teoria relacions internacionals 
Estrategia convencional 
Relacions Nord-Sud 
Estudi deis conflictes 
Rearmament 
CEE 
Comparació de forces militars 
Mesures de confianca 
Tecnología deis armaments 
Alternatives de defensa 
Presa de decisions 
Investigació militar 
Proliferació nuclear 
Temes étics 
Mitjans de comunicació 
Desnuclearització regional 
Despeses militars 
Política energética 
Guerra a l'espai exterior 
Política interior 
Opinió pública 
Estrategia naval 
Intervencionisme 
Drets Humans 
Comerc d'armes 

57 
54 
48 
46 
40 
38 
38 
34 
32 
29 
24 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
10 

Fonr. REYCHLER i RUD JEY: Directory Guide ofEuropean Security 
and Defense Research, 1985. pp. 372-375. 
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Com es pot comprovar, el tema dominant d'estudi en aquests 
centres és, justament, la seguretat europea, que és analitzada per 
la quarta part de tots els centres indicats en l'estudi de referen
cia. El desarmament i el control d'armaments, és a dir, el segui-
ment de les converses per limitar les armes nuclears, és el segon 
tema en importancia, ates que és estudiat per 54 centres d'Euro-
pa occidental. L'OTAN, la seva problemática, evolució i estrate
gia és el tercer tema que ocupa l'estudi de mes centres, seguit 
de la investigació sobre la pau, resultat sens dubte de la intro
dúcelo de centres d'aquesta mena en la llista d'aquests 228 cen
tres. Les relacions Est-Oest i les relacions económiques interna-
cionals ocupen també un lloc destacat, a l'igual que el seguiment 
de la política exterior i de defensa de l'URSS. 

Fora ja de l'abast de la llista que hem reproduít, és significa-
tiu comprovar com sois 8 centres s'ocupen de la reconversió de 
la industria militar, 8 de la guerra química, 6 de les percepcions 
d'amenaca, i 9 del neutralisme. 

Si comparem aquesta llista amb una altra que podríem con
feccionar a partir de les dades proporcionades per la UNESCO 
referents ais temes d'estudi deis centres d'investigació sobre la 
pau,2 podríem obtenir uns resultats mes que significatius. 

Efectivament, de l'estudi de la UNESCO es desprén que, ais 
282 centres assenyalats en el directori, els temes mes tractats son 
els següents; 

Temes d'estudi ais centres 
d'investigació sobre la pau d'arreu del món 

nombre de centres 

Pau 
Relacions internacionals 
Desarmament 
Conflictes 
Control d'armaments 
Desenvolupament 
Seguretat 
Drets humans 
Dret internacional 
Política exterior 
Guerra 
Estrategia 

138 
95 
84 
53 
47 
45 
42 
41 
33 
32 
24 
14 

2. UNESCO: World Directory ofPeace Research Institutions, «Reports 
and Papers in the Socials Sciences», n° 55, 1984. 
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Si busquem els percentatges d'aquelles árees que son compara
bles per la similitud del títol, i comparem els resultats, observa
ren! que els centres d'estudis estratégics donen mes émfasi a l'es
tudi de les polítiques exteriors de les grans potencies i ais tre-
balls de carácter geostratégic, nientre que els centres d'investiga-
ció sobre la pau posen mes atenció a l'estudi deis conflictes, del 
des arm amen t, els drets humans, les relacions int^rnacionals i la 
pau. 

Un repás ais «Adelphi Papers»,3 una de les publicacions mes 
prestigioses i conegudes dins del camp deis estudis estratégics 
convenció nal s, corrobora aquesta anterior afirmació. 

En efecte, si analitzem els 70 números apareguts d'aquesta pu
blicado en els darrers nou anys (n° 134 al 203), comprovarem 
que el tema dominant d'aquests quaderns ha estat l'análisi de 
les polítiques de defensa i seguretat de determinats paísos i zo-
nes (38% del total), seguit deis estudis sobre l'estratégia nuclear 
(17%), la seguretat d'Occident i de POTAN (14%), els conflictes 
de carácter regional (8%) i la política exterior d'alguns paisos 
(8%). Val a dir, també, que la major part d'aquests estudis (74%) 
fan referencia a paísos concrets i a zones geográfiques especifi
ques. En aquest sentit, la preocupació per la seguretat europea 
és dominant (27% de tots els estudis), seguida deis que fan refe
rencia I'URSS (14%). 

Delimitat ja l'espectre temátic deis centres estratégics conven
cional, vegem ara el camp temátic abastat pels centres d'inves-
tigació sobre la pau interessats per l'estratégia. Dins de la inves
tigado sobre la pau, és probable que el centre que ha dedicat 
major esforc i recursos hagi estat lMnstitut Internacional d'ln-
vestigació sobre la Pau d'Estocolm (SIPRI), el centre mes im-
portant i de major dimensió deis que es dediquen a l'estudi deis 
conflictes. El SIPRI publica anualment, des del 1969, un anuari4 

amb análisis i estadístiques fonamentals per a l'estudi del rear-
mament, la militarització i el desarmament. Aquest anuari re
presenta, en certa manera, la réplica «crítica» ais estudis orto
doxos emanats deis centres de decisió política deis Estats, tot i 
que l'aportació del SIPRI descansa moltes vegades, no tant en 
un determinat discurs que pugui fer, com en la divulgació de xi-
fres difícilment obtenibles en altres llocs. 

3. Publicáis per Plnstitut d'Estudis Estratégics, de Londres. 
4. World Armaments and Disarmament. SfPRI Yearbook 
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Malgrat algunes petites diferencies d'un any per l'altre, els 
anuaris del SIPRI mantenen una estructura forca estable. Com 
s'indica en el quadre, resquema habitual d'aquest anuari és el 
format per set grans temes: 
1. Resum general de la situació (conjuntura). 
2. Estrategia i proliferació nuclear. 
3. La militarització de l'espai exterior. 
4. La guerra química i biológica. 
5. El rearmament i la militarització económica. 
6. El desarmament. 
7. Conflictes regionals. 

L'análisi que el SIPRI fa de cada un d'aquests temes és, pero, 
molí diferent del que solen fer els centres d'estudis estratégics. 
Quan s'estudia la proliferació nuclear i Testratégia de dissuasió 
nuclear és per posar en evidencia els riscos catastrófics de l'es-
calada nuclear a nivell mundial, i no pas per justificar una de
terminada estrategia. En aquest sentit, el SIPRI i els centres d'in-
vestigació sobre la pau en general, donen molta atenció a Pestu-
di de creació de zones IHures d'armes nuclears, ais projectes de 
desnuclearització regional, la no-first-use (compromís de no dis
parar primer armes nuclears), ais projectes de congelació de les 
armes nuclears (freeze), etc. 

Peí que fa a les armes químiques i biológiques o a la militaritza
ció de Fespai, el mérit del SIPRI ha estat, precisament, el d'haver-
se avencat en uns quants anys ai debat que actualment és plan-

m 

tejat a nivell internacional, havent proporcionat dades molt va-
luoses que els Estats no han estat mai interessats a fer conéixer 
al gran públic. Trencar el secretisme en els afers de la defensa 
ha estat, en aquest sentit, una de les aportacions mes importants 
deis centres d'investigació sobre la pau i, en concret, del SIPRI. 

Sens dubte, els anuaris del SIPRI son coneguts sobretot per 
les estadístiques que confecciona anualment sobre les despeses 
militars mundials. Aquesta tasca, juntament amb la comptabilit-
zació anual de totes íes principáis transferencies d'armes que es 
fan al món, han convertit aquest anuari en una eina de treball 
indispensable per a qualsevol persona que vulgui conéixer a fons 
el problema del rearmament i la militarització. De la mateixa ma
nera, els anuaris ofereixen periódicament completes estadístiques 
sobre les despeses internacionals en investigació i desenvolupa-
ment militar, i sobre la fabricació sota llicéncia d'armes de qual
sevol tipus. 
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Camp temátic de SIPRI 
(esquema habitual deis seus anuaris) 

RESUM GENERAL DE LA SITUACIÓ 
• L'opinió pública 

CURSA NUCLEAR 
• Armes nuclears 
• Explosions nuclears 
• Estrategia nuclear 
• Proliferació nuclear 

USOS MILITARS DE L'ESPAl EXTERIOR 

GUERRA QUÍMICA I BIOLÓGICA 

REARMAMENT I MILITARITZACIÓ 
• Despeses militars mundials 
• Producció d'armes 
• Investigado militar 
• Militarització de zones concretes 
• Comerc d'armes 
• Tecnología deis armaments 
• Estratégies convencionals i polítiques de defensa 

DESARMAMENT I CONTROL D'ARMAMENTS 
• El rol de les Nacions Unides 
• Acords, Conferencies i negociacions 

ALTRES TEMES CONJUNTURALS 

Finalment, i aquesta és una tasca compartida també per al-
tres centres d'investigació, particularment peí nord-americá Ins-
titute for Defense and Disarmament Studies (IDDS), el SIPRI 
segueix atentament totes les converses, negociacions i acords que 
es fan sobre desarmament i limitado o control d'armaments. 

Des del moment que, com ja hem indicat, les temátiques del 
SIPRI son unes de les que han proporcionat mes literatura dins 
del corrent de la investigació sobre la pau orientat ais estudis 
estratégico-miiitars; Pintent de proporcionar una bibliografía 
completa sobre aquests aspectes depassaria totalment Pespai rao-
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nable d'aquest capítol. En aquest sentit, prefereixo deixar al lec
tor que consulti algunes de les obres bibliográfiques que hi ha 
sobre el tema,5 i centrar-me mes, en cañvi, en la descripció deis 
punts d'aquesta temática que cree que han despertat major inte
rés per la investigació sobre la pau, i que podríem sintetitzar en 
quatre grans apartats: militarisme, rearmament, nuclearització 
i desarmament. 

Abans, pero, assenyalarem algunes carácteristiques comunes 
en aquests tipus de treballs: 
a) Uamplitud temática, que ha obligat fins i tot que alguns cen

tres es dediquin exclusivament a treballar en un puní deis es-
mentats o en un nombre molí limitat de temes. 

b) L'esforc que normalment cal fer per superar el problema ge
neral del secretisme en qué es mouen les informacions de ca
rácter estrategia6 

c) La complexitat de Vanalisi en temes d'un alt contingut ideo-
lógic, encara que es faci veure que es tracta de qüestions 
«técniques».7 

5. FISAS ARMENGOL, Vicenc: Guia bibliográfica sobre paz, guerra 
y defensa, Ed. Fontamara, 1985, 245 p.; ARKIN, William M: Research 
Guide to Current Mílitary and Strategic Affairs, Institute for Policy Stu-
dies, 1981, 232 p.; UNIDIR: Repertoire de la Recherche sur le Desar-
mement, Naciones Unides, Ginebra, 1982, 454 p. 
6. Aquest secretisme ha disminuit, en part, grácies a I'activitat infor-
mativa d'alguns ínvestigadors que havien treballat anteriorment en ser-
veis d'informació militars. És el cas, per exemple, de William ARKIN, 
que amb la publicado de Ilibres com Research Guide to Current Mili-
tary and Strategic Affairs (Institute for Policy Studies, Washington, 1981.) 
i Nuclear Battlefield. Global Links in the Arms Race (Ballinger, 1985, 
329 p.), va permetre l'accés a nombroses fonts documentáis de carácter 
militar. Per a una análisi de la significado del secretisme, vegeu també: 
GLEDITSCH, N.P. i HOGETVEIT, E.: Freedom of Information in Na
tional and the United States, «Journal of Peace Research», n° 1, 1984, 
pp. 17-45. 
7. El Military Balance, per exemple, ha estat criticat sovint perqué conté 
molts errors estadístics, no cita les fonts i per la metodología utilitzada. 
Vegeu al respecte: OSTRICH i GREEN: Methodological Problems As
sociated mth the IISS Military Balance, «Comparative Strategy», n° 
2, 1981, pp. 151-171; MUNDY, C. i SMITH, D.: Facts about the Mili
tary, «Journal of Peace Research», n° 3, 1980, pp. 261-267; LEITEN-
BERG, Milton: The Numbers Game or Who's on First?, «The Bulletin 
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d) El rol mediador que han estat fent les Nacions Unides, que 
ha permés d'acostar els pols mes distanciáis d'entre eis que 
es dediquen a l'estudi de temes estratégics. La publicació per 
les Nacions Unides d'informes que han tingut una bona ac-
ceptació entre un espectre forca ampli de gent especialitzada 
ha permés combinar la recerca científica amb la divulgado 
vers el gran públic de temes summament importants, com des-
prés veurem. 

e) Els estudis estratégics han deixat de ser un monopoli deis mi-
litars i deis civils connectats amb el pensament militar,8 per 
passar a ser un camp d'estudi cada cop mes desmilitaritzat 
i orientat al gran públic.9 

V 

El militarisme 

Partint moltes vegades de les aportacions ja fetes des d'un altre 
camp, el de la sociología militar, la investigació sobre la pau s'ha 
preocupat, encara que insuficientment, de cercar les causes, la 
dinámica i les conseqüéncies del militarisme contemporáneo En 
aquesta tasca, hi han participat particularment Marek Thee, Ro
bín Luckham, M.T. Klare, Mary Kaldor i A. Eide. 

of the Atomic Scientists», juny/juliol 1982, pp. 27-32; ALBRECHT, U: 
A Short Guide on Arms and Armed Forces, Croom Helm, 1982; 
SCHOOL OF PEACE STUDIES: Critiques of the ffSS Military Ba
lance, «British Defence Policy, Briefing Paper», 1/84, 8 p. 
8. BARDAJÍ, Rafael Lluís: «Los estudios estratégicos y la paz», Po
nencia presentada a la Universitat Internacional de la Pau, Sant Cugat, 
1985, 9 p. 
9. Obres realitzades des de l'óptica de la investigació sobre la pau co-
mencen a teñir un cert impacte en sectors amplis de la població. El lli— 
bre Demain la guerre?, coordinat per Alain JOXE, n'és un exemple (Les 
Editions Ouvriéres, 1981). 
10. Cobra mes significativa d'aquests estudis és la compilado feta per 
Marek THEE i Asbjorn EIDE a Problems of Contemporary Militarism, 
Croom Helm, 1980, 415 pp.. Vegeu també: WALKER, R.B.J.: Contem
porary Militarism and the discourse ofdissent, «Alternatives», voL IX, 
n° 3, hivern 1983/84, pp. 303-322. La revista «Alternatives» va publi
car un interessant número monográfic (Voí. X, n° 1, estiu 84), sota el 
títol «Appraising the Growth of Military Power» 

r 

233 



El fenomen del militarisme presenta dues diferents 
manifestacions;11 el tipus mes tradicional és el caracteritzat per 
la influencia política deis militars, la seva capacitat d'imposar 
patrons d'autoritat jerárquica i la preparació general per a la guer
ra. El segon tipus de militarisme és mes modern, i es basa en 
Timpuls de la tecnologia militar i la industria d'armament. 

El rol de l'estament militar en els pa'ísos del Tercer Món i en 
el procés de descolonització ha estat un deis temes clássics de 
l'estudi del militarisme.12 En aquest sentit, la major part deis tre-
balls son de carácter regional (África, América Llatina,13 

Carib,i4 etc.) 
Un altre ha estat Y especificado económica del militarisme. Val 

a dir que és ja una tendencia forca consolidada remarcar el pes 
económic de les actuáis manifestacions del fenomen militarista; 
el volum de les referéncies sobre aspectes económics del milita
risme ho testifica.15 

Els estudis de localització nacional (el militarisme a l'URSS, 
a Espanya,16 etc.) son també nombrosos, encara que la major 
part no han partit deis centres d'investigació sobre la pau. 

11. BERGHAHN, Volker: Militarism: the history of an International 
debate, 1861-1979, Berg, 1981, 132 pp. 
12. BALL, Nicole: Third World Militarles and Politics: An Introduc-
tory Essay, «Cooperation and Conflict», n° 1, 1982; KALDOR, M. i 
EIDE, A.: The World Military Order: The impact of Military Techno
logy on the Third World, Macmillan, London, 1979; LUCKHAM, Ro
bín: Capitalismo transnacional y desarrollo nacional, Fondo Cultura 
Económica, 1979; Special Issue on Imperialism and Militarization, 
«Journal of Peace Research», n° 2, 1980. 
13. CARRANZA, Mario: Military Coups and Militarization in Latin 
America, «Journal of Peace Research», n° 4, 1983, pp. 367-375; Ml-
LLAN, Victor i MORRIS, Michael A.: Proliferación y control de ar
mamento en América Latina, «Afers Internacional», n° 2, tardor/hi-
vern 1983, pp. 23-51. 
14. El Proyecto Caribeño Justicia y Paz ha posat en marxa, des de Puerto 
Rico, un interessant programa d'investigació sobre el militarisme del Ca
rio, que sintetitza molt bé aquests tipus d'estudis regionals. 
15. Un llibre introducíori a aquest tema és La economía del militaris
mo, de Ron i Dan SMITH, Ed. Revolución, 1986, 151 p. En un altre 
apartat donarem mes bibliografía. 
16. LLEIXÁ, Joaquim: Cien años de militarismo en España, Anagra
ma, 1986; FISAS ARMENGOL, Vicenc: El poder militar en España, 
Laia, 1979, 300 p. 
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És de destacar, igualment, el creixent interés de la investiga
do sobre la pau en l'estudi de la defensa nacional. És ja una opi-
nió compartida que la situado de militarització global de la so-
cietat internacional pot perdurar, precisament, grácies a l'ambi-
güitat del terme «defensa» o «seguretat nacional». Molts paí-
sos, particularment les grans potencies, perceben sovint com a 
interessos nacionals qüestions o territoris que van molt mes en-
llá de la promoció de la seva seguretat nacional i afecten, en canvi, 
la independencia i sobirania d'altres Estats. <Per altra banda, i 
a causa de la dinámica que ha seguit la cursa d'armaments en 
els darrers decennis, l'opinió pública ha arribat a confondre de
fensa amb rearmament creient que son sinónims. Una de les tas
ques i fites de la investigació sobre la pau és, justament, desmi
tificar aquest lligam i mostrar les diferents alternatives existents 
en el camp de la defensa, sense haver de recorrer ais processos 
de militarització i armamentisme descontrolat. 

Un deis treballs mes interessants sobre el militarisme i que, en 
certa manera, representa la convergencia de reflexions sobre un 
tema des de l'óptica deis estudis estratégics, l'estudi del compor-
tament conflictiu, la psicología social, la irenologia i els estudis 
de comunicació social, és l'elaborat per Robin Luckham en tractar 
sobre la militarització de la cultura.11 Per a Luckham, les armes 
están emmotllant la consciéncia humana mitjancant el que es 
pot anomenar la «cultura armamentista», basada en el fetitxis-
me de Parma o, mes própiament, deis sistemes d'armes avanca-
des. Aqüestes armes son el resultat d'un procés específic de pro-
ducció cultural: figuren entre els assoliments suprems de la ciencia 
i la tecnología modernes. Al mateix temps, son símbols en si ma-
teixes, i com a tais están arrelades en un complex teixit de mites 
i ideologies. La valúa de les armes en les guerres s'estableix hi-
potéticament en els escenaris deis estrategues, i la seva valúa so
cial es defineix en les ideologies, mitjancant les quals els esta-
distes i les classes governants proclamen el seu dret a controlar 
la forca organitzada. Larmament ha penetrat en el mateix pro
cés de «producció cultural» i, alhora, és producte de múltiples 
formes d'activitat cultural. 

Qui fabrica la cultura armamentista? En primer lloc, diu Luck-

17. LUCKHAM, Robin: La cultura de las armas, Ed. Lerna (Barcelo
na), 1986. 
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ham, aquells que ideen, produeixen i despleguen armes: l'esta-
ment científic, els intel-lectuals de la seguretat i els gestors de la 
seguretat. Pero la cultura armamentista está també emmotllada 
per grups situats fora del complex armamentista. Es tracta deis 
«intérprets», que tradueixen la ideología del complex militar in
dustrial en els discursos de la cultura política i general. Aquests 
intérprets están assistits per un gran nombre de publicistes i pro-
pagandistes, que transmeíen directament els valors i les imatges 
de Tarmament al públic general que, al cap i a la fi, no és mes 
que la fita, l'objectiu, de les mateixes armes. 

Aquest procés de militarització és global, universal, malgrat 
les contradiccions entre els Estats dominants i dominats i acon-
segueix així que la cultura armamentista tingui mites interna-
cionalment compartits.18 

És per aquest motiu que, correntment, la ínvestigació sobre 
la pau es refereix a l'existéncia d'un ordre militar internacional, 
definit per Secares19 com «el conjunt d'activitats, relacions i pro-
cessos on pren eos i es realitza l'expansió militar, i genera una 
pirámide de poder mundial, un sistema de dominació i subordi
nado, una xarxa de dependéncies jerárquiques i una estructura 
de control basada en les forces armades (amb tots els seus com-
ponents), tot aixó inserit dins de les relacions internacionals con-
temporánies». 

Transformar aquesta cultura de les armes i el domini que ac-
tualment exerceix aquest ordre militar internacional esdevé, 
dones, un deis propósits de la Ínvestigació sobre la pau. Luck-
ham avenga algunes de les tasques a fer en aquest sentit: 
a) subvertir les institucions, les ideologies i els mites dominants; 
b) descodificar la retórica (imatges, mitges veritats, etc.) mitjan-

cant la qual els armaments s'incorporen a la ideología hege-
mónica; 

38. Luckham proposa intensificar la Ínvestigació sobre el lligam exis-
tent entre els conceptes de cultura i de militarisme, i suggereix alguns 
temes concrets, com la legitimado de la guerra i la violencia deis Es
tats, la legitimado de la intervenció al Tercer Món, la formació «d'ene-
mics interiors», la semiologia de I'armament, la fusió del real i l'irreal, 
i l'apropiació deis símbols de pau per abonar la guerra. 
19. SECARES, Vasile; A Global Perspective on the Arms Race: The 
World MHitary Order, «Bulletin of Peace Proposals», n° 4, 1981, pp. 
349-360. 
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c) restaurar el sentit coHectiu de la historia; 
d) assumir la responsabilitat del futur; 
e) construir utopies factibles; i, 
0 desenvolupar noves formes de comunicació cultural i de de-

mocratització deis mitjans de comunicació. 

L'estudi del rearmament: el paradigma de la divergencia 

Ja hem comentat abans que pocs temes hi ha que expressin mi-
llor la diferencia d'enfocaments que el representat peí 
rearmament. 

En efecte; la concepció clássica, recollida pels centres d'estu-
dis estratégics convencionals parastatals, és que la cursa d'arma-
ments és un fenomen inevitable resultat de la tensió internacio
nal i de l'espiral d'acció-reacció provocada per l'enfrontament de 
les dues grans potencies. A I'increment de despeses militars d'un 
país o bloc correspondrá, inevitablement, una resposta del con-
trari en la mateixa magnitud. 

Aquesta concepció del rearmement, pero, ha estat criticada 
i desmuntada en els darrers anys, fruit d'innombrables estudis 
duts a terme sota la iniciativa deis centres d'investigació sobre 
la pau, que han dedicat al rearmement una preferencia quasi to
tal a Thora d'establir prioritats d'estudi.20 

Marek Thee, del Peace Research Institute, Oslo, ha estat un 
deis investigadors que mes atenció ha dispensat a la desmitifi-
cació i clarificació de la dinámica del rearmament. En una de 
les seves darreres obres,21 explica que poden assenyalar-se, al-
menys, cinc grans causes que expliquin el rearmament, de les 
quals les tres primeres serien causes externes i les dues darreres, 
causes internes. 

20. KÓHLER, Gernot: Toward a General Theory or Armaments, «Jour
nal of Peace Research», n° 2, 1979, pp. 117-135. Kóhler elabora, en aquest 
article, una síntesi deis dos paradigmes básics sobre el rearmament; MA-
JESKI, SJ. i JONES, D.L.: Arms race modeling, causality analysis and 
model specif¡catión, «Journal of Conflict Resolution», juliol 1981; CLI
SAR, T.R. i DON WARD, M.: Military Spending in the United States, 
Soviet Union and the Republic of China, «Journal of Conflict Resolu
tion», setembre 1981. 
21. THEE, Marek: Military technology..., p. 101. 
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Les causes externes de la dinámica del rearmament son: 
1. Rivalítats imperiais i nacionals, el poder polític i els esque

mes expansionistes. 
2. Els dilemes de seguretat causats de forma real o ficticia, les 

percepcions de por sobre Fagressivitat o les intencions vindi-
catives de paísos veíns o de les grans potencies. 

3. Les competicions entre els sistemes, de carácter polític, ideo-
lógic, social o religiós. 

Les causes internes serien les següents: 
4. Els interessos de benefici relacionats arnb les pressions del 

complex militar industrial. 
5. La situació tecnológica, dirigida per la moderna tecnología 

militar. 

Tots aquests factors han estat estudiáis extensament per la in
vestigado sobre la pau, i hi ha una abundant bibliografía al res
pecte. Els factors que determinen Inexistencia de la cursa d'ar-
maments i, en paraules de Luckham,22 d'una cultura de les ar
mes, son nombrosos, i la seva descripció i análisi significa quasi 
la meitat de l'activitat de recerca de la investigació sobre la pau. 
Thee,23 en un esforc de síntesi, ha ordenat aquests factors de-
terminants del rearmament en tres apartats: estructuráis, fun
cionáis i doctrináis. 

Els factors estructuráis serien dos: la tecnología militar (in
vestigació i desenvolupament, projecció del rearmament al fu-
tur, perpetuació de Tarmamentisme —follow imperative—; cos-
tum d'analitzar sempre en el pitjor deis casos possibles, cosa que 
condiciona i determina les estratégies), i, en segon lloc, els inte
ressos de grup, representáis peí complex militar industrial. 

Els factors funcionáis serien els deriváis de la burocracia po
lítica i, també, de la dinámica competitiva (acció-reacció) entre 
les grans potencies. Aquest factor, dones, existeix, pero no és 
rúnic. 

Finalment, els factors doctrináis serien fonamentalment dos: 
els impulsos culturáis i histories (la superstructura), que mani
pulen l'opínió pública amb el conté de Pamenaca permanent, i, 

22. LUCKHAM, Robin: Of Arms and Culture, «Current Research on 
Peace and Violence», n° 1, 1984. Traducció espanyola; La cultura de 
las armas, Ed. Lerna, Barcelona, 1986. 
23. THEE, Marek: op. cit., pp. 101-124. 
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en segon lloc, les doctrines generades per l'entorn material i tec-
nológic, és a dir, Fimperatiu militar basat per la sacralització de 
la forca, i l'impuls expansionista i imperial, que intenta mante-
nir o engrandir les árees d'influéncia. 

Per a les grans potencies, aquesta dinámica armamentista pot 
representar-se en un circuit d'alimentació permanent, compost 
per la investigació militar, que és el motor i la for?a operativa 
del rearmament, les forces internes que hem descrit, el poder po-
lític i económic del complex militar i industrial i, finalment, les 
forces externes ja comentades. Un circuit de causes i efectes que, 
no cal repetir-ho, no coincideix ni es pot homologar amb les ex-
plicacions que sorgeixen deis centres d'estudi estratégics lligats, 
generalment, al poder militar i a la industria de guerra. 

Dinámica armamentista de les grans potencies 

INVESTIGACIÓ MILITAR 
El motor del rearmament 

—la forca operativa— 

FORCES EXTERNES 
Competició tecnológica 

Rivalitat entre les 
grans Potencies 

4 
FORCES INTERNES 

Impulsos doctrináis 
i funcionáis 

COMPLEX MILITAR INDUSTRIAL 
BUROCRÁTIC I TECNOLÓGIC 

El poder político-económic 

Font: Marek THEE: Military Technology, Military Strategy and the 
Arms Race, Croom Helm 1986, p. 124. 

Si intentem sintetitzar els treballs realitzats sobre el rearmament, 
podríem agrupar-los en cinc grans árees: 

1. Estudis sobre la industria de guerra i els complexos militars 
industriáis. Com posa en evidencia un estudi de la UNESCO,24 

hi ha dues diferents interpretacions en els estudis sobre aquest 

24. UNESCO: La carrera armamentista y el desarme: consecuencias 
sociales y económicas, «Informes y Documentos de Ciencias Sociales», 
n° 39, 1978, pp. 8-9. 
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tema: la selectiva i la pluralista. Segons la primera d'elles, el com-
plex militar industrial és una «minoria de poder», coordinada 
forca rígidament i que és plenament capac de determinar la di-
recció de la cursa d'armaments en funció deis seus propis inte
ressos. Segons la tesi pluralista, el complex militar industrial és 
un grup, coordinat de manera poc flexible, d'actors que teñen 
certs interessos comuns i que, conseqüentment, trehallen en pro 
del mateix tipus de política, pero els elements integrants del qual 
formen també unes forces que es contrarresten mútuament.25 

Egbert Jahn,26 en canvi, ha assenyalat que la concepció del 
complex militar industrial és una varietat de la teoría liberal deis 
grups d'interessos, i especialment en la seva versió de la teoria 
de la minoria selecta, que assigna gran importancia a petits grups 
específics en el procés de valoració social. Jahn es pronuncia per 
una análisi deis complexos militars industriáis que estigui en es-
treta connexió amb la totalitat de les relacions sócio-económiques 
de la societat. 

Els estudis sobre ¡'estructura i I'impacte de la producció d'ar-
maments, de les relacions polítiques i els interessos que es for
men al seu voltant han estat ámpliament desenvolupats per autors 
i autores com Raimo Vayrynen,27 Richard Barnet,28 Seymor 
Melman,29 Ulrich Albrecht, Helena Tuomi, el SIPRPO, S. 
Rosen,31 tots ells han aportat una gran quantitat de dades i re-

25. VAYRYNEN, Raimo: Militarization, conflict behaviour and inte-
raciioh. Three ways ofanalyzing the cóld war, Tampere Peace Research 
Instítute, «Research Reports», n° 3, 1973, pp. 23-49. 
26. JAHN, Egbert: The role of the armaments complex in Soviet so-
ciety, «Journal of Peace Research», n° 3, 1975, pp. 179-184. 
27. VAYRYNEN, R. i TUOMI, Helena: Transnational Corporations, 
Armaments and Development, St. Martin Press, N.Y., 1982. 
28. BARNET, Richard I : La economía de la muerte, Siglo XXI, Méxi
co, 1976, 191 p. 
29. MELMAN, Seymour: El capitalismo del Pentágono, Ed. Siglo XXI, 
México, 1972, 395 p. 
30. BRZOSKA, Michael i OHLSON, Thomas: Arms production in the 
Third World, SIPRI, 1986, 392 p.; WULF, Herbert: Producción de ar-
momento en el Tercer Mundo, a Armamentos y desarme en el mundo. 
Anuario reducido del SIPRI 1985, FEPRI, 1986, pp. 185-204. 
31. ROSEN, Stephen: Testing the theory of the militar-industrial com
plex, Lexington, D.C. Health & Co., Mass., 1973, 311 p. 
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feréncies que permeten donar una idea forca aproximada del gran 
pes que la industria d'armes té avui dia en el món de Peconomia 
i de la política: 

2. Estudis sobre els efectes económics del rearmament. Lainter-
relació entre economía i defensa ha estat un deis temes que va 
donar origen a la investigació sobre la pau. Després de finalit-
zada la Segona Guerra Mundial, el matemátic anglés Lewis F. 
Richardson va establir una primera teoría matemática sobre la 
dinámica de les despeses militars. En els anys seixanta, amb el 
desenvolupament de la teoría deis jocs i la seva aplicació en el 
terreny económic i social, diversos economistes nord-americans 
(Rapoport, Schelling, Boulding) analitzen les relacions interna-
cionals a partir de fets económics relacionats amb els conflictes 
i obren camí a treballs mes empírics o econométrics que es des-
envolupen a la década deis setanta (Melman, Benoit, etc.), estu
dis que es centren normalment en Panálisi del complex militar 
industrial i la significació de les despeses militars. 

Cal destacar la important aportació deis estudis de l'ONU en 
aquest terreny, particularment amb els dos informes relatius a 
la relació entre el desarmament i el desenvolupament32 i a les 
conseqüéncies económiques i socials de la cursa d'ármaments i 
de les despeses militars.33 

Les revistes de la comunitat científica dedicada a la investiga
ció sobre la pau solen editar números monográfics relatius al te
ma de Peconomia de Parmamentisme amb certa freqüéncia.34 

Marek Thee, Robín Luckham, jacques Fontanel, Ch. Schmidt, 
Tamas Szentes35 i Ángel Viñas36 son alguns deis autors que mes 

32. ONU.: Relación entre desarme y desarrollo, «Serie de estudios De
sarme», n° 5, 1982, 207 p. 
33. ONU.: Las consecuencias económicas y sociales de la carrera de 
armamentos y de los gastos militares, Centro de las Naciones Unidas 
para el Desarme, 1978, 101 p. 
34. Un exemple podría ser el n° 1, V6L X, de Pestiu del 1984, de la re
vista nord-americana «Alternatives». 
35. SZENTES, Tamas: Económic Effects of Global Militarization, a 
F. ALGER i J. BALÁZS (edit.): Confita and Crisis of International 
Orden News Tasks ofPeace Research, Proceedings of the IPRA 10 th. 
General Conference, Budapest, 1985, pp. 119-164. 
36. VIÑAS, Ángel: Armas y economía, Ed. Fontamara, 1984, 216 p. 

241 



s'han destacat en aquests tipus d'estudis sobre l'economia de la 
defensa. 

D'altres treballs fan referencia mes explícita a alguns aspectes 
concrets de l'economia. Així, s'ha estudiat l'impacte de l'econo-
mia armamentista sobre la inflado, el creixement económic,37 

la divisió internacional del treball, les inversions,38 l'endeuta-
ment, el malbaratament deis recursos minerals i les matéries 
primeres,39 etc. 

Lindgren40 ha compilat diferents estudis existents sobre els 
efectes económics de Parmamentisme, i els ha catalogat en dos 
grups: 
a) l'influít pels treballs de Baran i Sweezy que mostren com les 

despeses militars son necessáries per al capitalisme; 
b) l'orientat a la investigació del trade-off (reducció deis com-

ponents civils quan s'incrementen les despeses militars). 

Per a Lindgren, mentre els governs no proporcionin una major 
informació sobre les seves despeses militars, resultará difícil d'arri-
bar a conclusions fiables sobre els efectes de Farmamentisme so
bre Peconomia. Wolpin41 ha compilat també els estudis realit-

37. BENOIT, Emile: Defense and económic growth in developing coun-
tries, Lexington Books, 1973, 326 p.; BOULDING, KENNTH i GLEA-
SON: War as an investment: Thestrange case ofJapan, «Peace Research 
Society (International) Papers», vol. III, 1965, pp. 1-17. 
38. SIVARD, Ruth Leger: World military and social expenditures, World 
Priorities, Washington (anuario); CAPPELEN, A.; GLEDITSCH, N.P.; 
BJERKHOLT, Olav: Military Spending and Económic Growth in the 
OECD countries, «Journal of Peace Research», n° 4, 1984, p. 361-373. 
39. WESTING, Arthur: Global resources and International conflict, 
SIPRI, 1986, 296 p.; HVEEM, Helge: Militarization ofnature: conflict 
and control over strategic resources and some implications for peace 
policieSy «Journal of Peace Research», n° 1, 1979, pp. 1-26; FISAS AR-
MENGOL, Vicenc: Materias primas, minerales estratégicos y conflic
tos internacionales, «Afers Internacional» (Barcelona), n° 0, prima
vera 1982, pp. 77-98. 
40. LINDGREN, Góran: Review Essay: Armaments and Económic Per
formance in Industrialized Market Económics, «Journal of Peace Re
search», n° 4, 1984, pp. 375-387. 
41. WOLPIN, Miles D.: Comparative Perspectives on Militarization, 
Repression and Social Welfare, «Journal of Peace Research», n° 2, 1983, 
pp. 129-155. 
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zats sobre els costos de la militarització i ha mostrat com els sis
temes dominats per militars tendeixen a ser mes repressius i a 
teñir cárregues militars mes feixugues. 

3. Estudis deis efectes de l'armamentisme sobre el medi ambient. 
El SIPRI d'Estocolm és el centre que mes s'ha destacat per l'aná-
lisi científica d'aquest tema, sobre el qual ha publicat nombro-
sos llibres,42 alguns juntament amb el Programa de Medi Am
bient de les Nacions Unides (UNEP). Arthur Westing sol ser el 
coordinador d'aquestes investigacions. També hi podríem incloure 
els estudis duts a terme sobre la guerra química i biológica. El 
SIPRI ha estat també qui ha realitzat la major part d'aquests 
estudis,43 mantingut una col-lecció anomenada «Chemical and 
Biological Warfare Studies» i ha tractat aquest tema en tots els 
seus anuaris. 

4. Estudis sobre el comeré d'armaments. 
Durant el procés de descolonització, un deis mecanismes que els 
paísos desenvolupats han fet servir per aguditzar la dependen
cia deis paísos del Tercer Món ha estat el comerc d'armes, una 
activitat comercial que ha augmentat els lligams de dependen
cia tecnológica i política deis pa'ísos del Sud vers els productors 
d'armes del Nord i, d'una manera específica, amb els EEUU, 
I'URSS, Franca i Gran Bretanya. 

42. SIPRI: Ecologicat Consequences of the Second Indochina War, 
1976, 119 p.; Weapons of Mass Destruction and the Environment, 1977, 
95 p.; Effects of Weapons on Ecosystems, 1979, 70 p.; Warfare in a Fra
güe World: the Military Impact on the Human Environment, 1980, 249 
p.; Herbicides in War: The long-term Ecological and Human Conse
quences, 1984, 210 p.; Environment Warfare: a Technical, Legal and Po-
licy Appraisal, 1984, 107 p.; Explosive Remnants of War: Mitigating 
the Environment Effects, 1985, 143 p.; Global Resources and Interna
tional Conflict: Environment Factors in Strategic Policy and Action, 
1986, 296 p. 
43. Els treballs mes recents del SIPRI sobre aquest tema son: ROBÍN-
SON, Julián Perry: Chemical Warfare and Arms Control, 1985, 116 p.; 
TRAPP, Ralf: The detoxification and natural degradation ofchemical 
warfare agents, 1985, 104 p.; ROBINSON, Julián Perry: The chemical 
industry and the projected chemical weapons convention, abril 1986; 
GEISSLER, Erhard: Biological and toxin weapons today, 1986. 
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La investigació sobre la pau ha dedicat una gran atenció al 
seguiment d'aquest corriere, a la seva comptabilització i a la re
cerca de les conseqüéncies que aquesta activitat podría teñir, tant 
per ais compradors com per ais venedors. 

Els anuaris del SIPRI44 han estat, de nou, una de les fonts 
básiques per seguir l'evolució d'aquest comerc. La federació de 
científics alemanys, d'Hamburg, formada per investigadors com 
U Álbrecht, D. Ernst, R Lock, i H. Wulf, ha elaborat també 
estudis complets sobre les transferéncies d'armes ais paísos 
subdesenvolupats,45 dades que es poden trobar igualment en els 
llibres del SIPRI que recullen les estadístiques acumulades en 
els seus anuaris.46 

Finalment, cal fer referencia ais esforcos d'alguns autors, com 
Michael T. Klare,47 per estudiar el comerc d'armes repressives 
(policials). 

5. Estudis sobre la tecnología militan 
Ja hem comentat mes amunt, en referir-nos al rol decisiu de la 
investigació i el desenvolupament militar en la dinámica del rear-
mament, que í'análisi de Tevolució tecnológica i de la militarit-
zació d'aquesta evolució ha estat un deis temes que mes biblio
grafía ha fet sorgir en els darrers anys. L'impacte de les noves 
tecnologies (ET) o tecnologies emergents i el pes que la tecnolo
gía té en l'estratégia nuclear o en els plans de la guerra de les 
galáxies han fet d'aquesta qüestió una de les mes actuáis en el 
debat sobre la pau i les estratégies de pau i conflicte.48 Entre 

44. SIPRI: World Armament and Disarmament. 
45. ÁLBRECHT, Ulrich et al.: Armaments and Underdevelopment, 
«Bulletin of Peace Proposals», n° 5, 1974; New Trends in theArms Trans-
fer Process to Peripheral Countñes, Hamburg, 1975; LOCK, Peter i 
WULF, Herbert: A Register on Arms Production in Developing Coun-
tries, Hamburg, 1977. 
46. SIPRI: The arms trade with the Third World, Penguin, 1975; Arms 
trade registers. The arms trade with the Third World, 1975, 176 p. 
47. KLARE, Michael T.: Arms and power: The political economy of 
US weapons sales to Latin America, NACLAs Latín America & Em-
pire Repon, marc 1975, 32 p. 
48. Una de les obres d'introducció a aquesta problemática mes recent 
i completa és La guerra del futuro, de Frank BARNABY, Ed. Debate, 
1985. Recordem també el treball de Mary KALDOR: El arsenal barro
co, Ed. Siglo XXI, 1986., i la compilació de Mary KALDOR i Asbjorn 
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d'altres investigadórs, la tecnología militar ha estat estudiada per 
Frank Barnáby, Mary Kaldor, Marek Thee, J.P. Perry Robinson, 
Kosta Tsipis, Peter Lock, Robin Luckham i Asbjárn Eide. 

Molts d'aquests treballs apunten en la direcció d'assenyalar que 
la creació de nous sistemes d'armes no és deguda a raons de se-
guretat, sino al fet que la tecnología, peí seu propi impuls, s'an-
teposa a la política i crea armes de forma permanent, a les quals 
s'han de cercar justificacions a posteriori, principalment mitjan-
cant.la sobrepercepció de les amenaces i la creació de nous ene-
mies. D'aquesta manera, la decisió d'adquirir sistemes d'armes 
s'adopta moltes vegades amb la finalitat de satisfer les exigén-
cies de diferents interessos sectorials dins deis governs i, amb fre-
qüéncia, com a derivació de les rivalitats de les diferents bran
ques en qué están formades les forces armades.49 

Per a la investigació sobre la pau, la continua explosió de guer-
res i conflictes de Pactualitat no és pas una casualitat. Es pro-
dueixen perqué han estat alimentades durant molts anys per po-
lítiques suicides que confien i es basen en l'armamentisme i en 
l'acumulació incontrolada d'artefactes destructius. En aquest sen-
tit, la influencia exercida sobre el militarisme per l'impuls tec-
nológic ha estat decisiva, i de tal forma, que podría afirmar-se 
que la cursa d'armaments és, fonamentalment, una cursa tecno
lógica. De fet, les estratégies (nuclears o convencionals) no son 

r 

mes que prolongacions deis avéneos tecnológics. 
Mary Kaldor50 suggereix que la cursa d'armaments actual está 

determinada per diferents factors nacionals, el mes important 
deis quals és el conservadorisme militar i la cerca de contractes 
de defensa de les grans empreses per augmentar al máxim la de
manda deis seus productes tradicionals. El resultat és la creació 
d'un arsenal de sistemes d'armes «barroc» (avions molt compli
cáis, míssils sofisticáis, etc.); cada generació d'armes porta una 
pila de millores sobre Fanterior, seguint una espiral tecnológica 

EIDE: The World Military Orden The Impact ofMilitary Technology 
on the Third World, The MacMillan Press, 1979, 306 p. Al «Bulletin 
of Peace Proposals» hi ha dedicat uns quants números monográfica 
(2/77, 4/77 i 1/78). 
49. JOXE, Alain: La technologie dans te rapport des forces, «Paix & 
Confiicts», París, tardor 1984, pp. 61-67. 
50. KALDOR, Mary; El arsenal barroco, Ed. Siglo XXI, 1986. 
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allunyada de les mateixes teories estratégiques. Les armes son, 
finahnent, les que creen les estratégies. 

Estudis sobre la nuclearització 

Una part important de la dedicado deis estudis estratégies, con-
vencionals o crítics, ha anat dirigida a la significació de l'arma-
ment i de ¡'estrategia nuclear. Ja hem comentat també que la in
vestigado sobre la pau es va consolidar, en certa manera, a par
tir de la contestació i la crítica nuclear que van sorgir a la déca
da deis cinquanta.51 

El tema nuclear ha estat tractat, fonamentalment, des de quatre 
perspectives: ía conceptual (el discurs de la dissuasió), la proli-
feració vertical, la proliferació horitzontal, i la connexió entre 
armes nuclears i intervencionisme. 

El discurs estratégic basat en les armes nuclears ha estat ob-
jecte de nombroses i consistents critiques des de la mateixa 
aparició de les armes nuciears.52 Centenars de llibres i milers 
d'articles han anat explicant els riscos derivats, tant de ¡'existen
cia de les armes com de les conseqüéncies d'un eventual ús d'una 
part d'elles o de la seva totahtat. Els recents descobriments de 
les conseqüéncies ecológiques d'una guerra nuclear i, especial-
ment, de ¡'existencia d'un «hivern nuclear», han vitalitzat enca
ra mes aquest debat polític i científic.53 

El tema nuclear ha estat, probablement, el principal vincle en
tre el moviment per la pau i la comunitat científica dedicada a 

51. La revista «Bulletin of the Atomic Scientists», editada per l'Educa-
tional Foundation for Nuclear Science, va néixer al 1945, i continua es-
sent una de les principáis plataformes d'opinió crítica sobre el perill 
nuclear. 
52. Bona part d'aquestes opinions es troben catalogades a Guia biblio
gráfica sobre estrategia i proliferació nuclear, de Viceng FISAS, Fun
dado Jaurne Bofill, 1983, 255 p. 
53. D'entre les obres mes recents: ROWAN-ROBINSON, Michael: El 
invierno nuclear, Ed. Ariel, 1986, 122 p.; Armas Nucleares, Libros de 
Investigación y Ciencia, 1986, 270 p.; AGUIRRE, Mariano: De Hiros
hima a los euromisiles, Ed. Tecnos, 1984, 585 p.; RIORDAN, Michael: 
El día después, Ed. Grijalbo, 1984,; WEBBER, Ph., WILKINSON, G. 
i RUBÍN, B.: Crisis de los euromisiles, Ed. Debate, 1984. 
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la investigado sobre la pau. Campanyes com les que porta a ter-
me TEuropéan Nuclear Disarrñament (END) o el grup británic 
CND, apleguen persones que treballen des d'una doble perspec
tiva: la militáncia a grups antinuclears i la tasca d'investigació; 
aquest és el cas d'algunes persones com Dan Smith,54 E.P. 
Thompson,55 Doroty Thompson,56 Sheena Philips, Malcom 
Chalmers,57 Paul Rogers58 i un llarg etcétera. 

També ha estat molt important la coMaboració d'antics mili-
tars i d'especialistes en estrategia militar. En aquest sentit, les 
dades aportades en els darrers anys per William M. Arkin i Ri
chard W. Fieldhouse59 han estat mes que estimables, i han com-
pletat la informació que ja anava proporcionant, des de feia uns 
anys, el Center for Defense Information, de Washington,^ di-
rigit per Talmirall retirat Gene R. La Rocque. 

Per a Frank Barnaby,61 un deis especialistes sobre estrategia 
i armament nuclear que ha divulgat mes aquesta problemática, 
hi ha dos tipus d'explicacions a Pinterrogant de per qué cada dia 
és mes probable que es produeixi un conflicte nuclear, tot i que 
sabem que desembocaría en una catástrofe completa: 
a) Alguns dirigents polítics desitgen posseir la capacitat per do

nar un primer cop nuclear, i amb la finalitat que els pa'isos 
respectius detentin el domini mundial o la superioritat estra
tégica. 

54. SMITH, Dan: Fallacies in Deterrence and Warfighting Strategies, 
a Paul JOSEPH i Simón ROSEMBLUM (Ed.): Search for Sanity, South 
End Press, Boston, 1984, pp. 21-78. 
55. THOMPSON, E.P.: Protesta y sobrevive, H. Blume, 1983, 221 p. 
Opción cero, Ed. Crítica, 1983, 253 p. 
56. THOMPSON, Doroty: Antes muertas. Mujeres contra el peligro 
nuclear, Edic. La Sal (Barcelona), 1984, 250 p. 
57. CHALMERS, Malcom: Trident: Britain's independent arms race, 
CND Publications, 1984, 88 pp. 
58. ROGERS, Paul: Guide to Nuclear Weapons 1984-85, Bradford 
School of Peace Studies, 1984. 
59. ARKIN, William i FIELDHOUSE, Richard W.: Nuclear Battle-
fields, Ballinger, 1985, 328 p. 
60. Aquest centre publica el butlletí «The Defense Monitor». 
61. BARNABY, Frank: La guerra del futuro, Ed. Debate, 1985, pp. 11-12. 
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b) La cursa d'armaments nuclears és ja incontrolable a causa 
del poder polític de certs grups de pressió. 
1. Els militars, que mouen un pressupost de 900.000 milions 

de dólars anuals en qüestions de defensa. 
2. Les industries de defensa, que controlen uns pressupostos 

de 180.000 milions de dólars anuals per a la fabricació 
d'armaments. 

3. Els grups académics, que monopolitzen el 30% de la 
investigació mundial, que és la proporció mínima dedica
da a temes militars. 

4. La burocracia. Uns 27 milions de civils en tot el món 
treballen per a les institucions militars. 

Ens referíem abans que un deis aspectes mes preocupants del te
ma nuclear era la seva proliferació, és a dir, el creixement qiían-
titatiu de ¡'arsenal existent a cada país nuclear (proliferació ver
tical) i, al mateix temps, la disseminació de la tecnología nuclear 
arreu del món, de manera que cada cop hi ha mes paísos que 
teñen possibilitats de fabricar explosius nuclears (proliferació 
horitzontal). 

Peí que fa a la proliferació vertical, cal recordar que en l'ac-
tualitat hi ha unes 60.000 bombes nuclears, amb una potencia 
destructiva de 16.000 megatones, és a dir, Tequivalent al poten
cial de destrucció de 5.000 Segones Guerres Mundials juntes. 
Amb aquest poder mortífer podría destruir-se la Terra cinquan-
ta vegades. Un sol míssil d'avui dia pot teñir una capacitat des
tructiva superior a la desencadenada durant tota la Segona Guer
ra Mundial... 

Peí que fa a la proliferació horitzontal, malgrat les salvaguar
des i institucions encarregades de controlar Tus estrictament 
cívico-comercial de l'energia atómica, el cert és que ja son di
versos els paísos que han burlat aquests controls i s'han procu-
rat el domini de la construcció d'enginys per a ús militar: Sud-
áfrica, Israel, India i Pakistán en son uns exemples. El plutoni, 
element artificial resultant de la fissió a les centráis nuclears, és 
un element básic per a la fabricació d'explosius nuclears. El plu
toni obtingut anualment a causa de Pexisténcia de les centráis 
nuclears pot ésser suficient per fabricar 1.500 bombes anuals del 
poder destructiu de les d'Hiroshima i Nagasaki. Aquest tema, 
rus militar de l'energia nuclear centrada en la producció d'elec-
tricitat, ha estat també molt estudiat per diversos centres d'in-
vestigació sobre la pau, i especialment peí SIPRl, que.hi.ha de-
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dicat molts llibres i estudis,62 sovint coordinats per Josef Gold-
blat. El problema de la proliferació ha dut, lógicament, a Pestu-
ái deis mecanismes de no-proliferació i a la revisió i crítica del 
Tractat de No Proliferació (TNP).** 

Un altre camp tractat en relació a la nuclearització és el Ili-
gam existent entre la instaMació d'armes nuclears a determina-
des zones i la possibilitat de desencadenament d'una guerra nu
clear limitada, com a derivació de la política intervencionista de 
les grans potencies i, especialment, deis Estats Units. Aquesta , 
connexió mortal ha estat denunciada per analistes com M.T. 
Klare64 i Ellsberg65. 

Finalment, la nuclearització ha creat una amplia resposta peí 
que fa a Pelaboració de plans de desnuclearització i creació de 
zones lliures d'armes nuclears,66 destaquen els treballs d'Ulrich 
Albrecht, Sverre Lodgaard i Marek Thee.67 

62. A part de la informado que anualment apareix en els Yearbooks, 
el SIPRI ha publicat aquests llibres sobre la proliferació nuclear: Non 
proliferation: The Why and the Werefore, 1985; Nuclear Non-
Pro l if era tío n: A Guide to the Debate, 1985; Safeguarding the Atom: 
A Critical Appraisal, 1985; No First-Use, 1984; Uranium Enrichment 
and Nuclear Weapon Proliferation, 1983; TheNPT: The main political 
barrier to nuclear weapon proliferation, 1980; Internationalization to 
Prevent the Spread of Nuclear Weapons, 1980; Postures for Non-
Proliferation, 1979; Nuclear Energy and Nuclear Weapon Proliferation, 
1979. 
63. GRASA, Rafael: España y el Tratado de No Proliferación Nuclear, 
«Papeles para la Paz», CIP, 1985. 
64. KLARE, M.T.: The Inescapable Links: Interventionism and Nu
clear War, a JOSEPH i ROSEMBLUM (ed.): Search for Sanity, South 
End Press, Boston, 1984, p. 463-468. 
65. ELLSBERG, Daniel: Nuclear Weapons and Global Intervention, 
a JOSEPH i ROSEMBLUM (ed.): Search for Nuclear War, South End 
Press, Boston, 1984, pp. 39-52. 
66. F1SAS ARMENGOL, Vicenc: El desarme en casa, Fontamara 1984; 
Problems of the Nuclear Weapons Freeze, «Bulletin of Peace Propo-
sals», n° 3, 1982, pp. 243-278. 
67. LODGAARD, S. i THEE, M.: Nuclear Disengagement in Europe, 
SIPRI, 1983, 264 p. 

j 
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Estudis sobre el desarmament 

Els estudis sobre el desarmament han sofert una evolució molt 
particular al llarg deis darrers decennis. Si, durant els anys cin-
quanta, podia parlar-se encara d'un auténtic esperit de desar
mament, en el sentit que hi havia una voluntat d'aconseguir una 
progressiva desmilitarització i desnuclearització entre els pa'ísos, 
arriben els anys seixanta amb una ruptura total peí que fa a aquest 
concepte: mentre uns continúen parlant del desarmament, altres 
comencen a referir-se exclusivament al «control d'armaments» 
(arms control), és a dir, a l'objectiu mes limitat de dominar i con
trolar el creixement de I'armamentisme, pero sense renunciar-hi. 

Per a la investigació sobre la pau, el desarmament és un mitjá 
per arribar a un procés de desmilitarització mes ampie. Les difi
cultáis per aconseguir un mínim d'avenc peí que fa a programes 
de desarmament han fet, pero, que aquest mitjá s'hagi convertit 
ja en un fi. Amb altres paraules: La historia del desarmament 
ha estat la historia d'un fracás, i la situació actual no permet 
pas de parlar de gaires guanys assolits en aquest terreny. Així 
les coses, molts deis treballs;sobre el desarmament tracten, jus-
tament, de la forma com vencer els innombrables obstacles que 
sorgeixen des de molts i diferents sectors polítics, socials i 
económics.68 Alva Myrdal69 ens recorda alguns d'aquests entre-
bancs: 
a) Uinterés deis complexos militars industriáis, que han format 

una industria bél-lica dotada d'una parcial autonomía. 
b) El secretisme imperant en les polítiques de defensa, que difi

culta Testabliment de relacions de confianca necessáries a l'ho-
ra de negociar reduccions d'armaments. 

c) El concepte de seguretat imperant, que basa la seva forca en 
el poder militar, i no en la cooperació entre els pobles. 

68. Un deis pioners en la cerca de noves formules de desarmament fou 
Charles E. Osgood, professor de sociología nord-americá que, el 1962, 
va publicar un projecte central en una fórmula anomenada GR1T (cor
respondencia graduada en la reducció de tensions), basada en Pinici de 
mesures de desarmament petites, amb l'objectiu d'obrir camí i crear con
fianca. El tema de les iniciatives unilaterals i de creació de confianca 
peí desarmament ha estat molt seguit peí Peace Research Institute-
Dundas, del Canadá. 

69. MYRDAL, Alva: El juego del desarme, Ed. Debate, 1984. 
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d) U asimétria deis objectes que es negocien. El que per a uns 
és básic, per a altres és secundan; el que per a uns és una ar
ma de teatre, per a altres és una arma estratégica. 

e) El ritme deis avéneos tecnológics en el camp deis armaments 
és molt mes rápid que el ritme de les converses de 
desarmament. 

f) Les negociacions es plantegen quasi exclusivament entre les 
grans potencies i marginen el rol i la capacitat de decisió deis 
altres pa'ísos. 

g) Hi ha una mena de monopoli nuclear en el tema del desar
mament que margina les possibilitats de reduir els arsenals 
convencionals. 

h) El que es busca no és un equilibri global entre les grans po
tencies, sino la superioritat militar. Amb aquest esperit, mai 
s'aconseguiran avéneos signiñeatius. 

El desarmament, per altra banda, no pot presentar-se aillada-
ment. Si no va acompanyat, paral-lelament, de mesures que per-
metin una desmilitarització del pensament._polític, els resultats 
sempre serán parcials. El desarmament, per tant, s'ha d'orientar 
tant a la reducció de les armes, com a Pacabament del pensa
ment polític i estratégic que necessita aqüestes armes. Les con
verses de desarmament, dit d'una altra manera, han d'estar acom-
panyades d'un treball polític i social. Aquest és el repte que els 
Estats no volen assumir i que, en canvi, valora la investigació 
sobre la pau. 

En contra del pensament limitat de Yarms control^ la investi
gació sobre la pau ha insistit en el desenvolupament d'altres as-
pectes, deis quals destaquem els següents: 
a) la recerca d'alternatives de defensa, és a dir, de sistemes de 

seguretat que permetin protegir els ciutadans d'un país sense 
entrar en el cercle vicios del rearmament i reaíitzar una con-
tribució al procés de desarmament.70 

b) El descobriment deis mecanismes psicológics, sociológics i po-
lítics que fan créixer la inseguretat de la població, per cercar 
les formes de disminuir aqüestes percepcions d"inseguretat. 

70. El Center of Peace and ConfHct Research, de la Universitat de Co-
penhaguen, edita la publicació «Non Offensive Defense», que recull tots 
els treballs que es fan a Factuaütat sobre les alternatives de defensa. 
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c) Els actors del desarmament han de ser, no sois els Estats, o 
un grup redu'it d'aquests, sino tots els paísos implicáis en pro-
cessos de rearmament i amb participado de totes les Ínstem
eles socials de la comunitat. Iniciatives com les deis munici-
pis desnuclearitzats, Pagermanament de ciutats, organitza-
cions no governamentals a favor de la pau, etc., afavoreixen 
la creació d'un nou clima d'enteniment entre els pobles i de 
voluntat per arribar a solucions pacifiques per ais conflictes 
internacionals. 

d) No cal esperar que tots els paísos del món es posin d'acord 
per comencar a treballar a favor del desarmament. Sobren 
en el món moltes armes, militars i institucions dirigides a pre
parar la guerra, de manera que és factible anar reduint aquest 
sobrant (overkill) sense que la seguretat deis paísos es vegi 
afectada. En canvi, aixó permetria iniciar dinámiques de con
fianza de resultáis probablement molt positíus. Aquesta es
trategia és el que s'anomena á'unilateralisme mutu. 

e) El desarmament, com la política de defensa, és una qüestió 
que afecta tots els ciutadans, i no sois els estrategues. Per aixó, 
la participació sincera de la població en la conducció d'aquests 
afers incrementará paulatínament ['interés deis pobles per 
aconseguir acords satisfactoris i útils. La democratització de 
les polítiques de defensa i desarmament pot arribar a ser una 
base fonamental per augmentar la seguretat real deis pobles. 

f) El desarmament va molt relacionat amb el procés de desen-
volupament, particularment perqué possibilitaria Pestabliment 
d'un nou ordre económic mes favorable a la satisfacció de 

F 

les necessitats humanes básiques deis paísos pobres.71 

71. GRAHAM, Mac; JOLLY, R.; SMITH, Chris: Disarmament and 
World Development, Pergamon Press, 1986 (2a ed.), 306 p.; LEON-
TÍEFF, Vassily: Disarmament, foreign aid and economía growth, «Jour
nal of Peace Research», n° 3/4 1964, p. 155-167; BALL, Nicole: THe 
Miiitary in the Development Processt Regina Books, Cal., 1981, 116 p.; 
BALL, N.: Defense and Development: A Critique of the Benoit Study, 
«Económic Development and Cultural Change», abril 1983. La revista 
«Peace and the Sciences», editada a Austria, tracta habitualment d'as-
pectes económics relacionáis amb el desarmament. 

.• • 
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En un treball sobre les contradiccions i compatibilitats entre pau 
i desenvolupament, Hettne72 identifica tres elements d'investi-
gació: l'análisi del problema, Pexploració d'alternatives i la iden
tificado deis actors socials de les alternatives de desenvolupa
ment. Les análisis indiquen que els principáis models de desen
volupament (models de creixement i modernització) creen con-
flictes interns i externs que reprodueixen i alimenten el rearma-
ment. Per aixó, afirma Hettne, mes que concebre el desarma-
ment com a condició per al desenvolupament, hauríem d'argu-
mentar que el desenvolupament és la condició per al desarma
ment. 

Tots aquests suggeriments han proporcionat també una am
plia literatura de difícil selecció.73 

Tot i que de fet no és gaire eficac, les Nacions Unides mante-
nen una línia de publicacions les quals han estat de gran utilitat 
per a les persones que es dediquen a aquest tipus d'investiga-
ció.74 La UNESCO, per la seva banda, ha patrocinat també 
nombrosos estudis d'indubtable valor.75 Finalment, recordarem 
també que tant els anuaris del SIPRP6 com la publicació «Thé 

72. HETTNE, Bjorn: Peace and Development. Contradictions and 
Compatibilities, «Journal of Peace Research», n° 4, 1983, pp. 329-342. 
73. Les Nacions Unides i altres institucions interessades en el desarma-
ment publiquen periódicament algunes guies bibliográfiques que per-
meten conéixer tot alió que es publica sobre aquest tema. D'aquestes 
guies en destaquem les següents: UNIDÍR, «Répertoire de la Recherche 
sur le Désarmement», ONU 1982, 454 p.; «Peace Research Abstracts 
Journal», Canadian Peace Research Institute-DUNDAS; «The Quarterly 
Review of Defence & Disarmament Literature», University of Bradford. 
74. D'entre aqüestes publicacions, destaquem la coHecció «Serie de Es
tudios Desarme», on s'han editat treballs referents a la reducció deis 
pressupostos militars, la repercussió de la creació d'un mecanisme in
ternacional de satéUits de control, la relació entre desarmament i segu-
retat nacional, un estudi sobre les mesures de foment de la confianca, 
la relació entre el desarmament i el desenvolupament, el desarmament 
regional, les armes nuclears, etc. També publica l'ONU un anuari sobre 
desarmament i una revista semestral titulada «Desarme». 
75. UNESCO: Anuario de Estudios sobre Paz y Conflictos, Ed. Fon-
tamara, 1986 (dos volums). 
76. World Armament and Disarmament. SIPRI Yearbook. 
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Arms Control Repórter»77 son eines molt útils per al seguiment 
de les converses de desarmament i control d'armes. 

£1 doble llenguatge deis estudis estratégics 

Malgrat les especialitzacions temátiques que hem assenyalat an-
teriorment, tant els centres convencionals com els d'investigació 
sobre la pau tracten i analitzen un grapat molt considerable de 
temes comuns. La diferenciació está, pero, en la forma en qué 
aqüestes qüestions son estudiades, i en les conclusions que es 
treuen d'aquestes análisis. 

Quan s'analitza un aspecte de la política exterior, de la segure-
tat, de Pestratégia, del desarmament o de la defensa, el discurs 
deis centres d'estudis estratégics román caracteritzat per unes fi-
nalitats i per unes percepcions clarament diferents, quan no an-
tagóniques, de les deis centres crítics d'investigació sobre la pau. 
Quan, per posar alguns exemples, uns parlen d'interessos legí-
tims de seguretat nacional (EEUU), altres poden parlar d'impe-
rialisme (Nicaragua), tot parlant d'un mateix afer (les relacions 
deis Estats Units amb l'América Central). La intervenció nord-
americana a Libia, per posar un altre exemple, és tractada com 
a un tema de «defensa contra el terrorisme» per alguns centres 
lligats a F'stablishment, mentre que és considerat com a una qües-
tió de Víntervencionisme i de les noves formes de guerra de bai-
xa intensitat, per altres centres relacionats amb la investigado 

77. Editada per l'Institute for Defense and Disarmament Studies, 251 
Harvard Street, Brookline, Massachusetts 02146, USA. 
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sobre la pau. De la mateixa manera, l'esforc per cercar una ma-
jor coopeFació militar i policial entre els país os equival, en I'al-
tre discurs, al desenvolupament de Pordre militar internacional, 
entes com «el conjunt d'activitats, relacions i processos on pren 
eos i on es realitza l'expansió del militar, i que genera una pirá
mide mundial de poder, un sistema de dominació i subordina
do, una xarxa de dependencia jerárquica i una estructura de con
trol basada en les forces armades (amb tots els seus components), 
tot aixó inserit dins de les relacions internacionals contempo-
ránies».78 

Tot el discurs del realisme polític tendent a racionalitzar la dis-
suasió nuclear i Pequilibri del terror, tasca en qué participen molt 
activament els centres d'estudis estratégics, no és altra cosa, en 
opinió de la investigació sobre la pau, que Fencobriment de pro
cessos d'amenaga per poder derivar vers la destrucció de la Hu-
manitat, Pexterminisme,79 fenomen definit per Thompson com 
el sistema armamentista abonat pels interessos económics, cien-
tífics, polítics i ideológics. 

Els estudis estratégics convencionals, des del moment que es-
tan interessats en el manteniment de Ystatu quo i en el reforca-
ment de la forca militar de les grans potencies, dediquen gran 
atenció a l'evolució de les relacions Est-Oest, al rol que teñen 
les aliances militars en el manteniment d'aquesta situació, i a l'es-
tabliment d'una marxa en la divisió internacional del treball que 
benificií els paísos ja desenvolupats i industrialitzats. L'óptica 
de la investigació sobre la pau, en canvi, és de promoure un can-
vi en totes aqüestes situacions. Conscient que és justament ais 
paísos pobres on també s'acumulen els conflictes, en una mena 
de divisió internacional deis conflictes, Pestabliment de relacions 
justes i equitatives entre el Nord i el Sud esdevé un camp d'aten-
ció prioritaria, precisament perqué entén que el concepte de se-
guretat ha de restar Iligat amb el de desenvolupament A partir 
d'aquest principi, sembla evident que una aproximació política 
a aquesta nova concepció de la seguretat sois pot dur-se a terme 

78. SECARES, Vasile: A Global Perspective on the Arms Race: The 
World Military Order^ «Bulletin of Peace Proposals», n° 4, 1981, pp. 
349-360. 
79. THOMPSON, E.P.: Opción cero, Ed. Crítica, 1983, 253 p. 
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des d'una política de deslligament deis blocs i/o de neutralisme 
respecte a les afiances militars.80 

Cada país troba sempre raons i justificacions per endegar pro
grames de creixemeñt de la seva forga militar i augmentar els seus 
pressupostos militars. Aquest fet, pero, a nivell internacional, do
na uns resultats que no son explicables com una sumatória de 
les actituds nacionals. El beUicisme i el militarisme d'alguns Es-
tats son presentáis sovint com a projectes de seguretat i de pro-
tecció nacional, en una dinámica en qué la seguretat d'uns de-
pén de la inseguretat deis altres. 

El cas del rearmament és molí significatiu per evidenciar el do
ble discurs que es desprén deis estudis estratégics. El discurs mes 
convencional no té consciéncia de la gravetat que suposa el man-
teniment, a nivell mundial, d'unes despeses militars molt eleva-
des, així com la repercussió que, especialment a les economies 
del Tercer Món, significa mantenir un ritme elevat d'aquestes des
peses. El discurs convencional parla, en canvi, del sector de l'eco-
nomia de la defensa com un tipus d'indústria normalment inte-
grat en l'estructura económica d'un país. La crítica qualitatíva 
al que es produeix i ais efectes humans de destrucció que van 
impíícits a la producció d'armaments queda eliminada pels im-
peratius de producció i per la necessitat d'amortitzar els elevats 
costos de la investigació i el desenvolupament que han precedit 
l'estadi de producció. El discurs convencional nega l'existéncia 
i la formació de complexos militars industriáis burocrátics i tec-
nológics, i parla, en canvi, del carácter sacralitzat i estratégic 
d'aquest tipus de producció. Una producció que, amb la justifi
cado que tot el que pugui augmentar la defensa d'un país és le-
gítim, excusa el desenvolupament d'armes químiques, biológi-
ques i de destrucció massiva, encara que de vegades estiguin pro-
híbides per la legislado internacional. 

Aquesta diferencia en la significació i repercussió de Tecono-
mia de la defensa/guerra fa que els estudis emanats pels centres 
mes convencionals no facin prácticament referencia a, per exem-
ple, les possibilitats de la reconversió de la industria béMica o 

80. ALBRECHT/BERG/LODGAARD/LUTZ/SCHLOTTER/SENG-
HAAS: La seguridad europea a debate: Bloques, neutralismo, desvin
culación, Edit. Fontamara, 1985. 
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El doble discurs estrategic 

Discurs convencional Discurs critic 

POLÍTICA EXTERIOR 

Seguretat nacional 
Terrorisme 
Cooperado militar 
Distensió 
Estabilització/pacificació 
Aliances militars 
Relacions Est-Oest 
Divisió internacional treball 

Imperialisme 
Intervencionisme 
Ordre militar internacional 
Amenaza 
Guerres baixa intensitat 
Neutralisme 
Relacions Nord-Sud 
Divisió internacional conflicte 

Seguretat 
Protecció 
Professionalisme 
Secretisme 
Política de blocs 

SEGURETAT 

BeHicisme 
Militarisme 
Burocracia 
Democratització 
Seguretat compartida 

ESTRATEGIA 

Equilibri del terror 
Dissuasió 
Capacitat de destrucció 
Capacitat primer-cop 
Pacificació 

Extérminisme 
Política d'amenaces 
Capacitat de supervivencia 
No-first-use 
Domini 

DESARMAMENT 

Control armaments 
Seguretat regional 
Mesura de confianca 
Desarmament unilateral 
Verificació 

Desarmament 
Zones liiures d'armes nuclears 
Desmilitarització 
Desarmament multilateral 
Voluntat política 

DEFENSA 

Economía de la defensa 
Industria de la defensa 
Defensa ABQ 
Aprofitament tecnología 
Modernització 
Nuclearització 
Racionalització industria 

Rearmament 
Complex militar industrial 
Humanicidi 
Malbaratament tecnología 
Alternatives de defensa 
Desn uclearitzaci ó 
Reconversió industria militar 
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al malbaratament que suposa el monopoli militar en ei camp del 
desenvolupament tecnológic, temes aquests, junt amb el de les 
alternatives de defensa, que sois han estat atesos pels centres d'in-
vestigació sobre la pau.81 

ígualment significativa és la diferencia conceptual que hi ha 
en parlar de desarmament, fins al punt que el discrus conven
cional del realisme polític l'ha transformat en un nou concepte, 
molt diferent: el control d'armaments (arms control). El que es 
busca no és ja la reducció progressiva deis armaments dins d'un 
esquema general de desmilitarització, sino que simplement es per-
segueix un control de la mateixa cursa d'armaments: una mena 
de marketing de Tarmamentisme. La seguretat regional és plan-
tejada, en el discurs convencional, com a resultat d'un increment 
i una coordinació del potencial militar deis pai'sos aliats, i no, 
com propugna la investigació sobre la pau, com a una dinámica 
de desmilitarització progressiva i escalonada a partir d'iniciati-
ves unilaterals que proporcionin confianca a tercers. La manca 
de voluntat política i els nombrosos obstacles intems per pro-
moure un procés de desarmament son amagats, en el discurs con
vencional estratégic, per excuses relatives a la dificultat de fer 
la reducció deis armaments.82 

El llenguatge político-estratégic utilitza amb freqüéncia la me
táfora per transformar Pestat d'opinió de determinats temes, mit-
jancant la manipulació del significat de les paraules. Hook,83 

81. Per conéixer l'impacte de la tecnología militar poden consultar-se 
els treballs de Mary KALDOR: Más allá de los bloques, Edit. Fonta
mara, 1986, i El arsenal barroco, Ed. Siglo XXI, 1986, i també 1'obra 
de Marek THEE: Military Technology, Military Strategy and the Arms 
Race, Croom Helm, 1986. Per a les alternatives de defensa, pot consultar
se rámplia bibliografía del meu Hibre Una alternativa a la política de 
defensa en España, Ed. Fontamara, 1985, pp. 111-126, i el número mo-
nográfic del «Journal of Peace Research», n° 2, 1984. 
82. Els obstacles per al desarmament han estat perfectament descrits 
per Alva MYRDAL a El juego del desarme, Ed. Debate, 1984; d'una 
forma mes resumida també pot veure's en el meu treball El desarme en 
casa, Ed. Fontamara, 1984. 
83. HOOK, Glenn D.: The Nuctearization of Language: Nuclear Alergy 
as Political Metaphor, «Journal of Peace Research», n° 3, 1984, pp. 
259-275. 
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en un estudi centrat en el llenguatge nuclear, assenyala com la 
metáfora (la necessitat de «curar» ral-lérgia deis japonesos a 
¡'energía nuclear, p. ex.), té un paper important en Pestructura-
ció de la realitat política i advoca perqué els investigadors, edu-
cadors i activistes sobre la pau s'exercitin en Tus de les metáfo-
res i contrametáfores. 

259 





LA IRENOLOGIA 

h 

V 

4 

I 





Hem vist fins ara com, des de diverses disciplines i aproxima-
cions, han estat tractades qüestions directament vinculades amb 
la pau i els conflictes. La pau, pero, ha estat també estudiada 
i analitzada de forma directa i des d'una óptica normativa, és 
a dir, considerant-la com un valor de tal magnitud que justifica 
la creació d'una mena de ciencia al voltant del seu estudi. 

Sovint s'afirma que la investigació sobre la pau no és mes que 
«irenologia», mot que prové de la paraula grega eirene, que sig
nifica pau. La irenologia, pero, no s'ha convertit reaiment en una 
ciencia, ni tan sois en una metodología, sino en tot cas en un 
recull d'aspectes i temátiques particularment relacionades amb 
el significat de la pau i en la dinámica social que ens pot perme-
tre d'acostar-nos-hi. És per aixó que en aquest capítol hi he arre-
plegat cinc temes de la investigació sobre la pau que, tot i sent 
potser els menys académics fins al moment, constitueixen el nu-
cii central de la reflexió actual sobre la pau: Teducació per la 

r 

pau, el moviment per la pau, els drets humans, el mundialísme 
i els estudis sobre la pau. 

Val a dir que, com ja s'ha esmentat en anteriors ocasions, tots 
aquests temes están interrelacionáis i connectats amb d'altres te
mes i corrents comentats anteriorment. Així, els treballs sobre 
educació per la pau teñen molt a veure amb estudis sobre els con
flictes i, en concret, amb el corrent psicosociológic; el mundia
lismo per posar un cas encara mes evident, no és altra cosa que 
un deis corrents contemporanis de les relacions internacional. 
Si, al contrari, The posat en la irenologia, és perqué m'ha sem-
blat oportú rescatar-lo i alliberar-lo de la cotilla academicista, 
per situar-lo en un marc mes obert i dinámic. 

També caldria fer menció d'una quantitat forga notable d'apor-
tacions reflexives sobre la pau des de disciplines académiques (la 
historia, la filosofía, etc.), i en una iínia que difícilment perme-
tria d'encabir aqüestes reflexions i estudis en els corrents citats 
en anteriors capítols. 
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Així, si els historiadors s'han ocupat d'investigar les guerres 
i de quantificar-les, poques son les aportacions que s'han fet per 
conéixer les societats pacifiques. D'entre les excepcions, val la 
pena esmentar les aportacions de Melko,1 que ha estudiat els pe-
ríodes de pau a la historia, encara que es refereix únicament a 
aquelles societats que han estat pacifiques internament. 
Fabbro2 també ha investigat set societats pacifiques i els factors 
comuns a totes elles. Boulding3 i Russett,4 des d'una perspecti
va menys antropológica, han analitzat l'absencia de guerra rela
tiva en algunes zones geográfiques (Escandinávia, Nord-américa, 
Europa Occidental), apuntant que aquesta actual estabilitat és 
deguda a Texplotació que aquests paisos o zones han fet ante-
riorment del Tercer Món i a l'exportació de les guerres i els con-
flictes armats a zones allunyades del seu territori. En qualsevol 
cas, val a dir que la investigació sobre la pau s'ha caracteritzat, 
fins ara, molt mes peí fet de centrar el seu interés en les guerres 
que no pas en la reflexió sobre la pau. 

La filosofía ha estat, probablement, la disciplina que ha tren-
cat tradicionalment aquest balanc, existint de fa molt de temps 
un interés evident per entendre la o les significacions de la pau. 
De Kant, amb la Pau perpetua, fins a Russell, hi ha una Ilarga 
vinculació entre el pensament filosófic i l'ideal de pau.5 Encara 
mes: l'ética de la guerra i de la pau ha estat motiu de refiexions 
i aferrissats debats des de fa segies. Sovint, aquests debats han 
vingut donats per la visió de les religions sobre la guerra i la 

1. MELKO, Matthew: 52 Peaceful Societies, CPRI Press, Ontario, 1973, 
223 p. 
2. FABBRO, David: Peaceful Societies: An Introduction, «Journal of 
Peace Research», n° 2, 1978, pp. 67-83. 
3. BOULDING, K.: Stable Peace, University of Texas Press, 1978, 155 
P-
4. RUSSETT, B.: Causes of Peace, a Alternative Methods for ínter-
national Security, C. STEPHENSON (ed.), University Press of Ameri
ca, 1982, pp. 171-194. 
5. Sobre el discurs de la guerra i la pau en la filosofía pot consultar
se: BOBBIO, Norberto: El problema de la guerra y las vías de la paz, 
Ed. Gedisa, 1982, 204 pp.; GALLIE, W.B.: Filósofos de la paz y de la 
guerra, Ed. Fondo Cultura Económica, México, 1980, 275 pp.; HORO-
WITZ, I.L.: La idea de la guerra y de la paz en la filosofía contempo
ránea, Edic. Galatea-Nueva Visión, Buenos Aires, 1960, 255 p. 
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pau.6 En temps passats, el tema central de discussió havia estat 
la «guerra justa»,7 i en el nostre temps, Pestratégia nuclear. La 
impossibilitat de situar la guerra nuclear sota els parámetres de 
la proporcionalitat entre els fins i els mitjans, ha motivat nom-
brosos teolegs i religiosos a oposar-se ciarament a Pestratégia 
nuclear. 

Des d'un plantejament igualment filosófic, John Somerville 
ha assenyalat que la guerra nuclear no és una guerra, en el sentit 
de Clausewitz, sino un «omnicidi» (la morí de tots els humans, 
els animáis, les plantes, etc.), en un plantejament proper a Pex-
posat per Jonathan Schell8 i Johan Galtung.9 

EDUCACIÓ PER LA PAU 

Part del coneixement que molía gent té de la investigació sobre 
la pau prové del treball de recerca que, des de fa uns anys, por
ten a terme les persones que es dediquen a Peducació formal, 
és a dir, els mestres. A poc a poc, pero d'una manera percepti
ble, cada vegada son mes els educadors i les educadores que es 
van preocupant per introduir en els programes d'ensenyament 
aspectes i problemes propis de la investigació sobre la pau, amb 
la qual cosa es reforca aquell lligam que comentavem al comen-
cament entre investigació, educado i acció per la pau. 

U objectiu de Peducació per la pau és plantejar i promoure la 
convicció entre la gent que és necessari un canvi del sistema per 
poder resoldre els conflictes existents, i també aconseguir un com-
promís d'aquesta mateixa gent per treballar en favor de la pau 
i per Pabolició o reducció de les diferents manifestacions de vio
lencia existents. 

U educació per la pau, com es pot endevinar fácilment, perse-
gueix uns objectius a llarg termini, perqué pretén la formació 
d'un contingut ideológic, una escala de valors i una actuació so-

6. Vegeu al respecte el capítol sobre «cosmología de la pau» en el lli-
bre de GALTUNG: Sobre (a paz, Ed. Fontamara, 1985. 
7. KLAASEN: The Just War; a Summary, «Peace Research Reviews», 
vol. VIII, n° 6, sept. 1978, 70 p. 
8. SCHELL, X: El destino de la Tierra, Argos Vergara, 1982, 236 pp. 
9. GALTUNG, Johan: ¡Hay alternativas!, Tecnos, 1984, primers 
capítols. 
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cial que permeti assolir un consens social en qué la guerra i la 
seva preparado siguin considerades com a indesitjables, tant eti-
cament corn socialment i políticament, cosa que, per forca, im
plicará una desmitificació d'aquelles ideologies, polítiques i apa-
rells actuáis encarregats de perpetuar, legitimar i valorar Penfron-
tament armat com a única forma de solucionar els conflictes. 

La dinámica de la investigació i de Peducació per la pau no 
ha d'ésser contradictoria o antitética al valor i a 1 objectiu pre-
sentat per la pau, sino que hi ha d'haver un equilibñ entre el 
que es predica i el que esfa. U educado és, així, un mitjá per 
arribar a uns objectius. Aixó implica un primer desafiament: el 
coneixement de la dinámica del confítete, de la violencia i de la 
guerra. 

En efecte. Educar per la pau no vol dir aplicar una fórmula 
mágica que converteixi les persones en gent pacífica. Educar per 
la pau és, mes aviat, el contrari: tractar $ estimular el conflicte, 
acceptant-lo com una qüestió consubstancial a la naturalesa hu
mana, pero des d'una perspectiva positiva, creadora, és a dir, que 
porta implícits els mecanismes per regular o solucionar satisfac-
tóriament el conflicte mateix. 

Educar per la pau, dones, no consisteix a ensenyar a dibuixar 
coloms o imaginar escenes bucóliques: aixó seria ensenyar per 
a la ingenuítat. Educar per la pau significa, com ha indicat 
Lederach10 en un llibre d'introducció a aquest tema, coiiabo-
rar perqué el ciutadá s'alliberi de tot el que li impedeixi gaudir 
de les coses mes elementáis de la vida, ja sigui a causa de la vio
lencia directa o de la violencia estructural. D'aquesta manera, 
Peducació per la pau s'enfoca com a política i, fonamentalment, 
com a procés de conscienciació, és a dir, «un procés per desen-
volupar una consciéncia de la capacitat d'un mateix per conéi-
xer, junt amb els altres, com canviar les relacions socials que creen 
la violencia, i com adquirir Phabilitat moral per eliminar els obs-
tacles socials que impedeixen la propia realització potencial».11 

El contingut de Peducació per la pau ha d'ésser també dialb-

10. LEDERACH, J. Paul: Educar para la paz, Ed. Fontamara, 1984, 
131 pp. 
11. BORELLI, Mario: Integration of Peace Research, Peace Educa-
tion and Peace Action, «Bulletin of Peace Proposals», n° 4, 1979, pp. 
391-392. 
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gic9 és a dir, que ha d'implicar la comunicado d'un contingut 
diferent a l'ensenyat habitualment a les escoles, i per mitjá d'una 
estructura també diferent. Cal canviar la metodología, l'estil de 
vida i el contingut. Segons McGinnis, «per comunicar eficac-
ment els valors i les habilitats necessáries per construir la pau, 
aquests valors i les habilitats s'han d'experimentar en el procés. 
El mitjá és el missatge. La metodología ha d'estar conforme amb 
els valors de la pau, la justicia, la cooperado i la no violencia, 
al voltant deis quals gira el contingut. La pau no és sois un con-
cepte a ensenyar, sino una realitat a viure».12 

Dit amb altres paraules, l'educació per la pau pressuposa, en
tre altres coses:13 

a) una concepció no neutra, partidista, del procés de socialit-
zació; 

b) fomentar valors molt diferents deis tradicionalment interio-
ritzats per l'educació en ús; 

c) un qüestionament de 1'acte educatiu, un allunyament de la 
concepció tradicional de Tensenyament com a factor mera-
ment transmissiu en qué Falumne és un simple recipient so
bre el qual treballa el mestre-veritat. 

Quins son, dones, els objectius de l'educació per la pau? Betty 
Reardon,'4 una de les investigadores sobre la pau que mes ha 
treballat en aquest tema, distingeix dos grans tipus d'objectius, 
segons facin referencia a les persones o els problemes, i assenya-
la dotze objectius a cada bloc: 

Objectius relacionáis amb les persones 

1. Desenvolupament d'imatges positives d'un/a mateix/a, en 
el sentit d'una identitat personal específica, complementa
da amb una identitat humana, en el sentit d'Humanitat, de 
tota la gent. 

12. MCGINNIS, James: Educa/ion for Peace and Justice, COPRED, 
PEN Packet, p. 4. 
13. GRASA, Rafael: Educar para la pazy Alacant, 14-6-85, p. 4. 
14. REARDON, Betty: Mitilarizalion, Securiiy and Peace Education, 
United Ministries in Education, USA, 1982, pp. 54-67. 
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2. Tolerancia vers les febleses humanes própies i alienes, i bo-
na voluntat per véncer-Ies amb un esperit positiu i 
constructiu. 

3. Apreciació de la diversitat humana i deis valors positius deis 
altres. 

4. Sentit de responsabilitat vers el benestar propi i deis altres. 
5. Capacitat per confiar en un mateix i en els altres. 
6. Compliment deis drets humans universals. 
7. Comprendre que el canvi i el conflicte son una part sempre 

present de l'experiéncia humana. 
8. Capacitat per fer front ais canvis i conflictes, d'una forma 

directa i constructiva. 
9. Capacitat per reconéixer i clarificar els nostres propis va

lors i entendre els deis altres. 
10. Capacitat per acomodar-se a les diferencies i construir rela-

cions de cooperació amb els altres, particularment quan 
aquests son culturalment i/o ideológicament diferents a 
nosaltres. 

11. Capacitat per lluitar pels canvis personáis i socials que pu-
guin fer possible redefinir els objectius personáis i socials, 
per tal d'assolir la pau i la justicia. 

12. Comprometre's perqué la justicia i la imparcialitat siguin els 
criteris fonamentals en la presa de decisions i en l'actuació 
política. 

Objectius relacionáis amb els problemes 

13. Coneixement deis costos personáis i socials de la violencia. 
14. Coneixement de les alternatives i deis métodes de resolució 

de conflictes i redrecament de les disputes. 
15. Coneixement deis diversos procediments de pacificació i deis 

mitjans alternatius per mantenir un ordre social. 
16. Coneixement de les principáis causes de la injusticia, de la 

violencia i de la guerra. 
17. Coneixement de la naturalesa i de les conseqüéncies de la 

interdependencia planetaria. 
18. Coneixement de les necessitats humanes básiques i deis ca-

mins per satisfer-les, en diferents cultures i sistemes polítics. 
19. Coneixement deis esforcos passats, presents i proposats per 

al futur, dirigits a la consecució de la pau i la justicia. 
20. Coneixement deis principáis canvis estructuráis, canvis de 

valors i comportaments en la historia humana. 
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21. Coneixement de les persones que han contribuít a la cons-
trucció d'un món amb mes pau i justicia. 

22. Coneixement de les causes, naturalesa i conseqüéncies del 
rearmament. 

23. Coneixement de les interrelacions entre desarmament, de-
senvolupament i drets humans. 

24. Coneixement deis obstacles al desarmament i de les possi-
bilitats d'aconseguir-lo. 

Aquesta amplia llista pot donar-nos una idea forca aproximada 
del ventall d'objectius que persegueix Peducació per la pau. D'una 
manera mes esquemática, Weston15 ha establert un quadre en 
qué quedarien representades les cinc aproximacions conceptuáis 
de Peducació per la pau: el globalisme, l'estructuralisme, els va-
lors de clarificació/acció, el futurisme i el canvi. 

Globalisme 
, Análisi de sistemes 

Estructuralisme C « . 
Connexio local-global 

de clarificació 
. , , Valors _ _,, 

Aproximacions *CS ^ d operabilrtat 

conceptuáis W m o n probable 
Futurisme £T 

mon preferit 

Canvi historia del canvi social 
entrenament al canvi del sistema 

Des d'aquesta perspectiva mundialista de l'educació per la pau, 
Weston explica com Paproximació globalista intenta conscien-
ciar que cal pensar, sentir i actuar en funció deis interessos del 
planeta, no deis paísos (esperit de solidaritat). Uaproximació es-
tructuralista emfasitza en la interdependencia entre els princi
páis problemes de la humanitat i Pestructura de la societat, peí 
que fa ús de Panálisi deis sistemes per tal d'explicar aquesta in-
terrelació. També intenta donar a conéixer la connexio existent 
entre els afers locáis i els globals i trencar el sentiment d'impo-

15. WESTON, Burns H.: Pea ce and WorldOrder Educarían, «Bulle-
tin of Peace Proposals», n° 4, 1979, pp. 349-352. 
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téncia que sovint es té en relació ais grans problemes deriváis 
de la conducta de les grans potencies. Aquesta connexió permet 
d'incrementar la participació de la gent i elevar, a la vegada, el 
seu grau de responsabilitat. 

U aproximado de valors intenta descobrir aquells valors que 
son fonamentals per a les persones i que poden ser compartits 
des de diferents cultures: la pau, la justicia sociopolítica, l'equi-
libri ecológic, etc. 

En Taproximació futurista es procura pensar, tant en les re
formes possibles i versembiants del sistema actual (món proba
ble), com en el disseny de mons preferits, d'utopies aplicables. 

En l'aproximació sobre el canvi, finalment, s'intenta conéixer 
la historia deis canvis socials (i no tant de les batalles), així com 
les formes d'entrenar-se i els típus d'actuacions que poden fer 
possible un canvi en el sistema actual: desobediencia civil, acció 
no violenta, solidaritat, participació social, acció política, etc. 

En totes aqüestes aproximacions hi ha una idea comuna: que 
és necessari comprendre les relacions existents entre un subsis
tema d'opressió i violencia (a nivell local, p. ex.) / les forces 
d'opressió globals, mundials.^ 

Resulta, d'aquesta manera, que la metodología emprada ha-
bitualment en els treballs d'educació per la pau segueix aqüestes 
cinc fases descrites per Galtung:17 

1. Análisi. Consisteix a analitzar el món real, actual, tot descri-
vint els seus trets básics. És una fase de recollida de dades. 

2. Formulado de finalitats. Donant imatges del que es vol. És 
la fase d'establiment deis valors. 

3. Critica. En aquesta fase s'ha de fer un diagnóstic basat en 
els aspectes mes estátics de Tanálisi empírica, i d'una prog-
nosi (coneixement anticipat deis esdeveniments) fonamenta-
da en els seus aspectes mes dinámics. 

4. Elaborado de propostes. En aquesta fase es defineixen els 
mons (o el món) preferits, es pren consciéncia de la tensió 
entre el món preferit i el real, i es comencen a fer les pregun
tes: «qué cal fer, qui, quan, on i per qué». 

5. Acció. És la darrera fase, que comporta les etapes prévies 
d'análisi i reflexió. 

16. HAAVELSRUD, Magnus: «Introduction», «International Peace 
Research Newsletter» n° I, 1977, p. 2. 

17. GALTUNG, Johan: Sobre la paz, Ed. Fontamara, 1984, pp. 152-157. 
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Malgrat aqüestes valoracions generáis, cal dir que reducació per 
la pau no sempre és entesa d'igual manera pels qui intenten dur-
la a la práctica. En aquest sentit, és freqüent establir cinc cor-
rents dfestudi,is tot i que sovint s'intenta conjuntar-Íes i esta
blir programes educatius que tractin els temes de cada un 
d'aquests corrents: 
a) Estudi d'altres cultures i foment de la comprensió internacio

nal (UNESCO, per exemple); 
b) Estudi de les reiacions internacionals i deis problemes glo-

bals de la Humanitat; 
c) Estudi del Tercer Món i deis mecanismes del subdesenvolu-

pament (educació per al desenvolupament); 
d) Estudi deis conflictes i de la seva regulació; 
e) Estudi de l'ordre mundial (mundialisme). 

Cap d'aquests corrents és incompatible amb els altres; és mes, 
sovint veiem com persones pertanyents a un tipus d'especialitat 
insisteixen en els objectius propis o fonamentals d'un altre cor-
rent. Les diferencies entre els estudis d'educació per la pau son 
produídes, mes que res, per l'especialització moltes vegades en 
temes molt específics i que, per tant, no abasten el conjunt de 
la tasca educativa. Aixó és yálid, per exemple, per a nombrosos 
estudis centráis en jocs de cooperado, o plans per a una educa
ció no sexista,19 etc. Alguns deis estudis sobre educació per la 
pau han estat elaborats també des d'una perspectiva del risc de 
destrucció nuclear i de la necessitat de provocar una presa de 
consciéncia d'aquest problema en educadors i educadores.20 

D'aquesta manera, és un tema concret (el perill nuclear o el rear-
mament, per posar dos exemples), el que motiva la construcció 
d'un discurs pedagógic mes general. 

Finalment, diguem que molts treballs s'han centrat en les ca-
racterístiques de l'educació per la pau en contextos geográfics 
específics o conflictius, particularment en zones del Tercer Món, 

18. REARDON, Betty: op. cit. pp. 38-39. 
19. BROCK-UTNE, Birgit: Educa ti ng for Peace: A Feminist Perspec-
tive, Pergamon Press, 1985, 174 p. 
20. SLOAN, Douglas (edit.): Education for Peace and Disarmament, 
Teachers College Press, 1983, 1983. 
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on la tasca educativa ha d'assumir plantejaments i metodologies 
singulars.21 

No podríem acabar aquest apartat sense fer esment d'un ti-
pus d'especialització que mereix incloure's igualment dins de la 
tasca de Peducació per ía pau; em refereixo al que s'anomena 
educado peí desarmament. De la mateixa manera que sembla 
ciar que l'educació per la pau ha d'anar acompanyada de l'edu-
cació peí desenvolupament, la difusió d'aquells aspectes, normal-
ment problemátics, que configuren el desarmament, haurien de 
teñir un rol important en els programes d'educació per la pau. 
En aquest sentit, hi ha dos aspectes essencials en l'educació re
lativa al desarmament: «una análisi de les alternatives al poder 
militar com a estrategia per garantir la seguretat nacional, i una 
análisi de la manera com els governs respecten els drets humans, 
juntament amb el üiure accés a la informació, poden crear un 
clima de confianca dins de cada país i entre els diversos paísos 
que permeti avancar gradualment vers el desarmament».22 

És igualment mitjancant l'estudi del desarmament, del rear-
mament o de les estratégies militars com poden posar-se en evi
dencia els mecanismes psicológics del procés de socialització que 
possibiliten i fomenten Tus de la violencia. En aquest sentit, l'edu
cació per la pau pot teñir un rol forca destacat peí fet de forcar 
el canvi en determináis processos psicológics molt arrelats a la 
riostra cultura, com les formes patológiques de percepció i co
municado, la creació d'imatges d'enemic, la justificació de for
mes estereotipades de violencia, etc.23 

La importancia de l'educació per la pau dins la investigació 
sobre la pau sembla, dones, mes que evident, i així ho prova que 
aquest tema aplegui una part molt notable deis assistents ais dar-
rers congressos de l'IPRA i que, en aquesta mateixa organitza-

21. DÍAZ, Jaime: Ref/ections on Educationfor JusticeandPeace, «Bu-
lletin of Peace Proposals», n° 4, 1979, pp. 374-381; OKECHUKWU, 
R. Ndubisi: Peace Education in the Third World, «Bulletin of Peace 
Proposals», 4, 1979, pp. 382-388. 
22. TORNEY, Judith i GAMBRELL, Leonard: La educación, el des
arme v los derechos humanos, «El Correo de la UNESCO», setembre 
1980, p. 9. 
23. NICLAS, Hans i OSTERMANN, Anne: The Psychology of De-
terrence and the Chances of Education for Peace, «Bulletin of Peace 
Proposals», n° 4, 1979, pp. 368-373. 
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ció, hi hagi una Comissió permanent dedicada a l'educació per 
la pau. Persones com Magnus Haavelsrud, Betty Reardon, Ma
rio Boreíli, Burns N. Weston, Jaime Díaz, Robert Aspelagh, Ro
bín Burns o Birgit Brock-Utne, per posar sois uns quants exem-
ples, formen part de la comunitat dedicada a la investigado so
bre la pau i, a la vegada, de la comunitat d'educadors i educa
dores que intenten, des de la práctica i les publicacions, donar 
una projecció de pau a la tasca educativa.24 

ELS DRETS HUMANS I LA PAU 

Un deis trets característics de la investigació sobre la pau deis 
darrers anys és, com ja s'havia insinuat en un altre capítol, la 
convicció generalitzada que la dinámica de la pau ha d'anar 
acompanyada d'un major respecte i compliment deis drets 
humans.25 Si per a la investigació per la pau, el concepte de pau 
va íntimament Iligat al de 1'assoliment d'un mes elevat grau de 
justicia, sembla fácil de concloure que justicia i compliment deis 
drets elementáis de la persona son sinónims. No ha d'estranyar, 

24. D'entre les nombroses obres o números monográfics de revistes de-
dicades a l'educació per la pau, assenyalaria les següents: WULF, Chris-
toph: Handbook on Peace Education, IPRA Education Committe, 
Frankfurt, 1974, 378 p.; Special Issue on Peace Education, «Interna
tional Peace Research Newsletter», n° 1, 1977; Peace Education, «Bu-
lletin of Peace Proposals», n° 4, 1979; el «Bulletin of Peace Proposals» 
ha editat els següents números monográfics sobre el tema: 4/1979, 3/1980, 
2/1981 i 2/1984. Sobre l'educació pels drets humans, vegeu: EIDE, A. 
i THEE, M/.Frontiers of Human Rights Education, Universitetsforla-
get, Oslo, 1983, 148 p. La revista «Peace and Change» tracta també amb 
certa freqüéncia de l'educació per la pau. 

La revista «Cuadernos de Pedagogía», editada a Barcelona, publi
ca cada semestre un píec dedicat a l'educació per la pau. Aquests plecs 
están eoordinats per Rafael Grasa i Violeta Ibáñez, fins al moment de 
redactar aqüestes ratlles han aparegut en els números corresponents a 
maig 85 (n° 125), desembre 85 (n° 132) i setembre 86 (n° 140). 
25. Aquesta relació ha estat analitzada particularment en el «Bulletin 
of Peace Proposals», que en els darrers anys ha publicat els següents 
números monográfics sobre aquest tema: Research andteaching of Hu
man Rights, n° 1, 1983; The Right to Peace and Development, n° 4, 
1978; Peace and Human Rights, n° 2, 1979; Human Rights, n° 3, 1977. 
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dones, que TAssociació Internacional d'Investigado sobre la Pau 
(IPRA) tingui un grup de treball permanent sobre els drets hu-
mans. Cal recordar, també, que molts deis grups i entitats que 
formen el moviment per la pau provenen o están centrats en la 
defensa deis drets humans (Justicia i Pau, p. ex.). 

Els drets humans coincidirien, en certa manera, amb la satis
fácelo de les necessitats básiques esmentades en el capítol de «cen
tres d'interés i prioritats de la investigado sobre la pau», és a 
dir, drets de supervivencia, fisiológics, ecológics, socials, polí-
tics, jurídics, de treball, de relació amb la societat i amb si ma-
teixa, etc. Val a dir que l'activitat d'investigació sobre la pau s'ha 
central sobretot en alguns d'aquests drets, i d'una manera forca 
particular en el dret al desenvolupament, a la superació del se-
xisme i en el que s'anomena «drets de tercera generado». 

El JÜgam entre drets humans, pau i desenvolupament és un 
deis temes clássics de la recerca actual. Nombrosos estudis de 
les Nacions Unides i de la UNESCO han posat de relleu la im
bricado d'aquesta tríade. 

Com ha indicat Lothar Brock,26 pero, un possible reforca-
ment de la violació deis drets humans, del militarisme o del sub-
desenvolupament no hauria d'excloure la necessitat d'actuar par-
cel-ladament en algún d'aquests tres aspectes, que necessitaran 
sempre una atenció específica encara que no es puguin assolir 
els altres aspectes. El desenvolupament del Tercer Món haurá 
d'anar acompanyat d'una reestructuració del sistema económic 
internacional, pero sembla ciar que no s'ha d'esperar a protegir 
els drets humans fins que no s'hagi aconseguit, per exemple, una 
reestructuració de la divisió internacional del treball.27 

Dins deis nombrosos treballs sobre el dret al desenvolupament, 
caldria destacar l'aportació de la investigado sobre la pau per 
establir un lligam entre desenvolupament i desarmament, aspecte 
aquest ja comentat en un altre capítol,28 i en el qual s'está do-

26. BROCK, Lothar: Human Rights, Peace and Development, dins 
Proceedings of the IPRA 10 th. General Conjerence, Budapest, 1985, 
pp. 414-429. 
27. MARKS, Stephen P.: The Peace-Human Rights-Development Dia-
lectic, «Bulletin of Peace Proposals», n° 4, 1980, pp. 339-347. 
28. Sobre l'estat de la qüestió vegeu: SMITH, Chris: Disannament and 
Development, priorities for Research, «International Peace Research 
Newsletter», n° 1, 1985, pp. 5-8. 
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nant una amplia col-laboració entre centres d'investigació de paí-
sos desenvolupats i del Tercer Món,29 així com un notable suport 
de la Universitat de les Nacions Unides, que va iniciar un sub-
programa de «Pau i t ransformado global», dirigit per Rajni 
Kothari. 

Un plantejament básic en el discurs sobre el desenvolupament 
fet des de la investigació sobre la pau és establir que els drets 
humans comencen veritablement quan, la persona, a nivell in
dividual, no sois és considerada com el centre del progrés, sino 
quan els mateixos individus reconeixen que és en ells on el pro
grés está centrat. El progrés, el desenvolupament, no seria ales-
hores un fet extern a la persona, sino íntimament Uigat al ma-
teix procés de desenvolupament i creixement personal. 

El dret probablement mes elemental, el de poder-se alimen
tar, ocupa necessáriament bona part de l'atenció deis qui s'inte-
ressen peí desenvolupament, sobretot quan sembla evident que 
lafam de molts pobles está tremendament relacionada amb l'in-
crement de la militarització del Tercer Món. Les despeses mili-
tars roben recursos económics que haurien de dirigir-se a l'agri-
cultura, distorsiona l'economia deis paisos afectats i els conduei-
xen a Tentropia de la fam.30 

Des d'una perspectiva básicament económica, la investigació 
sobre la pau va prendre consciéncia, ja des deis primers anys de 
la década deis seixanta, de la necessitat d'anaützar les conseqüén-
cies deis models de desenvolupament exportáis des deis paisos 
occidentals, particularment vers els paísos del Tercer Món. Els 

29. Els centres que treballen mes extensament aquest tema son: Sus-
sex University (Regne Unit); University of London (Birkbeck College); 
Armaments and Underdevelopment Programme in Hamburg; SiPRI; 
Tampere Peace Research Institute (Finlandia); Institute for Policy Stu-
dies (Washington); Centre for the Study of Developing Societies (Nova 
Delhi); Marga Institute (Sri Lanka), FLACSO (Santiago de Chile); Uni
versitat de Campiñas (Brasil), i la Facultat de Dret de la Universitat de 
Tokyo. 
30. SHINDO, Eiichi: Hunger and Weapons: the Entropy of Militari-
sation, «Review of African Political Economy», n° 33, agost 1985, pp. 
6-22. 
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plantejaments ecológics31 (manca i malbaratament de recursos, 
impacte de la tecnología, etc.) i la crítica de les formes conven-
cionals d'entendre la cooperació i I'ajuda al desenvolupament,32 
que sovint amaga formes sofisticades de neocolonialisme, han 
estat i continúen essent centres d'atenció d'alguns —no gaires— 
centres d'investigació.33 

En un ámbit ja molt diferent, pero realment significatiu, cal 
destacar el creixent interés de forca centres d'investigació peí 
sexisme,34 és a dir, per la discriminació de la persona humana 
en funció del seu sexe o del seu comportament sexual. La inicia
tiva ha partit d'algunes dones investigadores, com Elise Boul-
ding i Betty Reardon, que han format fins i tot un grup d'estudi 
permanent sobre aquest tema en el si de PIPRA, que en el seu 
darrer congrés va decidir de treballar en aquests aspectes del 
sexisme: 
1. Sexisme i rols de socialització de sexes. 
2. Connexions entre sexisme i d'altres formes de discriminació 

i violencia. 

31. POLESZYNSKY, Dag: Waste Production and Overdevelopment: 
Am Approach to Ecological Indicators, «Journal of Peace Research», 
n° 4, 1977, pp. 285-298; ILLICH, Ivan: The de-linking of Peace and 
Development, «International Peace Research Newsletter», n° 1, 1981, 
pp. 12-14. 
32. STHOL, M.; CARLETON, D.; JOHNSON, S.E.: Human Rights 
and U.S. Foreing Assistance from Nixon to Cárter, «Journal of Peace 
Research», n° 3, 1984, pp. 215-226. 
33. Special Issue: Overcoming Underdevelopment, «Journal of Pea-
ce Research», n° 4, 1975. 
34. Una selecció de textos sobre aquest tema pot trobar-se al dossier 
d'estudi editat peí CIDOB: Dona i Pau, febrer 1986, 140 pp. (Elisabets, 
12 - 08001 Barcelona); pot consultar-se igualment: BROCK-UTNE, Birgit: 
Women, militarism and disarmament, «PRIO Reports», 6/82; THOMP
SON, Doroty: Antes muertas: Mujeres contra el peligro nuclear, La Sal 
(Barcelona), 1984, 250 p.; BROCK-UTNE, Birgit: Educating for Peace. 
A feminist perspective, Pergamon Press, 1985, Í74 p.; MICHEL, An-
dre: La militarisation et les violences a Vegard des femmes, dins Nou-
velles Questions Feministes, hivern 1985, 127 p.; BOULDING, Elise i 
MCLEAN, Scilla: El rol de la mujer en la investigación sobre la paz 
y la promoción de las relaciones amistosas entre les naciones, a. Anua
rio de la UNESCO de estudios sobre paz y conflictos/1, Ed. Fontama-
ra, 1986, pp. 54-86. 
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3. Connexió entre sexisme i militarització. 
4. Les dones dins el moviment per la pau. 
5. Estratégies de canvi. 
6. Les dones en el món del treball. 
7. Rol de les dones en la política exterior. 

EL MOVIMENT PER LA PAU 

La tasca que es proposa la investigació sobre la pau esdevindria 
inútil si, paraMelament, no anés acompanyada d'actuacions in
dividuáis i coMectives dirigides a canviar comportaments i es
tructures que dificulten Pestabliment d'una societat mes justa i 
pacífica. El treball inteMectual i la reflexió han d'anar de la má 
d'aquelles accions i actuacions que construeixen, encara que si-
gui modestament, aquest futur desitjat. És per aixó que, tot i 
havent-hi entrebancs, la investigació sobre la pau está tremen-
dament relacionada amb el moviment per la pau. De la mateixa 
manera, el moviment per la pau ha anat aprenent que les seves 
actuacions i campanyes sempre son mes efectives quan van acom-
panyades del suport científic de treballs realitzats en centres d'in-
vestigació sobre la pau. Ambdós es necessiten i, per aquesta rao, 
és lógic que la investigació sobre la pau consideri també el mo
viment pacifista com a objecte de recerca.35 

35. Les revistes «END Journal», «END Papers», «Mientras Tanto», 
«Tiempo de Paz» i «Disarmament Campaigns» s'han especialitzat en 
el seguiment de les activitats del moviment per la pau, a mes, evident-
ment, de les revistes publicades pels mateixos grups pacifistes. De la nom-
brosa bibliografía sobre aquest tema, poden consultar-se els següents 
números monográfics de les revistes: «Peace and the Sciences», N° 1-2, 
1985; «International Peace Research Newsletter», n°3, 1983; «Alterna-
tives Non Violentes», n° 43, hivern 1981; «Journal of Peace Research», 
n° 2, 1986. Vegeu també: OVERY, Bob: How effective are peace move-
ments?, «Peace Studies Papers», n° 2, Bradford, 1980, 49 pp.; THOMP
SON, E.P. i altres: Protesta y Sobrevive, Blume, 1983; THOMPSON, 
Dorothy i altres: Antes muertas: mujeres contra el peligro nuclear, La 
Sal, Barcelona, 1984, 248 p.; JHAN, Egbert: Prospects and impasses 
of the new peace movements, «Bulletin of Peace Proposals», n° 1, 1984, 
pp. 47-56; LUMSDEN, Malvern: «Las armas nucleares y el nuevo mo
vimiento pacifista», a La carrera armamentista y la limitación de ar
mamentos en 1983, MPDL, 1984, pp. 129-162. 
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Cal, en primer lloc, clarificar un punt elemental: per qué par-
lem.de moviment, i no d'un partit? Quina és, en definitiva, la 
personalitat diferenciadora del moviment per la pau en relació 
a altres moviments socials? I quins son els seus objectius? 

Diguem, per comencar, que la unió d'esforcos en favor de la 
pau difícilment pot aplegar-se ai voltant d'un partit polític o de 
la forma d'actuar d'un sol país. Si el moviment per la pau és, 
o procura ser, internacionalista i obert és, justament, perqué pre-
tén objectius senzills d'entendre (encara que molt difícils d'acon-
seguir), i que poden ser assumits per una part important de la 
població de qualsevol país, sigui quin sigui el seu nombre, el seu 
alienament polític o la seva riquesa. El moviment per la pau busca 
construir una pau válida per a tothom, no sois per a un país o 
un bloc determinat, i fa seu Taforisme que «la meva vida és la 
teva vida i la meva mort és la teva mort». Dit amb altres parau-
les, s'estableix un corrent de solidaritat internacional a partir de 
la presa de consciéncia que pertanyem a una mateixa térra i que 
hem de compartir els destins del nostre planeta. 

Un altre tret del moviment per la pau és la convicció que la 
dinámica a favor d'un món amb mes pau no vindrá regalada pels 
governs ni s'obtindrá per casualitat, sino que será el resultat de 
multiplicar molts esforgos individuáis i de connectar inteMigent-
ment aquests esforgos per cercar una mes gran eficacia. En's tro-
bem, així, amb un moviment que parteix de la persona indivi-
dualitzada i, alhora, crea una organització que li permeti aple
gar el máxim nombre possible de voluntáis i actuacions enca-
minades a un mateix fi. 

La legitimitat del moviment per la pau resideix en la seva re
presentado de les forces de vida que, en la nostra societat, in
tenten contrarestar la dinámica de les forces destructives. Aques
ta forca de vida és entesa com una combinatoria de desig de su
pervivencia, de construcció i d'emancipació. Uns propósits tan 
elevats han de comptar, necessáriament, amb el suport d'una gran 
diversitat de cercles, classes professionals i grups socials.36 

Aquesta és una característica fonamental del moviment per la 
pau; no es tracta, per tant, del treball que puguin dur a terrhe 
uns quants radicalitzats o militants empedreíts, sino de l'estreta 

w • • 

36. GRASA, Rafael: Los movimientos pacifistas en la era nuclear: en 
pie de paz por la supervivencia, «Mientras tanto», n° 18, marc 1984, 
p. 21-48. 
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i diversa col-laboració de persones pertanyents a molts diferents 
coMectius: dones, jovent, ecologistes, municipis, sindicats, esglé-
sies,37 professionals, científics,38 etc. Aquesta diversitat és, pre-
cisament, la garantía que el moviment per la pau es dirigeix, no 
sois a aconseguir objectius pólítics realitzables a curt termini^ 
sino, especialment, a dur a terme un treball a llarg termini diri-
git a la consciéncia col-lectiva. Aquesta combinatoria d'objec-
tius pólítics a curt termini i objectius socials a llarg termini és 
la font de molts conñictes i de molts deis fracassos del movi
ment per la pau. 

Peí que fa a Testratégia, el moviment per la pau assumeix, en 
la seva majoria, la técnica de la no-violencia, ja sigui d'una ma
nera filosófica o, simplement, com a eina d'actuació (línia prag
mática). Quant a la temática, hi ha moviments forca centrats en 
un tema, com el nuclear (monotemátics), i d'altres que entenen 
que cal actuar des de diferents angles i aspectes a la vegada.39 

Aquest punt, el d'una actuació monoternática o plur i temática, 
ha estat també font de problemes en alguns moviments, a causa 
d'un excessiu nivell d'especialització. Aquesta situació es dona 
igualment a nivell estatal, i s'observa com en uns paisos es trac-
ten mes uns temes que en d'altres. 

Cal fer notar, finalment, que en el si de TIPRA hi ha un grup 
d'estudi permanent sobre el moviment per la pau, coordinat per 
Nigel Young, autor de nombrosos estudis sobre aquest tema.40 

37. Special Issue: Ethical and Moral Issues of War and Peace. Role 
ofthe Churches, «Bulletin of Peace Proposals», n° 3, 1984; la revista 
«END Churches Register» tracta específicament d'aquest tema. 
38. FUCHS, Georg: The role of Scientists in the Peace Movement, 
«Peace and the Sciences», n° 1, 1983, pp. 44-47; ROTBLAT, Jozef: Los 
científicos, la carrera armamentista y el desarme, Serbal/UNESCO, 
1984, 274 p. 
39. LEMKOW, Luis: La protesta antinuclear, Mezquita, 1984, 181 p. 
40. YOUNG, Nigel: Sensing their strength: Towards a political stra-
tegyfor the new peace movements in Europe, «Bulletin of Peace Pro
posals», n° 2, 1983, pp. 175-186. 
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LA PERSPECTIVA GLOBAL: EL MUNDIALISME 

A la introdúcelo d'aquest capítol ja havíem comentat que un deis 
corrents contemporanis de l'estudi de les relacions internacio-
nals era el mundialisme, o mes concretament, un corrent acadé-
mic que es proposa estudiar l'ordre mundial i les alternatives glo-
bals al món actual. Aquest corrent ha estat un deis dinamitza-
dors del canvi que actualment s'está produint en la recerca de 
les relacions internacionals, en el sentit que aquesta no s'ha de 
centrar exclusivament en les relacions interestatals, sino que ha 
de formular una teoria de la societat internacional o de la socie-
tat mundial- Aquest punt de partida, i d'altres característiques 
que comentarem seguidament, fan que el mundialisme s'hagi con-
vertit, tot i formant part deis estudis sobre les relacions interna
cionals, en un puntal de la investigació sobre la pau, particular-
ment ais Estats Units. És per aquest motiu que ens permetem 
d'incloure'l dins de la irenologia. 

El pensament sobre l'ordre mundial no sorgeix formalment fins 
els anys cinquanta, en plena guerra freda, época en qué es con-
solida el moviment federalista. Els pioners foren Grenville Clark, 
un advocat de Nova York, i Louis Sohn, professor de dret a Har
vard, que el 1966 publiquen un llibre de gran influencia: World 
Peace through World Law. ParaHelament, dos professors de Yale, 
Myres Douglas i Harold Lasswell, desénvolupen una aproxima
do entre la ciencia política i el dret internacional, i anomenen 
aquesta confluencia «ordre mundial públie». En aquesta épo
ca, el 1961 exactament, Clark col-labora en la creació de Tactual 
World Policy Institute, que en aquells moments s'anomená World 
Law Fund.41 

Des de les primeres époques, en els estudis sobre l'ordre mun
dial i la societat internacional s'observen tres tendéncies molt di-
ferenciades: la que propugna el manteniment del sistema, la que 
predica una reforma d'aquest sistema, i la que desitja una trans
formado del sistema. A la primera pertanyen institucions com 
la Trilateral i analistes que prediquen la interdependencia. A la 
segona, els reformistes del Club de Roma o institucions com el 
Council of Foreign Relations deis EEUU, amb analistes com R. 

41. WHER, Paul i WASHBURN, Michael: Peace and World Order 
Systems, Sage, 1976. 
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Ullman. Es tracta de gent pragmática i técnica que volen cridar 
Fatenció deis governs sobre els actuáis problemes mundials i so
bre les seves solucions a curt termini, i també des d'una perspec
tiva interdependent. Tot i que han fet algunes aportacions (Fin
ieres, el seu punt de partida i la metodología que utilitzen ha 
estat ámpliament criticada. Braillard ho veu així: 

«El concepte d'interdependéncia... tendeix a introduir a 
Fanálisi opcions ideológiques impiícítes. Posant Faccent 
en el creixement de la interdependencia i presentant-Ia com 
una situado asimétrica (dependencia mutua d'actors so-
ciáis), es tendeix a ocultar la dimensió conflictiva de les 
relacions internacional i Festratificació del sistema 
internacional. 

»...Uniforme Brandt amaga la realitat d'una interdepen
dencia asimétrica i subscriu un projecte de reestructura
do de Feconomia mundial que sois aspira a consolidar la 
integració deis pa'ísos del Tercer Món en un sistema eco-
nómic mundial en qué es troben en situació de depen
dencia. 

»...Mentre pretengui parlar en nom de la Humanitat, 
o mes precisament, com a defensor de la supervivencia de 
Fespécie humana, el Club de Roma, valent-se d'una ideo-
logia tecnocrática, tracta d'imposar una societat mundial 
planificada i guiada per gerents, el model deis quals seria 
Fempresa multinacional.»42 

Manteniment del sistema (Trilateral) 

Tendéncies -¿^— "~* ^ e f o r n i a d e l Sistema (pragmátics) 
mundialistes ^ ^ C l u b Roma> Comissió Brandt, C.F. Reiations) 

Transformado del Sistema (WOMP) (alternatives) 

42. BRAILLARD, Philippe; las ciencias sociales y el estudio de las 
relaciones internacionales, «Revista Internacional de Ciencias Sociales», 
n° 102, UNESCO, 4 trim. 1984, pp. 672-674. 
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Ens interessa molt, en canvi, la tercera tendencia, constituida per 
aquelles persones i centres que teñen com a tasca l'estudi de la 
pau i de l'ordre mundial, Panálisi correcta de les institucions so-
cials i polítiques, i el disseny imaginatiu deis processos de trans
formado, en la línia seguida peí projecte «World Order Models 
Project». Saúl Mendlovitz i Th. Weiss, que pertanyen a aquest 
corrent, han definit l'ordre mundial com* «l'estudi de les relacions 
internacionals i deis afers mundials centrat en la manera com 
la Humanitat pot reduir significativament la probabilitat de la 
violencia internacional, i crear les condicions mínimes accepta-
bles d'un benestar económic, una justicia social, una estabilitat 
ecológica al món i un procés de participació en la presa de deci-
sions. En definitiva, els estudis de l'ordre mundial busquen acon-
seguir i mantenir un món amb menys guerres i mes justicia i mi-
llorar la qualitat de la vida humana».43 

Per ais mundialistes d'aquest corrent, la revolució del sistema 
nacional i internacional está caracteritzada per l'emergéncia de 
nous sistemes de creences que responguin a cinc grans proble-
mes globals: la deterioració ambiental, la dicotomía rics/pobres, 
la sobrepoblació, l'exhauriment de recursos i, sobretot, la 
guerra.44 El plantejament és, dones, el d'una ecología global, 
amb punts de mira a llarg termini. 

Weston ha explicat la metodología deis estudis sobre l'ordre 
mundial definint d'una manera didáctica les diferents línies de 
pensament que es donen en el mundialisme:45 

1. Pensament delimitatiu. Pretén la identificació i definició deis 
problemes actuáis i potenciáis que transcendeixen la capaci-
tat d'actuació per separat deis Estats-Nació, junt amb la iden
tificació i definició de tots els actors i relacions que son per-
tinents a aquests tipus de problemes. 

2, Pensament d'objectius. Persegueix clarificar i valorar les po
lítiques preferides o els valors rellevants per poder investigar 
els problemes mundials. 

43. Citat per Richard A. FALK a Peace and World Order Studies, Ins
tituí of World Order, 1981, p. 33. 
44. WEHR, Paul i WASHBURN, Michael: op. cit., p. 6. 
45. WESTON, Burn H.: Peace and World Order Education: An Opti-
mal Design, a «Peace and World Order Studies», IWO, 1981, p. 64. 
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Panorama de la investigado sobre l'Ordre Mundial 

Nivell 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Perspectiva 

Religió 
Cultura 

Historia 

Política 

Economía 

Psicología 

Biología 

Antropologi; 

Ecología 

Astrofísica 

Unitat d'análisi 

Civilització 

Nació-Estat 
Regió 
Món 

Política d'Estat 
Sistema d'Estats 

Societat 
Mercat 
Classe 

Persona 
Grup 
Especies 

Especies 

a Tribu 
Especies 

Ecosistema 
Biosfera 

Estéis, planetes 
sistema solar, 
galáxies, Univers 

Aspee tes 
comptemen taris 

Creences, símbols, mi-
tes, valors, consciéncies 

Esdeveniments 
Models (patrons), liéis 
Línia narrativa 

Poder, autoritat 
Influencia, legitimitat, 
Lideratge 

Riquesa, comerc 
Propietat 
Procés productiu, capi
tal, acumulació, procés 

Món interior 
Moti vació 
Patrons comportament 

Patrons d'evolució 

Formes alternatives 
de societat 

Naturalesa, princi-
pis ecológics 

Liéis i relacions 
físiques 

Font: FALK, R.A.: Contending Approach to World Order, a Peace and 
World Order Studies, IWO, 1981, p. 49 

3. Pensament historie. Descriu i correlaciona les tendéncies del 
passat de cara al control i resolució deis problemes selec
cionáis. 

4. Pensament sobre diagnóstic. Analisi sistemática deis factors 
que han condicionat que els problemes del passat s'hagin so-
lucionat amb exit o fracás. 
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5. Pensament futurístic. Consisteix a projectar les tendéncies ac
tuáis vers el futur i a preveure les alternatives relacionades 
amb els problemes globals. 

6. Pensament operacionaL Consisteix en la invenció, recoma-
nació i aplicació actual o simulada de solucions (per a crisis 
del control i conducció de les transformacions del sistema) 
que son consistents amb les polítiques o valors preferits. 

Aquests objectius tan ambiciosos son els que es proposa el cen
tre mundialista mes important, el World Policy Institute, amb 
seu a Nova York, i en el qual col-laboren investigadors com A. 
Mazrui, J.W. Bhagwati, R. Falk, J. Galtung, R. Kothari, S.H. 
Mendlovitz, G. Lakey, G. Clark, L.B. Sohn, L.R. Beres, H.R. 
Targ, B.H. Weston, Ch.F. Alger, S.S. Kim, C. Stephenson i R. 
Johansen, és a dir, un conjunt d'analistes de la societat interna
cional que teñen un gran pes específic en el conjunt de la inves
tigado sobre la pau. 

Per a Richard A. Falk, la investigado sobre Pordre mundial 
pot fer-se des de nou perspectives, cada una de les quals gau-
deix de diferents unitats d'análisi. Les perspectives serien les 
següents:46 Religió i Cultura, Historia, Política, Economia, Psi
cología, Biología, Antropología, Ecología i Astrofísica, tal com 
pot comprovar-se en el quadre, on es mostra el carácter multi-
disciplinari d'aquest corrent d'estudi. 

Les diferencies entre Penfocament global deis estudis sobre Por-
dre mundial i Paproximació tradicional de l'estudi de les rela-
cions internacionals son, com pot veure's, abundants i decisives. 
Com ha indicat Weston,47 les diferencies entre el paradigma tra
dicional de les relacions internacionals i el mundialisme serien 
les següents: 
1. Per al mundialisme, l'enfocament geopolític és la Humani-

tat, i no el sistema d'Estats-Nació. 
2. Els problemes son vistos com a temes interrelacionats amb 

Pestructura o el sistema, i no com a fenómens inevitables. 
3. L'análisi va acompanyada de valors orientáis, i no unicament 

del concepte de «llibertat». 

46. FALK, Richard A.: Contending Approaches to World Ordery a Pea-
ce and World Order Studies, IWO, 1981, p. 49. 

47. WESTON, Burns H.: op. cit., pp. 59-60. 
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4. La prioritat de la dimensió temporal és el futur, amb el pas-
sat i el present com a referencia, mentre que en el paradigma 
tradicional, la dimensió temporal és sois el passat i el present. 

5. L'objectiu analític darrer és la predicció i la prescripció (des-
cripció i predicció en Paproximació tradicional). 

6. L'objectiu operacional darrer és la participació per a un can-
vi progressiu en alió básic, assenyalant, alhora, el compro-
mis individual, no conformant-se únicament en el coneixe-
ment deis problemes. 

7. EIs actors principáis son tant els individus com les organit-
zacions transnacionals i supranacionals, i no sois els Estats-
Nació i les élites governamentáis. 

8. Els objectius polítics son vistos fonamentalment en termes 
de maximalització del benestar huma i de les seves necessi-
tats, i no pas en la maximalització del poder i de la riquesa 
nacional. 

9. El poder és entes fonamentalment com a referencia a la per-
suasió moral i a la forca del poblé unit en Pacció no-violenta, 
i no pas com a forca militar i económica. 

10. La violencia a gran escala és jutjada com un mitjá inaccep-
table per dur a terme una política determinada. 

11. Mentre Paproximació tradicional de les relacions internacio-
nals dona per descomptada la supervivencia humana, el cor-
rent d'estudis sobre Pordre mundial és de Popinió que, actual-
ment, aquesta supervivencia humana está en entredit. 

Vegem, dones, que aquest tipus de mundialisme practica la ma-
croanálisi i que no es limita exclusivament a Pestudi de proble
mes específics que afecten el present, sino que també es preocu
pa de la crisi ecológica planetaria i de la recerca i construcció 
de mons futurs desitjats a partir de la defensa d'uns valors ba
stes universals: la pau, el benestar produít per la satisfacció de 
les necessitats humanes básiques, Pequilibri ecológic, i la justi
cia social; un plantejament perfectament coherent, dones, amb 
els propósits generáis de la investigació sobre la pau. 

ELS ESTUDÍS SOBRE PAU 

Un deis aspectes de Peducació per la pau a considerar és la insti-
tucionalització deis estudis sobre la pau en algunes universitats. 
Efectivament, com ja comentávem en el capítol de la historia 
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de la investigado sobre la pau, una característica de Pevolució 
d'aquesta disciplina és justament la d'intentar sistematitzar-la per 
fer-la pedagógica. 

Sembla ciar que la investigació sobre la pau, per molt cientí
fica i rigorosa que vulgui ser, mai podrá equiparar-se totalment 
a d'altres tipus d'estudis tradicionals. El contingut normatiu im-
plícit a la investigació sobre la pau, així com la seva obertura 
a l'análisi deis nous problemes i les noves qüestions del nostre 
temps, particularment en els seus aspectes mes conflictius, fan 
que aquesta tasca d'investigació rebi habitualment un tráete de 
marginaiitat dins de les ciéncies socials. Aixó no ha estat obsta-
ele, pero, perqué cada cop siguin mes els centres educatius i les 
universitats que s'interessin per la investigació sobre la pau i, en 
conseqüéncia, la introdueixin en els seus programes académics. 

Aquest vessant institucional i formal de la investigació sobre 
la pau rep el nom d'estudis sobre la pau (peace studies), i ha es
tat desenvolupat particularment ais Estats Units, on nombroses 
universitats (Columbia, Kent State, Colorado, Miami, Michigan, 
Princeton, Ohio State, etc.) disposen de departaments dedicats 
a l'estudi de la pau. També ais paisos nórdics és freqüent de tro-
bar departaments universitaris amb aquesta mateixa tasca. 

Una primera diferenciació entre els centres i les universitats 
que imparteixen estudis sobre pau és la marcada per la titulari-
tat. Algunes universitats donen títols académics sobre aquests 
estudis (la Universitat de Bradford, al Regne Unit, per exemple), 
en constitueixen una carrera com qualsevol altra. D'altres es li
miten a organitzar cursos de postgraduats (tercer cicle), sovint 
per a Pobtenció de títols d'especialitat o per fer el doctorat. Fi-
nalment, cal citar el cas de nombrosos centres i universitats que 
imparteixen cursos i seminaris sobre aquests temes, sense mes 
pretensió que la de divulgar aqüestes qüestions, i faciliten un ti
to! d'assisténcia sense valor académic (aquest seria el cas del CI-
DOB, per posar un exemple proper). 

Sigui quina sigui la forma de fer aquesta tasca pedagógica, 
hi ha un comú denominador en els objectius d'aquests centres: 
que aprofundeixen en els temes de pau i conflictes, i permeten, 
mitjangant una amplia informado sistematizada, la recerca ri
gorosa de tematiques especifiques. Es podrá criticar i posar en 
dubte la conveniencia de donar aquest contingut formal i aca
démic a la investigació sobre la pau, pero está fora de discussió 
que una cosa és l'estudi de la pau i una altra la investigada so
bre la pau,48 en el sentit que per investigar en profunditat cal 
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haver passat per una etapa d'estudi que, evidentment, pot fer-se 
un mateix de forma individual i autodidáctica, pero també és 
legítim i, en molts casos, necessari, que aquest aprenentatge es 
faci amb assessorament i dins d'una estructura académica mes 
formal. 

Una segona consideració és la de les condicions per les quals 
una activitat académica determinada pot ésser considerada «d'es
tudi de pau». Aixó comporta un difícil problema, des del mo-
ment que alguns centres o universitats fan seminaris o cursos ano-
menats «sobre la pau», quan en realitat el que fan és una altra 
cosa (estudis estratégics, per exemple). D'altres cursos sobre mun
dialismo relacions internacionals, desenvolupament, etc., sovint 
s'imparteixen també amb títols genérics de «pau i conflictes». 
No és fácil, dones, saber quan una activitat académica pot 
catalogar-se estrictament com d'estudis sobre pau. Tampoc és la 
nostra intenció fer de jutges o de cercar la puresa d'aquests es
tudis; res mes lluny de la nostra intenció. Per aixó, em limitaré 
a comentar alguns deis programes d'estudis sobre pau, de cen
tres o universitats que participen plenament en els afers i les dis-
cussions de la comunitat mundial dedicada a la investigació so
bre la pau. 

Relacionat amb el comentan anterior, cal fer menció que molts 
centres parteixen d'una especialització evident, i aixó fa que els 
seus cursos vagin marcáis en aquest sentit. D'altres, al contrari, 
refusen expressament aquesta especialització i donen coneixe-* 
ments sobre el marc, sobre Tentorn general de les coses. Pensó 
que tant un sistema com l'altre son válids, i satisfeta una demanda 
certament variada i diversa de la gent que s'interessa per aquests 
temes. Al Regne Unit, per exemple, qui vulgui teñir aquest marc 
general pot anar a Bradford, mentre que l'interessat o la interes-
sada per la resolució de conflictes podrá anar a la Universitat 
de Kent, i qui vulgui especialitzar-se en control d'armaments pot 
fer-ho a la Universitat de Lancaster. Ais Estats Units també passa 
el mateix. A la Universitat de Colorado hi ha un Institut de Cien-
cies del Comportament que dona estudis sobre sociología i re
gulado de conflictes; a la Universitat d'IIlinois s'han especialit-
zat en educació per la pau, i a la de Princeton, en ciencia políti-

48. MACK, Andrew: Peace Research in (he I980s, Australian Natio
nal University, The Strategic and Defence Studies Centre, Canberra, 1985, 
p. 82. 
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ca i mundialisme. Aquests son alguns exemples que permeten veu-
re l'existéncia de diferents opcions i especialitats dins deis estu-
dis sobre pau. 

És ciar, també, que encara que un centre faci seminaris espe-
cialitzats, cal que doni les mínimes nocions generáis per situar 
correctament els temes concrets en el marc que els correspon. 
De la mateixa manera, encara que els estudis sobre la pau do
nen molta importancia a Panálisi d'alternatives ais problemes ac
tuáis, resulta indispensable analitzar també, i amb el máxim de 
profunditat, el funcionament del sistema actual. Així, abans de 
cercar alternatives de defensa cal conéixer el discurs estratégic 
actual, i abans de fer plantejaments alternatius al sistema inter
nacional, cal saber com funcionen les relacions internacionals 
en l'actualitat, i conéixer mínimament el pensament deis que for
men el «realisme». 

Una darrera consideració general, i forga polémica, és la rela-
ció entre centres o persones que es dediquen a la investigació so
bre la pau i el moviment per la pau. 

Amb freqüéncia, i aixó és comprensible, persones que fan in
vestigació i que treballen en centres d'estudi sobre pau militen 
també activament en moviments per la pau. D'aixó, pero, no en 
podem fer pas una extrapolado ni una generalització. Hi ha per
sones que fan recerca sobre la pau i que no combreguen del tot 
amb el moviment per la pau, i n'hi ha d'altres que, tot i sentint-
se identificades amb algún moviment, prefereixen no manifestar-
no ostensiblement per tal de mantenir reforcada la seva indepen
dencia i la seva capacitat de comunicació amb els centres de de-
cisió política. Un exemple ciar d'aquesta qüestió pot ser-ne el 
SIPRI, un deis instituís amb mes prestigi en tot el món. Aquest 
respecte que el SIPRI s'ha creat, fins i tot, en les forces armades 
i ministeris de defensa d'arreu és degut, segurament, al distan-
ciament formal que ha mantingut amb qualsevol forca política 
i amb el mateix moviment per la pau. Aixó no ha estat mai obs-
tacie, sino al contrari, perqué el moviment per la pau obtingui 
del SIPRI la informació i l'análisi que necessita per dur a terme 
les seves campanyes. Pero cadascú actúa en un nivell diferent. 
Els uns donen les dades i els elements d'análisi. Els altres fan 
la interpretado política d'aquesta análisi i proposen actuacions 
concretes. En qualsevol cas, i respectant la postura diversa que 
hi ha al respecte, sembla evident que el rol fonamental deis cen
tres d'investigació i d'estudi és el de facilitar informació i análisi 
per tal que el debat públic sobre temes de pau i desarmament 
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es fací amb rigorositat i coneixement de causa. En aquest sentit, 
els centres i instituís d'investigació sobre la pau poden ser un 
recurs básic per al moviment per la pau, pero no una branca d'in
vestigació del moviment.49 

Centres de 
documentació 

Centres 
d'investigació 

RECOPILACIÓ 
de DOCUMENTACIÓ' 

ANÁLISI de 
^ l a l N F O R M A C l Ó 

PROPOSTES 
D'ACTUACIÓ 

tasca deis centres 
d'investigació 
sobre pau 

ORGANITZACIÓ 
D'ACCIONS 

tasca del moviment 
per la pau 

Explicarem a continuado el contingut d'alguns deis cursos so
bre pau que es fan a diferents indrets i des de formes organitza-
tives també diferenciades, concretament, els estudis sobre pau 
impartits a Bradford (Regne Unit), Colgate University (Nova 
York), Harvard University (Cambridge, Massachusets), i el CI-
DOB (Barcelona). 

a) The School of Peace Studies50 

Aquesta escola fou creada el 1973 dins de la Universitat de Brad
ford, a West Yorkshire, i proporciona estudis sobre pau a dos 
nivells: per a no graduats, que han de fer uns estudis que duren 
tres anys, i per a postgraduats, que poden seguir un curs dife-
rent durant un any (si ho fan a temps complet), o a dos anys 
(si ho fan a temps parcial). En aquest segón cas, pot obtenir-se 

49. MACK, Andrew: op. cit. p. 83. 
50. School of Peace Studies, University of Bradford, Bradford, West 
Yorkshire BD7 1DP, REGNE UNIX Teléfon: (0274)733466. 
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el títol de MA in Peace Studies. També poden fer-se treballs d'in-
vestigació (en el cas deis postgraduats) durant un o dos anys, 
i s'obtenen els títols de Master of Philosophy (MPhil) o Docto-
rat (PhD - Doctor of Philosophy). 

El curs per ais no graduats conté les següents assignatures: 
Primer any: Teories sobre pau i conflictes 

Ciencia política 
Sociología 
Economía 
Psicología 

Segon i tercer any: Política internacional. 
Irlanda del Nord: societat i política 
Treball i comunitat 
Alternatives socials 
Investigado sobre pau i conflictes 
Pau i canvi 
Orient Mitjá: política i societat 
Relacions racials 
Polítiques a les zones subdesenvolupades 
Psicología social de la industrialització 

i el militarisme. 

Com s'haurá observat, les matéries impartides son les própies 
d'una facultat de Ciéncies Polítiques i Sociología, afegint-hí te-
mátiques concretes relacionades amb Testudi deis conflictes i una 
assignatura específica que emmarca el que és la investigació so
bre la pau. Amb aquests coneixements, equivalents al que en el 
nostre país correspon a un Primer Cicle, pot entrar-se al que vin-
dria a constituir el curs d'especialitat, o curs de postgraduats, 
d'un o dos anys de durada, amb les següents matéries: 

Orígens i desenvolupament de la investigació sobre pau. 
Principis i práctica de I'acció no violenta. 
Sociología crítica i la idea de la societat justa. 
Armaments nuclears, estrategia nuclear i defensa civil. 
Negocíacions de desarmament i alternatives de defensa. 
Problemes de desenvolupament al Tercer Món. 
Irlanda del Nord. 

El repás a aqüestes matéries suggereix ja l'existéncia d'una certa 
especiaützació en aquesta escola de Bradford, que no exclou la 
possibilitat de treballar altres temes, perd que estimula el tracta-
ment deis aspectes citats anteriorment. 
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b) Colgate University51 

A Hamilton (Nova York), dins de la Universitat de Colgate, Ted 
Hermán i Carolyn Stephenson han impartit, fins fa poc, un curs 
sobre «problemes de la guerra i de la pau», dins del que s'ano-
mena Peace and World Order Studies, és a dir, la investigado 
sobre la pau vista des del prisma mundialista. 

El curs corresponent a 1980 constava de 54 sessions i durava 
un trimestre sencer. Les temátiques tractades, amb el nombre de 
sessions dedicades a cada una d'elles, han estat les següents: 
1. La guerra com a qüestió moral (3 sessions). 
2. Causes de la guerra (7). 
3. Dissuasió i cursa d'armaments (9). 
4. Economía de guerra (6). 
5. Món i guerra (7). 
6. Control d'armament i desarmament (5). 
7. Sistemes alternatius de seguretat (7). 
8. No violencia (5). 
9. Acció individual peí canvi social (3). 

La durada d'aquest curs equival a l'habitual en cursos de docto-
rat en el nostre país. A diferencia de Bradford, aquí els temes 
son molt mes concrets i centráis en Panálisi polemológic des d'una 
perspectiva crítica. 

c) Harvard University52 

El Department of Government de la Universitat de Harvard, a 
Cambridge, ha impartit en els darrers anys un curs sobre «pro
blemes de pau, justicia i procés de canvi», dirigit peí professor 
de relacions internacionals Karl W. Deutsch. El curs té un con-
tingut, com es comprovará, diferent ai deis mencionats anterior-
ment, i abasta una quantitat considerable i diversa de temes que 
s'expliquen en 43 sessions. Com es pot veure, el curs inciou te
mátiques relacionades amb el concepte de pau «positiva», és a 
dir, amb el concepte «ampie» de pau que inciou aspectes d'eco-
logia, drets humans, etc. Els temes estudiats son aquests: 

51. Colgate Univ., Peace & World Order Studies, Hamilton, NY 13346. 
52. Harvard Univ., Dept. of Government, Cambridge, MA 02138, USA. 
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U emergencia de la Societat Global: la Pau i la Justicia 
com a orientado normativa. 

Análisi de les relacions internacionals. 
Perspectiva histórica de la Guerra i de la Pau. 
El conflicte internacional. 
Aproximació psicológica a la resolució deis conflictes. 
Les Nacions Unides i les liéis del Mar. 
Nacionalismo 
El Nou Ordre Económic Internacional. 
La nova ideología americana. 
Imperialisme i neocolonialisme. 
Integració internacional. 
Conceptes de justicia. 
Drets humans. 

r 

Justicia, ciencia, tecnología i drets humans. 
Justicia, desenvolupament tecnológic i estructura social. 
Necessitats humanes básiques i expectatives de canvi. 
Alimentado. 
Energía i ecología. 
Desenvolupament económic. 
Conceptualització del Futur. 
Proliferació nuclear. 
Desarmament i Govern Mundial. 
Conflictes medio-ambientals. 
Acció no violenta. 
Control d'armaments. 

r 

Canvi social i individual. 
Transformado social. 
El futur de la política mundial. 

L' objecte de mostrar, una vegada mes, una Hista temática no és 
el d'impressionar el lector o la lectora, sino simplement donar 
constancia de I'amplitud de qüestions que envolten els estudis 
sobre la pau i, per aixó mateix, la impossibilitat de limitar d'una 
manera estricta el contingut de la recerca sobre la pau. És així 
com haurem d'entendre, també, l'exemple següent. 
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d) Secció d'estudis sobre Pau i Conflictes del CIDOB™ 

El Centre d' Informado i Documentado Internacionals a Barce
lona organítza, anualment, un curs d'especialitat sobre pau i con
flictes que, d'un any per Paltre, varia d'extensió i contingut. El 
celebrat el 1986 és potser el que guarda mes semblanca amb el 
que pot considerar-se com a habitual en d'altres centres dedi-
cats a impartir estudis sobre pau. Els temes tractats en les 30 
sessions que configuraven el curs foren les següents: 

Introducció a la investigado sobre la pau (2). 
Violencia i no violencia. 
La investigado sobre la pau en les relacions 

internacionals. 
La sociología deis conflictes. 
La polemologia (2). 
La conflictivitat a PAmérica Llatina. 
La violencia i la comunicado. 
Introducció a la geostratégia. 
Estrategia militar i noves tecnologies. 
Les institucions de defensa. 
Armamentisme i militarització. 
Crisi i possibilitats del control d'armaments. 
Les aliances militars: OTAN i Tractat de Varsóvia. 
La política de defensa a Espanya. 
Alternatives de defensa. 
Industria bél-lica i comerc d'armes. 
Armes í economía. 
El militarisme a Espanya. 
L'armamentisme a TURSS. 
Armamentisme i militarisme al Mediterrani. 
El desarmament: problemes i tractats. 
Les Nacions Unides i el desarmament. 
El dret al desarmament. 
Desarmament i desenvolupament. 
Educado per la pau. 
El moviment per la pau. 
El moviment per la pau a Espanya. 
L'objecció de consciéncia. 
Recursos per investigar la pau i els conflictes. 

53. CIDOB, Elisabets, 12 - 08001 Barcelona. 
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D'acord amb aquesta llista de temes, sembla ciar que hi ha en 
primer lloc, una certa especialització del curs en qüestions de 
defensa i armamentisme, de manera que s'assembla mes al curs 
de la Universitat de Colgate que al de la de Harvard. També cal 
fer notar l'existéncia de diverses sessions relacionades amb la pro
blemática específica del país (Espanya, en aquest cas), que no 
és generalitzable. En qualsevol cas, i salvant totes les diferencies 
económiques, organitzatives i de recursos humans de qué dis
posen altres centres de l'estranger, aquesta ha estat una experien
cia que mol bé por ser adaptada, reduída o ampliada i servir, 
així perqué altres centres portin a terme iniciatives semblants.54 

54. Aquest ha estat el cas de la Universitat Internacional per la Pau 
de Sant Cugat, que a Testiu del 1986 va organitzar un curs d'introduc-
ció a la pau i els conflictes amb un programa prácticament idéntic al 
desplegat al CIDOB mesos abans. Convindria, en aquest sentit, trobar 
mecanismes de comunicado i organització que permetessin de repetir 
i multiplicar cursos d'aquest tipus a diferents llocs, i adaptar-los a íes 
seves possibilitats i necessitats. 
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LA INVESTIGACIO 
SOBRE LA PAU A ESPANYA 
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Fins fa pocs anys, la investigado sobre la pau ha estat a Espa
nya una activitat coneguda per un grup molt reduít de persones. 
Amb l'excepció d'aquestes, ni les universitats, ni el moviment per 
la pau o altres moviments socials semblaven mostrar interés en 
aquest tipus d'estudi de tanta tradició en alguns paisos 
occidentals. 

Generalitzant, fins i tot podríem afirmar que la investigació 
d'árees connectades amb la investigació sobre la pau (com la po-

h-

lemologia, els estudis estratégics, les relacions internacionals, etc.) 
ha estat relegada a un lloc secundari en l'interés de persones de-
dicades a la docencia, el periodisme i a la política, de manera 
que no ha estat fins a anys molt recents quan s'han consolidat 
iniciatives que poden catalogar-se d'investigació sobre la pau. 

Aqüestes recents iniciatives han estat acompanyades d'un res-
sorgiment i una potenciació del moviment per la pau a Espanya 
que, si bé existia ja en els anys seixanta i setanta, no ha estat 
fins ais primers anys de la década deis vuitanta quan ha pres una 
expressió pública important. 

Els centres de documentació i d'investigació sobre la pau son, 
com es comprobará, molt escassos a Espanya. Ens interessa re
marcar, pero, la relativa amplitud del suport que reben d'altres 
centres o punts d'informació-documentació que teñen connexions 
amb les activitats tradicionals de la investigació sobre la pau. És 
possible, fins i tot, que alguns d'aquests centres o punts de do
cumentació puguin convertir-se, en el futur, en centres típicament 
classificables d'investigació sobre la pau. 

Per aquest motiu, juntament amb la descripció d'aquells cen
tres que, sense cap mena de dubtes, poden catalogar-se d'inves
tigació sobre la pau, ens interessa donar a conéixer áquells al-
tres grups, institucions i persones que, des de diferents ámbits 
d'estudi i activitat, col-laboren en la difusió de la investigació 
sobre la pau o en l'elaboració d'estudis que son interessants per 

.• 
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a aquella investigació. Des d'aquesta perspectiva, recollirem aquí 
la informado sobre set tipus d'aportacions: 
a) Els centres ja consolidáis d'investigació sobre la pau. 
b) Els centres, grups i moviments relacionáis amb el moviment 

per la pau que investiguen o difonen informado sobre pau 
i col-laboren amb els centres de l'apartat anterior. 

c) Persones no vinculades directament amb cap institució o grup 
relacionat amb l'estudi de la pau o deis conflictes, pero que 
aporten informado i análisi sobre aquests temes. 

d) Centres d'estudi sobre polemologia, 
e) Institucions i centres universitaris dedicats a l'estudi de les 

relacions internacionals. 
f) Centres dedicats a estudis estratégics. 
g) Editorials amb col-leccions sobre pau i conflictes. 

Vegem primerament, quins son i qué fan els centres dedicats cla-
rament a la investigació sobre la pau i que ja han aconseguit una 
certa consolidació. 

CENTRES D'INVESTIGACIÓ SOBRE LA PAU 

A Espanya sois hi ha, en aquests moments, dos centres consoli
dáis que es dediquin a la triple tasca de la investigació sobre la 
pau: la documentació, la investigació i la informació, i amb una 
voluntat explícita de fer-ho seguint els parámetres que, a nivell 
internacional, configuren la peace research. Per ordre de crea-
ció, aquests centres son: la Secció d'Estudis sobre Pau i Conflic
tes del CIDOB, a Barcelona, i el Centro de Investigación para 
la Paz (CIP), a Madrid. Hi ha també altres centres que es dedi
quen a la investigació sobre la pau d'una manera parcial, ja si
guí centrant-se en un tipus d'activitat no-investigadora (és el cas, 
per exemple, del Seminario de Investigación para la Paz, a Sara-
gossa), o centrant la seva activitat dins d'un ámbit connex al de 
la investigació sobre la pau (el FEPRI, per exemple, que tpt i 
fent recerca sobre la pau, actúa preferentment en l'ámbit clássic 
de les relacions internacionals). 

Cal esmentar, igualment, l'existéncia d'uns quants centres mes 
petits, normalment de documentació, que no han aconseguit 
encara els mitjans económics i humans per dur a terme en ple
nitud els seus propósits. Aquest és el cas del Centro de Docu
mentación por la Paz y el Desarme de Aragón (CEDOP), a Sa-
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ragossa, del Centro de Información y Documentación para el 
Estudio de los Problemas de la Paz y el Desarme, a Valladolid, 
del Centre de Documentació i d'Investigació per la Pau, a Man-
resa, i del Centro de Documentación e Investigación sobre la Paz, 
a Sevilla. Alguns d'aquests centres son de molt recent creació. 
Finalment, cal fer menció de diversos projectes de creació de cen
tres de documentació i informació sobre pau a partir d'iniciati-
ves d'alguns Ajuntaments (L'Hospítalet, Alacant i Córdova). Tot 
aixó fa preveure que, en un termini d'un o dos anys, la situado 
precaria actual pot modificar-se notablement a partir de la con
solidado de totes aqüestes noves iniciatives. 

La Secció d'Estudis sobre Pau i Conflictes del CIDOB 
• 

El CIDOB és un centre de documentació, informació i forma-
ció sobre temes internacionals, creat a Barcelona el 1973, com 
a desenvolupament d'una anterior associació, «Agermanament», 
dedicada a la cooperació amb el desenvolupament del Tercer 
Món, i que fungionava des deis primers anys de la década deis 
seixanta. Durant aquests vint-i-cinc anys ha anat recopilant gran 
quantitat de documentació sobre el subdesenvolupament, la po
lítica internacional i els conflictes entre les societats, fons que 
constitueix la base documental de la seva rica hemeroteca. En 
el decurs deis anys, aquest fons documental ha anat acompa-
nyat d'una permanent activitat de sensibilització de l'opinió pú
blica en relació a temes d'actualitat internacional. 

Les temátiques fonamentals de l'activitat docent del CIDOB 
son, en aquest moment, les següents: relacions i política inter
nacionals, cooperació i desenvolupament, ecodesenvolupament, 
i pau i conflictes. Juntament a aqüestes activitats, manté una lí-
nia de publicacions formada per la revista trimestral «Afers In
ternacionals», la publicado bimestral «Dossier Cidob», la tam
be bimestral «Sobre Pau/Paz», la publicació «Estudis sobre pau 
i conflictes», i un nombre no periódic de dossiers d'estudi i debats. 

Orgánicament, el CIDOB és una fundació cultural formada 
per disset entitats i organismes públics, tant de lAdministració 
central com de Tautonómica i local, universitats, coMegis pro-
fessionals i sindicáis, la diversitat i pluralitat de les quals garan-
teixen la independencia ideológica del centre. 

El seu fons documental, informatitzat a partir del 1985, está 
format per 6.000 llibres, 8.000 documents i una hemeroteca fór-
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mada per unes 500 revistes especialitzades, de les quals un cen
tenar tracten de pau i conflictes. 

La Secció d'Estudis sobre Pau i Conflictes está constituida com 
un departament especialitzat del CIDOB. Encara que la seva crea-
ció formal data del gener del 1984, va comencar a funcionar ja 
al desembre del 1982, en formar-se un departament integrat per 
diversos especialistes sobre temes de pau i conflictes a Barcelona. 

La Secció s'ocupa de seleccionar, codificar i difondre aquells 
temes relacionáis amb les relacions internacionals, conflictes, de
fensa, guerra, desarmament i pau, a partir del material rebut al 
CIDOB. En el terreny de la investigació, promociona l'estudi ri-
gorós de qualsevol deis temes que configuren el seu camp d'ac-
tuació, i assessora en la realització de tesis d'estudiants i investi
gador interessats en el coneixement de la pau i deis conflictes. 

A Taspecte docent, la Secció organitza anualment un curs d'in-
troducció a l'estudi de la pau i deis conflictes. El 1985, va realit-
zar un curs básic de 15 sessions, i el 1986 un curs mes complet 
de 31 sessions, a nivell de postgraduats. Paral-lelament a aquests 
cursos, la Secció ha organitzat d'altres seminaris, com un d'al-
ternatives de defensa, un altre de cultura i pau i un sobre els es
tudis estratégics. També ha participat amb altres centres en la 
celebrado de dues jornades sobre pau i desarmament, a 
Barcelona. 

La Secció es responsabilitza de dues publicacions periódiques 
del CIDOB: «Sobre Pau», una publicació que apareix cada dos 
mesos i que informa de totes les novetats editorials, revistes i al
tres tipus de documents relatius a la pau. És un instrument d'aju-
da a persones i centres que s'interessen per l'estudi de la pau i 
deis conflictes. La Secció edita també una coMecció de papers, 
anomenats «Estudis sobre pau i conflictes», d'una extensió de 
30-50 pagines. 

Peí que fa a la investigació, la Secció tracta d'animar aquelles 
persones que s'interessen per la pau i el desarmament 
proporcionant-los materials i assessorament. Les limitacions pres-
supostáries de la Secció no permeten el financament de treballs 
de recerca realitzats fora del mateix CIDOB, per aixó aquest apar-
tat es limita exclusivament ais projectes previstos de realitzar pels 
membres de la Secció. Fins al moment s'han elaborat investiga-
cions sobre la militarització de la Mediterránia, alternatives de 
defensa, i introducció a la peace research. 

La Secció compta amb un coordinador, Vicenc Fisas, a temps 
complet, i amb un grup de persones que hi cOMabpren habitual-
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ment (Pere Vilanova, Josep Delás, Rafael Grasa, etc.). Forma part 
de la International Peace Research Association (IPRA) des del 
1984. 

El Centro de Investigación para la Paz (CIP) 

El CIP fou creat el novembre del 1984 i está auspiciat per la Fun
dación Hogar del Empleado, organisme privat i independent amb 
seu a Madrid. Aquesta Fundació basa la seva activitat en qües-
tions educatives, d'hábitat i ecología, problemes economics, i de 
pau. Les tasques d'aquesta área darrera es canalitzen mitjancant 
el CIP. 

El CIP intenta contribuir al debat sobre la pau, els conflictes, 
la defensa i totes les qüestions vinculades amb el rearmament. 
Per fer-ho, té diversos projectes, deis quals destaquem els 
següents: 
a) Biblioteca Bertrand Russell per la Pau. 

Es tracta d'una bilbioteca ambulant que recull els mes de 300 
títols en castellá d'assaig, ficció i literatura infantil que trac-
ten de manera directa el tema de la guerra i la pau. També 
inclou les publicacions periódiques. Aquesta biblioteca s'ofe-
reix a Ajuntaments, cases de cultura, coMegis, etc., per 
exposar-la públicament. Durant l'exposició, un membre del 
CIP assessora els visitants, es programen taules rodones i es 
projecten vídeos. 

b) «Papeles para la Paz». 
Aquesta publicació consisteix en uns fulletons de divulgado, 
escrits per especialistes, i s'editen en 12 pagines i en dos co-
lors. Surten amb una periodicitat mensual. 

c) Anuari sobre armamentisme. 
Es tracta d'un llibre que recopila les qüestions i dades bási-
ques relacionades amb la defensa i la política exterior espa-
nyola. El primer anuari és publicat el 1986. 

d) Centre básic de documentado i assessorament. 
Rep periódicament unes 50 revistes, i disposa d'una bibliote
ca d'uns 800 títols. La documentació está informatitzada. 

e) Seminaris sobre educació per la pau. 
Orientats a educadors/es i membres del moviment per la pau. 

f) Participado en altres iniciatives organitzades per grups paci-
fistes, centres de documentació, associacions, etc. 
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g) Organització d'un premi anual sobre temes relacionáis amb 
la Pau. 

h) Organització de debats. 
i) Creació de grups d'estudi. (A Fabril del 1986 s'inicia un grup 

d'estudi sobre la tecnologia de la defensa a Espanya.) 

Les temátiques que aborda el CIP son molí ámplies, destaquen 
especialment les relacionades amb América Central, guerres de 
baixa intensitat, educació per la pau, nuclearització i control 
d'armaments. 

El CIP está format per un coordinador, Mariano Aguirre, i 
un equip permanent, retribuít, d'altres cinc persones. Forma part 
de FIPRA i manté una estreta relació de coHaboració amb el 
CÍDOB, amb la finalitat d'augmentar Feficácia i abaratir els cos
tos de les activitats de documentació deis dos centres. 

El Seminario de Investigación para la Paz, de Saragossa, fou 
creat el 1984 dins del Centro Pignatelli d'aquesta ciutat. Un equip 
de quatre persones, amb el suport de diverses institucions publi
ques de la ciutat i de la regió (entre elles, la Diputación General 
de Aragón, que compta amb un Fons d'Ajuda per la Pau), orga-
nitza cada any un seminari d'estudi permanent sobre la pau, de 
gran repercussió a la ciutat. La biblioteca del centre, en forma-
ció, disposa ja d'uns 300 llibres i col-leccions de deu revistes so
bre el tema de la pau. L'estructura del seminari (sessió pública 
entre dos ponents, un dia, i sessió restringida de discussió, el dia 
següent) permet un ampli aprofundiment de tots els temes trac-
tats, i entre persones interessades des de diferents punts de vis
ta, incloent militars professionals. Les ponéncies del seminari del 
curs 85-86 han estat editades en un llibre. 

El Centro de Documentación por la Paz y el Desarme de Ara
gón (CEDOP Aragón), té la seva seu també a Saragossa. Fou 
creat el 1983 a partir d'una iniciativa del Colectivo por la Paz 
y el Desarme de Zaragoza. Formen el CEDOP un equip de cinc 
persones que col-laboren sense retribució. La seva activitat está 
centrada en la difusió de materials mitjancant algunes publica-
cions. El centre va promoure la revista «Euroshima», ja desapa-
reguda, i ara col-labora en Fedició de la revista «En Pie de Paz». 
Ha promogut igualment diversos debats i conferencies. Es trac-
ta, per tant, d'un centre d'informació mes que no pas un centre 
d'investigació o documentació, encara que hi ha el propósit 

d'abastar també aquest camp en el futur. 
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El Centro de Información y Documentación para el Estudio 
de los Problemas de la Paz y del Desarme, a Valladolid, és un 
centre format a partir de la Facultat d'Económiques de la Uni-
versitat de Valladolid. Creat el 1984, el seu funcionament depén 
de col-laboracions de diversos professors i estudiants de la uni-
versitat, no disposa d'un pressupost estable per a les seves acti-
vitats, per aixó no pot elaborar programes a llarg termini peí que 
fa a investigado i documentado. 

El Centro de Documentación e Investigación sobre la Paz, a Se
villa, fou creat a mitjan 1986 com una confluencia d'activitats 
dutes a terme anteriorment per rAsociacíón Universidad de la 
Paz y de los Pueblos, de Sevilla, i el Seminario Permanente Edu
cación para la Paz, del Colectivo Andaluz de Pedagogía Popu
lar. L'equip del centre está format per cinc persones no retribuí-
des. El centre s'ocupa preferentment de l'educació per la pau, 
hi ha organitzat seminaris al respecte. El seu servei de documen
tado informatitzat, ofereix també abundant material audiovisual 
i edita la revista «Taller de Paz». 

El Centre de Documentado i d'Investigado per la Pau (CEDIP), 
a Manresa, fou creat el 1986, i forma part del Centre d'Iniciati-
ves Sócioculturals d'aquesta ciutat. La seva recent creació no li 
ha permés de desenvolupar encara activitats destacables. L'equip 
está format per tres persones, i es financa per les aportacions 
deis coMaboradors. 

Finalment, mencionarem la creació, a Poctubre del 1986, de 1' Ins
tituto Cordobés de Estudios para la Paz (ÍCEP), dirigit per Juan 
Mellado i format a partir del suport de PAjuntament de Córdova. 

CENTRES, CRUPS IMOVIMENTS RELACIONATS AMB EL 
MOVIMENT PER LA PAU I PELS DRETS HUMANS, QUE 
INVESTIGUEN O DIFONEN INFORMACIÓ SOBRE PAU. 

r 

A falta de centres suficients que es dediquin plenament a la in
vestigado sobre la pau, l'estudi i la divulgació d'aquesta activi-
tat mult¡disciplinaria es realitza, en gran mesura, mitjancant múl
tiples grups, centres i entitats dedicades ais drets humans, Peco-
logia, la pedagogía o Pacció per la pau. Si bé és cert que el mo-
viment per la pau espanyol no ha adquirit encara Phábit d'apro-
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fundir suficientment en alguns temes, i que el nivell de publica-
cions generats per aquest moviment és reduít, també és veritat 
que en els darrers anys s'aprecia un esforc considerable per su
perar aquesta mancanca d'estudis i de difusió de la informado. 
És així com, en els anys mes recents, un conjunt format per mes 
d'una dotzena de grups i moviments han proporcionat i assen-
tat les bases perqué l'activitat d'investigació sobre la pau pugui 
desenvolupar-se a Espanya. 

D'entre aquests col-lectius destaca especialment el format per 
tres entitats agrupades en un mateix local, a Barcelona: el Co
mité Antinuclear de Catalunya (CANC), el coMectiu editor de les 
revistes «Mientras Tanto» i «En Pie de Paz», i el Centre de Tre-
ball i Documentado, que tot i essent entitats diferents, presen
ten un abundant nombre de col-laboradors i collaboradores que 
pertanyen ais tres grups a la vegada. Al voltant d'aquests tres 
grups s'ha generat una part important de la discussió sobre el 
present i el futur del moviment per la pau a Espanya, tant a ni
vell d'activitats com, especialment, d'estudi. Les revistes «Mien
tras Tanto» i «En Pie de Paz» han reflexat en gran mesura les 
idees i suggeréncies emanades peí CANC o des del CANC, el 
grup pacifista probablement mes connectat amb el discurs de la 
investigació sobre la pau que es desenvolupa a nivell internacio
nal. Persones com Rafael Grasa, Víctor Ríos, Luis Lemkow, En
rié Tello, etc., son amb freqüéncia les encarregades d'organitzar 
nombrosos actes sobre la pau i el militarisme, així com d'ani-
mar la reflexió sobre aquests mateixos temes. 

Un altre coMectiu plenament integrat en l'activitat internacio
nal de la investigació sobre la pau és Panimat per Juan Gutié
rrez en el Begi Haundi, a Sant Sebastiá. Begi Haundi és una agen
cia de servéis que publica una revista amb el mateix nom. Fou 
creada el 1983 i compagina el treball de difusió (revista, vídeos) 
amb el de debat. Per aixó, s'ha integrat en una xarxa d'informa-
ció Nord-Sud que publica un full informatiu anomenat «LP» 
(Liberación y Paz). A partir dd número 4, la revista «Begi Haun
di» passa a denominar-se «Begi Haundi-LP», i centra la seva in
formado en els següents temes: moviment per la pau, Mediter-
ránia, OTAN, relacions Nord/Sud. A l'estiu del 1986, «Begi 
Haundi-LP» inicia també una campanya internacional sota el 
nom de «Red Paz Mediterránea». Juan Gutiérrez coordina igual-
ment els cursos d'estiu sobre pau que la Universitat d'Alacant 
celebra cada any a Benidorm. 

A Barcelona, el Servei de Documentado de Justicia i Pau aglu-
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tina un grup de persones i activitats relacionades amb la investi
gado sobre la pau, especialment mitjantcant l'organització de 
seminaris i debats. Publica un full informatiu anomenat «Pa
peles de desarme y desarrollo para la paz», i disposa d'un 
ampli servei de vídeos. A nivell estatal, la comissió Justicia y Paz 
organitza igualment actes semblants. Entre els temes ais quals 
dedica major atenció figuren els de l'objecció de consciéncia i 
la industria béUica, així com la relació entre desarmament i des-
envolupament, i el paper de l'Església en la pau. 

La Fundado per la Pau és una iniciativa catalana creada el 
1984, que persegueix crear un centre permanent de difusió, amb 
carácter pedagógic, sobre els problemes de la guerra i els valors 
de pau. Ha organitzat debats, conferencies i exposicions dirigi-
des sobretot ais estudiants, i es planteja com una fundado cen
trada en l'educació per la pau. Pertany a la International Peace 
Bureau. L'equip de la Fundado está format per quatre perso
nes, dues d'elles retribuídes. La Fundació té formáis dos grups 
de treball, un sobre educació per la pau, i Paltre, sobre «pau i 
opinió pública». Encara que la seva biblioteca és petita, disposa 
d'un bon servei de material áudio-visual. Té previst de crear una 
base de dades i un servei de teledocumentació. Edita un petit but
lletí trimestral. 

A Madrid funciona, des de fa anys, l'Asociación pro Dere
chos Humanos, en la qual hi ha un Grupo de Información so
bre el Desarme que ha editat diversos materials i ha organitzat 
nombrosos seminaris i debats. Amb característiques similars, 
Porganització Amnistía Internacional manté un grup de treball 
que fa un seguiment de les transferéncies d'armes espanyoles a 
paísos que violen els drets humans, ha iniciat una campanya per 
regular aquest comerc. 

En un altre ámbit, l'organització ecologista Greenpeace dedi
ca notables esforcos al tema de la proliferació nuclear i de la mi-
litarització de la Mediterránia. Aquesta preocupació és compar
tida també per un centre internacional, el WISE (World Inter
national Service Energy), que disposa d'una seu a Tarragona 
coordinada per Jaume Morrón, un jove i experimentat investi
gador sobre temes nuclears. El WISE publica un butlletí sota 
el mateix nom, que representa en certa manera La continuítat 
d'una revista d'informació sobre temes nuclears, ja desaparegu-
da, que es deia «BIEN». 

A Valencia, el Fons de Documentado del Medi Ambient, creat 
el 1982, manté un ampli arxiu i abundant material áudio-visual 
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sobre ecologia, en el qual s'inclou informació sobre aspectes de 
pau i desarmament. A Castelló de la Plana es va fundar, el 1983, 
el Fons de Documentació sobre la Pau, centre que funciona en 
coordinado amb els grups ecopacifástes locáis. De moment dis
posa de poc material. 

Dins del moviment per la pau hi ha, com s'ha comentat ante-
riorment, altres grups que faciliten informació i generen o pro-
mocionen I'estudi de la pau. A Galicia, el grup de Vigo Educa
dores pola Paz, s'ha mostrat particularment actiu en l'experimen-
tació i el desenvolupament de I'educació per la pau organitzant 
actes sobre aquests temes i publicant materials de gran interés. 
El grup pertany a la International Association of Educators for 
World Peace, i actúa fonamentaiment en el terreny de la infor
mació i formado. També en el camp de I'educació per la pau, 
el Grupo de Acción No violenta de Málaga fa temps du a terme 
un treball d'estudi i divulgació, i publica des de l'estiu del 1986 
un butlletí titulat «No Violencia y Educación». 

Des d'una altra óptica, la de Pantimilitarisme, hi ha a Barce
lona un veterá coMectiu, el Grup Antimilitarista de Barcelona 
(GANBA), que edita la revista «La Puca i el General», que s'ha 
preocupat tradicionalment de temes vinculats amb la investiga
do sobre la pau. 

Finalment i ja des d'una perspectiva mes tradicional, la revis
ta «Tiempo de Paz» auspiciada peí grup Movimiento por la Paz, 
el Desarme y la Libertad (MPDL) i formada per un coMectiu 
de coMaboradors propers, en la seva majoria, al PSOE, s'ocupa 
de divulgar informacions i debats produíts en el si del moviment 
per la pau europeu, especialment dins de I'END (European Nu
clear Disarmament). 

Seria injust establir una relació deis punts i centres que col-la
boren en la difusió de la investigació sobre la pau a Espanya si, 
juntament ais centres i les persones ja esmentades no conside-
réssim també un grapat de persones que, sense estar vinculades 
directament a cap d'aquests centres, proporcionen valuosos punts 
de vista mitjancant els seus escrits i la seva participado en de
bats. Persones com Gonzalo Arias, Gabriel Jackson, Alberto Pí-
ris, Javier Sádaba, Carlos París, etc., entre d'altres, formen part 
també d'aquest marc de suport de la investigació sobre la pau 
a Espanya. 
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CENTRES D'ESTUDI SOBRE POLEMOLOGIA 

L* estudi científic de la guerra és encara, a Espanya, una activitat 
generada quasi exclusivament pels mateixos militars professio 
nals. Amb l'excepció de P Instituí Víctor Seix de Polemologia, 
una entitat creada a Barcelona el 1972 i dirigida per Arcadi Oli
veras, la resta d'estudis de carácter polemológic es realitza mit-
jancant organismes dependents del Ministeri de Defensa o de 
centres d'estudis estratégics vinculáis a organismes oficiáis o mi
litars. El CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defen
sa Nacional), dependent del Ministeri de Defensa, és Porganis-
me que probablement aglutini un major nombre d'especialistes 
sobre aquest tema, encara que amb la particularitat que les se-
ves investigacions no teñen difusió per al gran púbiic civil. 

L' activitat de PInstitut Víctor Seix de Polemologia s'ha limi-
tat, básicament, a promoure alguns debats sobre el tema, sovint 
amb la coHaboració de PInstitut Francés de Polemologia i a or-
ganitzar, des del 1984, la Universitat Internacional de la Pau a 
Sant Cugat, de l'organització i del programa de cursos de la qual 
es responsabilitza. 

CENTRES UNIVERSITARIS IINSTITUCIONS DEDICADES 
A L'ESTUDI DE LES RELACIONS INTERNACIONALES 

Si Pestudi de la polemologia no está realment vinculat, a Espa
nya, a la investigado sobre la pau, sí que ho está, en canvi, i ca
da cop mes, Pestudi de les relacions internacionals. 

Desenvolupat molt lentament i en la década deis setanta, Pes
tudi académic de les relacions internacionals pot considerar-se, 
en aquests moments, com un deis pilars del futur de la investi
gado sobre la pau a Espanya. En els darrers anys, les cátedres 
i els seminaris sobre relacions internacionals i dret internacio
nal púbiic de diverses universitats espanyoles han anat donant 
atenció, dins deis seus programes académics, a aspectes relacio
náis amb la investigado sobre la pau. Un símptoma d'aquest pro
cos d'apropament és, per exemple, que els darrers llibres publi
cáis pels qui es dediquen a les relacions internacionals sobre la 
investigado de la pau i deis conñictes. El ilibre Introducción a 
las relaciones internacionales, de Celestino del Arenal, és un ciar 
exponent d'aquest interés. 
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Es justament la Cátedra de Relaciones Internacionales de la 
Facultat de Ciéncies de la Informado al País Base, dirigida peí 
mateix Arenal, qui ha organitzat diversos seminaris i conferen
cies en qué s'ha fet difusió de la investigació sobre la pau. A Bar
celona, el Departarnent de Relacions Internadonals de la Facul
tat de Ciéncies de la Informado, a la Universitat Autónoma, ela
bora treballs connectats amb temes de defensa, pau i conflictes. 
Esther Barbé i Jesús M. Rodés son les persones encarregades 
d'aquesta activitat docent. A Madrid pot citar-se igualment el 
cas de Roberto Mesa i Rafael L. Bardají dins la Cátedra de Re
laciones Internacionales de la Universitat Complutense, així com 
d'Antonio Remiro Brotoñs en el Departamento de Derecho In
ternacional Público, a la Facultat de Dret (Universitat Autónoma 
de Madrid). A Córdova, la Cátedra de Derecho Internacional 
Público, amb Juan Mellado, está fent igualment treballs d'in-
vestigació sobre pau; en menor mesura, a Saragossa, la cátedra 
dirigida per Fernando Marino ha iniciat igualment activitats en 
aquest sentit. 

Una altra important aportació és la que proporciona, des de 
fa anys, el Seminari Nacions Unides a la Facultat de Dret de Bar
celona (Universitat Central), on Victoria Abellan i Mercé de So
la porten a terme un interessant treball de divulgació de temes 
sobre el desarmament. 

A l'ámbit igualment universitari, pero mitjancant la fórmula 
d'escoles d'estiu, la Universitat d'Alacant ofereix, cada «stiu a 
Benidorm, i des del 1981, uns cursos sobre pau. Els cursos han 
estat coordináis per Johan Galtung i Juan Gutiérrez. Aquesta 
modalitat de cursos d'estiu sembla que comenca a ser emulada 
per altres universitats, per aixó és de preveure una amplia oferta 
en aquest sentit per ais propers anys. 

Fora de la Universitat, altres institucions que treballen o in
formen sobre la política internacional han fet un paper impor
tant en la difusió deis temes d'investigació sobre pau. A Madrid, 
el IEPALA (Instituto de Estudios para América Latina) manté 
una coMecció de publicacions que son de gran interés. IEPALA 
publica igualment uns quaderns, «Estrategia y Paz». 

Des del propósit de difondre els principis de les Nacions Uni
des, l'Associació Nacions Unides, a Barcelona, animada per Fran-
cesc Noguero, ha estat tradicionalment una institució preocu
pada per tot el que es refereix al desarmament i la resolució pa
cífica deis conflictes. El seu centre de documentado, que tradueix 
i difon documents elaboráis peí sistema de Nacions Unides, presta 
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un suport inestimable en aquest esforc conjunt de consciencia-
ció. Disposa d'un grup de treball sobre «desenvolupament i de
sarmament», i un servei de material audiovisual. 

L' Administrado no disposa de cap centre d'investigació so
bre la pau. En qualsevol cas, cal esmentar ¡'existencia del Cen
tro de Estudios Constitucionales, que publica la «Revista de Es
tudios Internacionales», en la qual es poden trobar articles d'in-
terés sobre defensa i relacions internacionals. 

Un centre independent, pero vinculat a 1'Administrado pels 
seus membres, és la Fundación de Estudios sobre la Paz y las 
Relaciones Internacionales (FEPRI), amb seu a Madrid i creat 
el 1984. L'objectiu del FEPRI és l'elaboració d'estudis sobre te
mes de seguretat i relacions internacionals, zones de conflicte, 
drets humans, control d'armaments i desarmament, organitzar 
cicles d'estudi i col-loquis. Manté especial coMaboració amb el 
SIPRI, d'Estocolm, de qui ha publicat en espanyol la versió re-
duida de l'anuari del 1985. El FEPRI está presidit per Elisa Pérez-
Vera, catedrática de Dret Internacional, i Marisa Rodríguez exer-
ceix les funcions de secretaria general. El FEPRI pertany al Cen-
ter for European Policy Studies, i l'equip de coMaboradors está 
format per quinze persones. 

CENTRES DEDICATS A ESTUDIS ESTRATEGICS 

És difícil classificar o separar els centres segons es dediquin pre-
ferentment a l'estudi de les relacions internacionals, la polemo-
logia o l'estratégia. Tot i així, agruparem sota aquest darrer apar-
tat aquells centres i aquelles institucions que, malgrat que treba-
llin en diferents aspectes de la política internacional, donen prio-
ritat o posen Pémfasi en la divulgació de temes estrategics i de 
defensa. 

El CESEDEN, centre que ja ha estat comentat en referir-nos 
a la polemologia, és indubtablement el centre mes destacable per
qué agrupa la major part deis estudis produíts peí coHectiu mi
litar. També caldria donar constancia de treballs de carácter es-
tratégic elaborats per militars professionals que, per vocació pe
riodística, publiquen també en mitjans de comunicació privats 
(és el cas de Feo. López de Sepúlveda, p. ex.). 

El CESEDEN collabora sovint amb una institució semblant, 
encara que de dimensions mes modestes: 1'Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE), a Madrid, que organitza semina-

309 



ris sobre defensa en algunes universitats espanyoles, com a la de 
Santiago de ComposteMa, on hi ha el Seminario de Estudios so
bre la Defensa Nacional que, entre altres temes, ha tractat del 
neutralisme, els moviments pacifistes i la política de defensa a 
Europa. 

A Madrid funciona igualment FInstitute de Cuestiones Inter
nacionales (INCl), entitat privada que aplega diversos especia-
listes civils i militars interessats en temes de seguretat i defensa. 
Aquest Instituí organitza periódicament unes trobades entre es-
peciaíistes, i publica bona part de les ponéncies presentades en 
aqüestes reunions. 

La Sociedad de Estudios Internacionales (SEI), a Madrid, és 
un altre centre dedicat a estudis estratégics, encara que amb me
nor presencia en la societat civil. En l'ámbit oficial, el Ministe
rio de Asuntos Exteriores disposa de diferents cañáis per a ex-
pressar les seves opinions o difondre temátiques estratégiques. 
Aquesta és la funció que realitzen Ángel Viñas, Carlos Alonso 
Zaldivar (assessors del ministre) i Carlos Fernández Espeso (di
rector general de Seguretat i Desarmament). 

En el camp universitari, l'Instituto de Economia Aplicada de 
la Facultat d'Económiques de Madrid (Universitat Autónoma), 
realitza treballs de carácter estratégic, tant mitjancant publica-
cions com seminaris especialitzats. A Barcelona, el Centre d'Es-
tudis Estratégics de Catalunya disposa d'un centre de documen
tado amb 87 revistes especialitzades en estrategia i defensa, i una 
petita biblioteca sobre el mateix tema. Edita dues publicacions 
(revistes de premsa) sobre seguretat i defensa. 

Peí que fa a la sociología militar, és de remarcar Pexisténcia 
d'un Comité de Investigación Fuerzas A rmadas y Sociedad (CI-
FAS), amb seu a Madrid, que organitza reunions periódiques so
bre aquest tema, on intervenen militars i académics civils. 

Finalment, i des d'una perspectiva molt diferent, la Fundado 
de Investigaciones Marxistas (FIM), a Madrid, disposa d'un Gru
po de Estudios sobre los Problemas de la Paz, que fa un seguí-
ment de la política de defensa espanyola. 

COLLECCIONS D'EDITORIALS 

Una important aportado peí que fa a la divulgació deis temes 
característics de la investigado sobre la pau és la tasca realitza-
da per algunes editorials, ja sigui perqué mantenen coMeccions 
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dedicades especifican!ent a aquests temes, com peí fet de publi
car amb freqüéncia llibres sobre aqüestes qüestions. 

En aquests moments hi ha a Espanya molt poques coMeccions 
relacionades amb la pau i els conflictes, a mes d'alguna edito
rial que, sense tenir-ne una coMecció específica, ha publicat di
versos llibres sobre el particular. 

L' Editorial Fontamara, a Barcelona, va iniciar el 1983 una 
coMecció sobre pau i conflictes que ha proporcionat una dotzena 
llibres ais lectors, tractant temes d'educació per la pau, defensa 
europea, alternatives de defensa, desarmament regional, no vio
lencia, economía de defensa i diversos anuaris (l'Anuari de la 
Unesco sobre pau i conflictes i un anuari sobre Tarmamentisme 
a Espanya). La coMecció va iniciar una serie, anomenada PRIO, 
en qué es recullen textos publicáis inicialment per aquest insti
tuí norueg. La coMecció está dirigida per Vicenc Fisas i está as-
sessorada per la Secció d'Estudis sobre Pau i Conflictes del CI-
DOB. A partir de la tardor del 1986, i atesa la inactivitat de Fon
tamara a partir d'aquesta data, la coMecció iniciada a Fontama
ra es continua publicant a la nova Editorial Lerna, amb el ma-
teix equip de gent. 

U Editorial Debate, a Madrid, va crear també el 1983 una 
col-lecció anomenada Biblioteca Verde, ha publicat igualment una 
dotzena de llibres sobre desarmament, pacifisme, estrategia nu
clear, aliances, política de les superpoténcies i polemologia. La 
coMecció ha estat dirigida, fins a la seva desaparició, a mitjan 
1985, per Mariano Aguirre. 

A Madrid, igualment, el Movimiento por la Paz, el Desarme 
y la Libertad compta amb TEditorial MPDL, que ha editat al-
guns llibres del SIPRI i que tracten sobre el control d'armaments, 
el rearmament i el desarmament. Ha publicat també l'anuari re-
duít del SIPRI del 1983, que en la seva versió de 1985 ha estat 
publicat en espanyol peí FEPRI, fet que ha constituit una apor
tado mes que valuosa a la difusió de la situació actual de Par-
mamentisme al món. 

La tercera coMecció estable és la que ha creat IEPALA junta-
ment amb l'Editorial Fundamentos, en formar la coMecció Es
trategia y Paz, en qué s'han editat llibres sobre estrategia nuclear, 
intervencionisme i militarisme. 

Finalment, l'Editorial Tecnos, a Madrid, ha editat una vinte-
na de llibres relacionáis amb aspectes d'investigació sobre pau, 
particularment les relacions internacionals. 

Evidentment, algunes altres editorials, encara que no moltes, 
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han mostrat cert interés per aquests temes i han facilitat la pu
blicado d'alguns treballs, pero en quantitats molt reduídes i, en 
qualsevol cas, insuficients per atendré la creixent demanda so
bre aquests temes i aminorar l'evident mancanca de materials 
d'investigació sobre la pau. 

CENTRES D'INVESTIGACIÓ I DOCUMENTACIÓ SOBRE PAU 
A ESPANYA 

Centres dedicats específicament a la investigacíó i documentado sobre 
la pau. 

SECCIÓ D'ESTUDIS SOBRE PAU I 
CONFLICTES DEL CIDOB (BAR-
LONA) 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA 
LA PAZ (CIP) (Madrid) 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
PARA LA PAZ (Zaragoza) 

INSTITUTO CORDOBÉS DE ESTU
DIOS PARA LA PAZ (Córdoba) 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
POR LA PAZ Y EL DESARME DE 
ARAGÓN (CEDOP) (Zaragoza) 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I 
D'INVESTIGACIÓ PER LA PAU 
(CEDIP) (Manresa) 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN PARA EL ES
TUDIO DE LOS PROBLEMAS DE 
LA PAZ Y EL DESARME 
(Valladolid) 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA PAZ 
DE SEVILLA (CEDOP) 

FONS DE DOCUMENTACIÓ SOBRE 
LA PAU (Castelló de la Plana) 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE 
ECOLOGÍA Y DESARME (Alacant) 

ViceriQ Fisas, Pere 
Vilanova. 

Mariano Aguirre 
Carlos íriart 

Jesús M. Alemany 

Juan Mellado 

J.I. Felices 
J.A. Murillo 

Albert Martí 

Luis Rodero 

Ricard Colom 

Paco Mulet 
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Centres, grups i moviments relacionats amb el moviment per la pau que 
investiguen o difonen informació sobre pau i col-laboren amb els cen
tres d'investigad ó. 

BEGI HAUNDI-LP (Donostia) 

FUNDACIÓ PER LA PAU (Barcelona) 

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS 
HUMANOS (Madrid) 

JUSTICIA I PAU (Barcelona) 

JUSTÍCIA Y PAZ (Madrid) 

COMITÉ ANTINUCLEAR DE CA-
TALUNYA/CTD/COL. MIENTRAS 
TANTO/EN PIE DE PAZ (Barcelona) 

GREENPEACE (Madrid/Palma de 
Mallorca/Barcelona) 

EDUCADORES POLA PAZ (Vigo) 

WISE (Tarragona) 

GRUPO DE ACCIÓN NO VIOLENTA 
(Málaga) 

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
(Madrid) 

FONS DE DOCUMENTACIÓ DEL 
MEDÍ AMBIENT (Valencia) 

GRUP ANTIMILITARISTA DE 
BARCELONA (GANBA) 

REVISTA TIEMPO DE PAZ 

Juan Gutiérrez 

Al fons Banda 

Joan Gomis, Pere Mir, 
Arcadi Oliveras, Luis 
Jiménez, Josep Délas 

Alberto Rodríguez 

Rafael Grasa, Enríe 
Tello, Miguel Candel, 
Toni Doménech, P. Fer
nández Buey, Antonio 
Izquierdo, Víctor Ríos, 
Luis Lemkow, Joaquim 
Lleixá 

Jordi Bigas 

Xesús R. Jares 
Calo Iglesias 

Jaume Morrón 

Antonio Poleo 

Macarena Salazar 

Jordi García Jane 
Francesc Porret 

Enrique Gomariz, Paco 
Alburquerque, Fernan
do Valenzuela 
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Altres persones que col-laboren fora deis centres: 

Alberto Piris 
Javier Sádaba 
Carlos París 
Gonzalo Arias 
Gabriel Jackson 

Centres d'estu di de polemoJogia. 

INSTITUT VÍCTOR SEIX DE 
POLEMOLOGIA (Barcelona) 

CESEDEN (Madrid) 

Arcadi Oliveras 
Frederic Roda 
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CONCLUSIONS 

1. L'interés per la investigado sobre la pau, a Espanya, ha es-
tat un fenomen recent. Llevat d'algunes excepcions a nivell indi
vidual, no ha estat fins a la década present que s'han creat els 
primers centres d'investigado sobre la pau. 
2. A Pactualitat sois hi ha a Espanya dos centres dedicats ex-
clusivament a la investigado, documentació i informació sobre 
la pau: la Secció d'Estudis sobre Pau i Conflictes del CIDOB 
(Barcelona) i el Centro de Investigación para la Paz (CIP), a 
Madrid. 
3. Hi ha d'altres iniciatives semblants, pero que encara no han 
aconseguit una estabilitat en el seu funcionament o bé sois es 
dediquen a alguns aspectes d'activitats especifiques (documen
tació o informació, per exemple). 
4. Únicament els dos centres esmentats anteriorment pertanyen 
a la International Peace Research Association (IPRA). 
5. La causa principal d'aquest retard en el sorgiment de cen
tres d'investigació sobre la pau ha estat l'existéncia d'un llarg pe-
ríode no democrátic, que ha provocat una dedicació quasi ex
clusiva de les forces polítiques i inteHectuals a la consecució de 
ilibertats democrátiques a I'interior del país, descuidant els es-
deveniments de carácter internacional i els fenómens globals que 
afecten la Humanitat; l'aillament produi't durant el període fran
quista ha obstaculitzat el contacte amb les temátiques interna-
cionals. 
6. Una part important de Pactivitat d'investigació i informa
ció sobre la pau es canalitza mitjancant grups vinculats al mo-
viment per la pau, que s'ha convertit, de fet, en el principal su-
port deis centres d'investigació actuáis i en generador de refle-
xions, debats i materials de gran interés per al desenvolupament 
d'aquesta activítat. 
7. És destacable i prometedora l'activitat sorgida en els depar-
taments i cátedres universitáries dedicades a relacions interna-
cionals i dret internacional públic, que proporcionen un marc 
académic d'investigació i expressió molt notables. 
8. Encara que modesta, la tasca d'unes poques editorials és es-
timulant, peí que fa a la promoció de llibres sobre pau, conflic
tes i desarmament, especialment perqué es tracta d'editorials sense 
gaires recursos económics, cosa que comporta un esforc suple-
mentari, atesa la manca d'ajudes de l'Administració en la pro
moció d'aquests temes. 
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9. Els centres d'estudis estratégics han contribuít molt pobra-
ment a la difusió de la investigado sobre la pau, peí fet de man-
tenir un discurs excessivament conservador i tradicional. Aixó 
no ha estat obstacle perqué els centres d'investigació per la pau 
i el moviment pacifista s'hagin ocupat notablement de les qües-
tions de defensa i estrategia. 
10. Els estudis sobre la polemologia i els conflictes, des d'una 
perspectiva d'investigació sobre la pau, son prácticament in-
existents a Espanya. 
11. Una part molt important de les coMaboracions entorn a la 
investigació sobre la pau es realitza de forma individual, és a dir, 
sense comptar amb el suport directe d'un centre o institució. 
12. Unes deu persones es dediquen a la investigació sobre la 
pau de forma professional o preferent. Unes trenta persones mes 
ho fan com a activitat secundaria. En total, el nombre de perso
nes que realitzen alguna tasca relacionada amb investigació so
bre la pau no passa de la cinquantena. 
13. La major part de l'activitat d'aquests centres i persones es
tá centrada en la informació (debats, seminaris, revistes, i escrits); 
la feina de documentació va en segon lloc i, la investigació, en 
darrer lloc. 
14. Hi ha grans difícultats per obtenir un financament d'aques-
tes activitats de documentació, investigació i informació. Les sub-
vencions publiques son molt insuficients, cosa que impossibili-
ta la viabilitat de la major part deis centres existents o de les ini-
ciatives proposades. D'altra banda, i amb algunes excepcions 
(Fundació Bofill, Fundación Hogar del Empleado), les funda-
cions espanyoles no s'han interessat gaire per la investigació so
bre la pau, probablement per l'actitud crítica implícita en aquests 
estudis. 
15. Les relacions entre la investigació sobre la pau i el coMec-
tiu militar son d'expectació, amb alguns apropaments que per-
meten entreveure la possibilitat de futures coMaboracions. 
16. El coneixement de la tasca que es realitza en altres paisos 
sobre aquest tema és molt escás. Sois uns pocs centres i perso
nes mantenen contactes i relacions estables amb centres d'altres 
paisos dedicáis a la investigació sobre la pau. 
17. Peí que fa ais temes tractats, s'ha donat una elevada con
centrado vers qüestions de defensa, probablement per la influen
cia que ha suposat el debat entorn a la permanencia d'Espanya 
a rOTAN. Tot i que darrerament sembla haver-hi mes interés per 
la irenologia (educado per la pau, cultura de pau, etc.), la inves-
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tigació sobre temes de defensa ha estat la dominant fins fa poc. 
18. La capacitat d'editar d'aquests centres i grups és reduída, 
per manca de recursos económics. Hi ha poques revistes que trac-
tin específicament d'investigació sobre la pau. 
19. La tasca de formado, mitjancant seminaris que proporcio-
nin un coneixement general i complet del que és la investigació 
sobre la pau, és assumida únicamente per quatre centres, que 
no compten sempre amb els mitjans económics necessaris per 
fer correctament aquesta feina. 
20. Finalment, cal remarcar la inexistencia d'una agrupació o 
associació d'investigadors/es sobre pau a Espanya, cosa que per-
metria, possiblement, assolir una major capacitat de coordina
do i de pressió per obtenir les ajudes económiques necessáries. 
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Peace Research Centre. Australian National University. 
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Burns, Robin J. (La Trobe University) 
Feith, Herbert (Melbourne University) 
Juter, Keith (Trinity Peace Research Institute) 
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Peck, Connie (La Trobe University) 
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ves in Austria) 
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Science for Peace International Network. University Toronto 
(Toronto, Ontario, M5S 1A7) 
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INTRODUCTION TO THE STUDY 
OF PEACE AND CONFLICTS 

L 

Vicenc Fisas Armengol 

Objectives and characteristics of peace re search 

Peace research is a scientific activity that aims at discovering the 
causes of war and violence and the conditions that permit the 
establishment of peace in the world. Broadly speaking, peace re
search seeks to reduce direct and structural violence through 
knowledge of the mechanisms and dynamics of conflicts. Hen
ee it is an undertaking with human objectives, or to put it an-
other way, people are the prime focus of attention. 

The following feature of peace research are of particular im-
portance: 

a) Fundamentally long-term objectives 
Peace research attempts to produce changes in the behaviour of 
society so as to render that behaviour compatible with goals of 
peace and social justice. Only by the adoption of long-term ob
jectives will it be possible to develop attitudes and acquire knowl
edge capable of depriving militarism, bellicosity and the use of 
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forcé of the legitimacy, morality and rationality they possess in 
present-day culture. Peace research also pursues more short-term 
objectives, but its efforts are mainly directed towards bringing 
about changes in the valúes and attitudes of society. 

b) Directed at various levéis and groups 
Peace research is directed at people —both individuáis and 
groups— and at political and cultural organizations. It appeals 
alike to rulers and to public opinión and aims at encouraging 
social education. Consequently no one has exclusive claims to it. 

c) Interdisciplinarity 
Peace research is an interdisciplinary activity since it draws upon 
knowledge from various disciplines (sociology, political science, 
psychology, economics, history, and others) and benefits from 
the input of all. 

d) Transdisciplinarity 
Multidiscipiinary research into specific phenomena also pro
duces results that could not be achieved in isolation. Studies car-
ried out by peace researchers to some extent acquire a new per-
spective from being an organic synthesis of the knowledge of 
many sciences. 

e) High valué contení 
Peace research makes frequent use of valué judgment, both at 
the conceptual and the theoretical and methodological levéis. This 
normative quality also makes peace research action-oriented, that 
is, it endeavours to exert an active influence on policy-rriaking. 
Henee it is not a purely academic activity. 

f) Scientific character 
Despite its high valué content, however, peace research is based 
on scientific criteria and contributes to the systematic and co-
herent development of thinking on the subject of peace. 

g) International character 
Peace research in international by nature, on account of its glo
bal awareness. It is especially interested in problems that affect 
humanity as a whole and it is critical of government policies that 
fail to take their international consequences into account. 
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h) Government funding vs. independence 
Many centres and associations have been set up to foster the de-
velopment of peace research. The fact that they require econ-
omic support from government bodies in order to carry out their 
task must not prevent peace research from maintaining its criti-
cal faculty or its independence of thought. 

i) Wide range of topics 
Peace research deals with a very wide range of topics. Its open-
minded approach makes it highly dynamic, sensitive to new de-
velopments, and constantly self-critical. 

Main in teres ts and priorities 

The topics dealt with by peace research have been closely linked 
over the years to the changing conception of peace. In the initial 
stage (the 1940s and 1950s), the prime focus was on the conse-
quences of war. Later, during the 1960s, a more thorough exam-
ination of the meaning of «positive peace» and «structural viol-
ence» resulted in a considerable broadening of the spectrum and 
the inclusión of everything to do with satisfying basic human 
needs. In the third stage, during the seventies and eighties, much 
stress has been laid on the search for methods and strategies for 
overcoming violence so that the alternatives are now analyzed 
alongside the problems. Analysis of the working groups set up 
at the last six IPRA (International Peace Research Association) 
General Conferences reveáis the following: 
a) the main áreas of study have to do with militarism, 

rearmament, human rights, the analysis and resolution of 
conflicts, disarmament, development, peace education 
and the peace movement; 

b) the range of subjects has expanded gradually over the 
years; 

c) more and more attention is paid to subjects related to 
peace and less to those related directly to war or violence; 

d) there has been an upsurge of new topics concerning the 
quest for alternatives such as demilitarization and 
alternative defence systems; 

e) peace education now figures on the agenda at all 
meetings. 
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History of pea ce research 

Peace research, which only really appeared on the scene after 
the Second World War, is a fairly recent activity. The generally 
late development of certain social sciences, the obstacles raised 
by political science to the non-orthodox, non-academic treatment 
of certain subjects, and lack of sensitivity in political decisión 
centres towards the topics covered by peace research are among 
the factors that explain its late arrival. 

In the first phase of its history (in the 1940s and 50s), the lead-
ing exponents of peace research (Richardson, Wright and others) 
had to face the fací that in international relations, «security» 
policy was predominantly based on armaments. It was during 
this period that the first attempts at multidisciplinary work took 
place. The concerns of researchers were largely determined by 
the prevailing situation (the Cold War, East-West confrontation, 
the aftermath of the war) and their approach was markedly 
polemological. The appearance of scientists willing to make a 
personal commitment to the cause of peace (Russell, the Pug-
wash group) lent considerable Ímpetus to the work so far accom-
plished. 

By the 1960s and 1970s, a second phase was underway in which 
the postulates of the previous period were being seriously chal-
lenged. A distinct radicalization of peace research took place and 
the worldwide, internationalist outlook of peace research was 
reinforced. The range of topics was extended to inciude such the-
mes as North-South relations and structural violence, and there 
was considerable progress at the theoretical level. Many peace 
research centres were also set up. 

The third phase began in the mid-l970s and continúes un til 
the present time. Research into topics covering the entire spec-
trum of basic human needs, a more constructive attitude and 
the development of alternatives are the main features. 

Some 350 centres devoted to peace research and staffed by 
about 5000 people are currently in operation throughout the 
world. Most of them are located in the United States and West
ern Europe, particulary the Scandinavian countries. 

The concepts of peace and violence 

Even among specialists in peace research, definitions of peace 
and violence are numerous, but one caused particular impact at 
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the end of the 1960s, that of Galtung, whose work sought to dem
ónstrate that violence is present whenever human beings are sub-
jected to influences that prevent them from fulfilling their full 
somatic and mental capabilites. Henee violence was seen as the 
cause of the gap between potential and actual achievement. Gal
tung introduced the concept of structural violence, as distinct 
from physical or direct violence. This definition constituted a 
radical departure from the traditional meaning of peace as the 
mere absence of war (negative peace). The new concept of posi-
tive peace (the absence of any type of violence) necessarily in-
volved restructuring the system since, as pointed out above, pea-
ce was defined as a situation, an order, a state pf affairs, charac-
terized by a high level of justice and a mínimum of violence. On 
account of the many similarities between this concept and that 
of development, peace carne to be related, not only to disar-
mament, but also to the way in which beings Uve. 

Trends in re se a re h 

We have chosen to analyze peace research using a typology 
based on specialization by subject, which enables us to single 
out five major fields of study: international relations, polemol-
ogy, conflict studies, strategic studies amd, finally, irenology. All 
these fields have produced reflections and suggestions on the sub
ject of peace, though the quantity and the quality vary. 

The study of international relations 

The influence of international relations on the development of 
peace research has been decisive, especially in the initial stage, 
and it is no exaggeration to say the development of the two dis
ciplines has gone hand in hand and that they have much in com-
mon. 

The history of international relations is traditionally divided 
up into three phases (idealist, realist and behaviourist), and it 
is the last, which got underway in the 1960s, that exerted most 
influence on peace research. It is also worth poínting out that 
the evolution of peace research in the 1970s in turn had a pro-
found impact on the development of the study of international 
relations. 
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Behaviourism is a doctrine whose investigations are primarily 
concerned with behavioural analysis, that is, with the attitudes 
and reactions of the different actors involved. This school has 
been responsable for the formulation of most of the psycho-
sociological theories on conflict. In order to provide knowledge 
about the system as a whole and its constituent parts, the behav-
iourists establish three different conceptual frameworks: systems, 
actors and interactions. The study of these three elements has 
made it possible to investígate subjects like the processes of in-
terdependence, the interaction and transformation of systems, 
the pathological behaviour of statesmen, decision-making proc
esses, and the role of international organizations, imperialism 
and dependence. 

In recent years, however, a new trend has emerged, postbehav-
iourism, the common denominators of which are criticism of 
the overly abstract character of behaviourism and the determi-
nation to find solutions applicable to existing problems. The State 
is no longer seen as the solé actor: political processes, individuáis 
and non-government organizations are covered as well. In this 
new paradigm of international relations that has been taking 
shape, peace research has a important part to play. 

Polemology is devoted to the study óf war from a multidiscipli-
nary viewpoint, and it seeks to increase awareness of conflict-
related phenomena and help to prevent them. 

Though polemology had cióse iinks with peace research dur-
ing the first phase of the development of the latter (in the 1940 
and 1950s), the wide diversity of existing typologies, methodol-
ogies and conclusions on the origins and dynamics of war has 
given rise to serious doubts. Descriptive and quantitative histori-
cal studies have confirmed the multicausality of war but have 
failed to reach decisive conclusions, probably because insuffi-
cient attention has been paid to analysis of the social, political 
and economic structures that have interests at stake in a given 
war. 
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Study of conflicts 

Peace research has been concerned, not only with particular 
forms of conflict, such as war, but also — or above all— with 
the wide range of situations in which an actor (individual, com-
munity, state, etc.) is consciously in conflict with another actor 
(belonging to the same or a different category). Such situations 
arise as soon as the actors begin to pursue incompatible objec-
tives (or when the objectives begin to be perceived as incompat
ible), thus giving rise to opposition, confrontation or fighting. 

Conflict analysis has been conducted from three different an-
gles: biological, psycho-sociological and structural. 

The biological school is split into two opposing branches: bio
logical reductionism, which is founded on the belief that aggress-
ivity is innate, instinctive and inevitable, and the critical branch, 
linked to peace research, which seeks to demónstrate that viol-
ence cannot be explained by biological factors but by acquired, 
i, e, cultural, patterns of behaviour. 

The basic tenet of the psycho-sociological school is that the 
actor is the individual, and the aim is to discover why the individ
ual behaves in a particular way. Conflicts is not seen as an in
evitable catastrophe but as the consequence of faulty perception 
or communication, of unconscious processes caused by frustra-
tion, of the pathological tendencies of leaders or of inefficient 
negotiation techniques. This trend has had cióse connections to 
the behaviourist school of internatioñal relations and has de-
veloped theories reiated to perceptions, mirror images, images 
of the enemy, stereotypes, autism and other aspects of conflictive 
behaviour. 

Finally, the structuralist school considers that the explanation 
of conflicts is to be sought in social structures, both at national 
and internatioñal level. 

Peace research has been much influences by the School of 
Frankfurt, more so than by the Marxist theory of conflict. It 
has deait with subjects like domination of the symbolic order, 
and the role of the media in creating conformism, all of which, 
together with systems theory, has contributed greatly to the de-
velopment of present-day theories on internatioñal conflicts and 
contemporary imperialism. 

Mention must also be made of a type of study, devoted to the 
regulation of conflicts, which is well established in the United 
States. Here the point of departure is the principie that conflict 
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is a positive thing, provided a way can be found to control and 
regúlate it and find a solution to the underlying causes. 

Strategic studies 

lwo focuses, or trends, exist at the present time in strategic analy-
sis: the conventional or orthodox school (embodied, for example, 
by the IISS) and the critical school (as exemplified by the SIPRI). 
The latter is related to the objectives of peace research. 

The overall characteristics of strategic studies include: the range 
of topics covered (which renders some specialization necessary), 
the secrecy surrounding them, the high ideological content, and 
the growing participation of civilians in the study of subjects that 
were formerly the exclusive domain of the military. 

The subjects with which peace research has been most con
cerned make up four major blocks: militarism (the role of the 
military in Third World countries, the economy of militarism, 
studies on national defence, the International Military Order, 
etc.); rearmament (the dynamics and causes of rearmament, the 
war industry, the economic and ecological repercussions, the arms 
trade, studies on military technology and research, etc.); nuclear-
ization; and disarmament (withdrawal from military blocks, 
nuclear-free zones, alternative defence systems, etc.). 

It is safe to say that peace research has devoted the greater 
part of its efforts and resources to strategic studies, and that this 
field has also been the most fertile in specific proposals for pol-
itical action capable of transforming current bellicose and mili-
tarist trends. 

Iré no lo gy 

Another whole series of activities is primarily devoted to direct 
reflection on the subject of peace. This field has a distinctly 
higher valué content than those already mentioned. Five aspects 
deserve mention: peace education, human rights, the peace move-
ment, world order and peace studies. 

Peace education seeks to foster the conviction that a change 
in the system is necessary in order to solve existing conflicts. It 
maintains that a conñict can be a positive occurrence provided 
one knows how to regúlate it. It endeavours accordingly to stimu-
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late outward expression of latent or hidden conflicts and to teach 
people to shoulder their responsabilities in situations of conflict. 
Increased awareness and fuller informatíon are thus vital to the 
formation of a new scale of valúes and the development of types 
of social behaviour capable of bringing about changes in given 
cultural patterns. This process of increased awareness also in-
volves an attempt to relate the subsystems of oppression and viol-
ence at work in the individuaPs immediate vecinity to worldwide 
forces of oppression, thus breaking down the feelings of apathy 
and impotence usually generated by problems that affect the 
whole of humanity. 

This educational process attaches particular importance to 
knowledge about human rights or, to put it another way, to the 
urgent necessity of satisfying basic human needs, so that human 
rights, development and disarmament are seen to be closely 
bound together. 

Much of the responsibility for carrying out this task has been 
assumed by the peace movement which, ño longer content with 
reacting to war, now acts as a life-giving forcé bent on curbing 
the existing forces of destruction in society. Two distinctive traits 
of the peace movement, which is also studied and analyzed by 
peace researchers, are its internationalist spirit (the quest for in-
ternational solidarity based on a new awareness that we are all 
inhabitants of the same Earth) and its openness. It is neither a 
party ñor a dogmatic ideology; rather it defends valúes that are 
fundamental to all human beings, and this makes it possible for 
people from different classes, ideologies and beliefs to belong 
to it. One bone of contention within the peace movement has 
always been how to combine shortterm projects, which are no-
ramlly directed at political goals, with more long-term endea-
vours that aim at producing changes in collective awareness and 
behaviour. 

All these questions have received considerable attention over 
the years from one particular branch of international relations, 
world order. In view of its global outlook and identification with 
peace research, we consider it more appropriate to include this 
school under the heading of irenology. 

World order studies is an approach to international relations 
and world affairs which concentrates on the ways in which hu
manity can significantly reduce the likelihood of international 
violence and créate mínimum acceptable conditions of economic 
well-being, social justice and ecological stability in the world, 
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together with participation in the decision-making process. It is 
a current, therefore, which, besides analyzing present-day real-
ities, seeks to design models for improving the world of the fu-
ture and to establish strategies for attaining this end. 

Finally, we must refer to peace studies, a term we use to desíg
nate the attempt to systematize peace research so as to make it 
more pedagogical. Peace studies are the institutionalized, for
mal side of peace research and are most highly developed in the 
United States, where many universities offer courses in the study 
of peace and conflict. The fundamental role of peace research 
centres and the study of peace is to provide information and fa
cilítate analysis so that a more rigorous, well-documented public 
debate may take place on subjects related to peace, dísarmament, 
conflicts and defence. 

Peace research in Spain 

Interest in peace research in Spain is a very recent phenomen, 
the first permanent peace research centres having been set up 
only a few years ago. At the present time, though new initiatives 
are emerging which augur well for increased vitality in the near 
future, only two centres are sufficiently stable and have attained 
the requisite level to undertake tasks of information, documen-
tation and research. The relatively small number of organiz-
ations is partly made up for by contributions from other sectors 
interested in the study of peace, particulary the peace movement 
and centres for the study of international relations. Owing to 
the lack of funds and of support from the public authorities, 
moreover, most of the centres, groups and private individuáis 
involved in peace research devote their energies to providing in
formation, rather than to documentation or research. 
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- X 





dU^ll l iKklM desitjat per tothom i, al mateix temps, 
un concepte entes de formes molt diferents, fins i tot opo-
sades. Aquest llibre és un manual per introduir-se a l'estu-
di de tots aquells aspectes relacionáis amb la pau i els con-
flictes i que configuren el que s'anomena «investigació so
bre la pau». S'analitzen els principáis corrents existents en 
l'estudi de la pau, el de les relacions internacionals, l'estu-
di de les guerres (polemologia), l'análisi sociológica deis 
conflictes, els estudis estratégics (rearmament, militarisme, 
defensa, etc.), i la irenologia (educació i moviment per la 
pau, mundialisme, drets humans, etc.). 

El llibre explica també la situació d'aquesta activitat a Es-
panya i a l'estranger, completant-ho amb uns annexes en 
qué s'hi adjunten adreces de revistes i centres dedicats a 
la investigació sobre la pau. 

Vicenc Fisas Armengol coordina la Secció d'Estudis so
bre Pau i Conflictes del CIDOB, a Barcelona. És membre 
de PIPRA (Associació Internacional d'lnvestigació sobre la 
Pau), i autor de diversos llibres sobre desarmament i 
defensa. 
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