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El militarisme es defineix com la capaci-
tat d’influència dels militars sobre el siste-
ma polític fins a l’extrem de condicionar 
les polítiques d’un govern. I en aquest 
sentit, en cas de produir-se conflictes, 
justificar l’ús de la força militar per so-
bre d’altres tipus de polítiques. Així, el 
militarisme segueix estant molt present 
en les relacions internacionals tenint en 
compte com s’han afrontat alguns dels 
conflictes dels darrers anys a Palestina, 
Afganistan, Iraq, Líbia, Síria, Sàhara 
Occidental… Militarisme que ha anat 
guanyant influència política a través de 
l’anomenat complex militar-industrial, en 
el qual es donen cita els interessos dels 
accionistes de les empreses militars, la 
corporació militar i alguns polítics.

Els que treballen per a mitigar, reduir i, 
si és possible, eliminar aquesta negati-
va influència, ho fan des de distints àm-
bits. Un és el desarmament, intent que 
pretén reduir el colossal stock d’arma-
ments existent en el món. Un altre, és el 
d’articular campanyes a nivell mundial 
per a prohibir les armes més nocives, 
com ja va succeir amb les mines anti-
persona i les de dispersió; també reduir 
la despesa militar i el nombre de forces 
armades; combatre les aliances militars 
així com les polítiques militaristes dels 
estats. Per últim, i com a alternativa al 
militarisme, recolzar l’objecció de cons-
ciència i la insubmissió als exèrcits.
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suma’t a la pau

– armes
– exèrcits
= + pau
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(  pàg. 1) Les persones que porten a terme 
aquestes campanyes es situen, generalment, dins 
l’àmbit pacifista o, com a mínim, dins el treball per 
una cultura de pau. I articulen el seu discurs con-
juntament amb l’anàlisi en favor de la resolució pa-
cífica dels conflictes armats. Aquestes campanyes i 
accions necessiten informació contrastada, anàlisi 
de les forces armades, de la despesa militar, del 
comerç d’armes, la industria militar i dels conflictes 
en què es produeixen intervencions militars.

Aquestes són les qüestions a les quals des de l’any 
1999 vam decidir dedicar-nos al Centre Delàs 
d’estudis per la pau de Barcelona. La nostra en-
titat pren el nom de qui va ser comandant de les 
forces armades espanyoles, Josep Manuel Delàs, 
qui durant la dictadura franquista va ser un dels 
fundadors de la Unión Militar Democràtica (UMD), 
col·lectiu que va treballar per la instauració de la 
democràcia a Espanya. Delàs, perseguit com la 
resta de membres de la UMD, es va exiliar i al seu 
retorn a Espanya es va convertir en un pacifista 
radical i antimilitarista. Un exemple que els seus 
amics vàrem voler recordar quan la seva mort va 
coincidir amb la creació del centre.

El passat 11 de desembre el Centre Delàs celebra-
va el 15 aniversari en una jornada en la qual es 
reafirmaren els seus objectius inicials: investigar 
les causes del militarisme per avançar pel camí del 
desarmament cap a una cultura de pau que possi-
biliti l’eliminació de les guerres; i a la vegada ali-
mentar amb informes i documentació a moviments 
socials i societat civil que treballa per una justícia 
social global i aconseguir un món en pau.

Així doncs, des del Centre Delàs hem publicat en 
15 anys 500 articles d’opinió i divulgació, molts 
d’ells publicats a alguns dels mitjans d’informació 
més rellevants. Hem escrit 13 llibres, 49 informes, 
50 números d’aquesta revista, el Materials de Tre-
ball, prop de cent enviaments de la revista electrò-
nica butlletí del Centre Delàs, Pau Global, a més 
de desenes de publicacions en col·laboració amb 
altres entitats, organitzacions i publicacions. Per 
altra banda, els membres del Centre Delàs hem 
impartit més d’un miler de conferències sobre pau 
i desarmament en actes en els que altres entitats i 
institucions han requerit la nostra presència. I hem 
participat en més de 300 ocasions en espais ra-
diofònics i televisius de àmplia difusió. Cal sumar 
a la presència pública dels nostres membres el 
treball d’incidència social i política a través de di-
verses campanyes que promouen el desarmament 
i la pau, sempre en col·laboració i treballant en 
xarxa amb altres entitats de pau i amb els movi-
ments socials locals i internacionals per la pau i 
contra la guerra. Tot això ha sigut gràcies a més 
de cent persones, voluntàries, activistes, investi-
gadores, en pràctiques que han dedicat part del 
seu temps durant aquests 15 anys a fer possible 
que el Centre Delàs siguem avui dia una de les 
entitats de referència en el treball per la pau i 
desarmament a casa nostra. 

Amb aquest número especial del Materials de 
Treball volem celebrar el nostre 15è aniversari, 
amb uns articles molt especials, que serveixen per 
concienciar i difondre una visió crítica del milita-
risme i l’armamentisme, els quals són cortesia de 
la revista El Jueves.
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El passat 11 de desembre es va tenir lloc al Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona la ce-
lebració del 15 aniversari del Centre Delàs. La 
vesprada es va iniciar amb una taula rodona en 
la que ens preguntàvem si estem davant d’una 
remilitarització de les relacions internacionals.

Va comptar amb la presència de quatre experts en 
la matèria com són el Dr. Arcadi Oliveres, el Dr. 
Rafael Grasa, La Dra. Helena Torroja i el Dr. Car-
los Taibo, en un col·loqui moderat pel periodista 
Eduard Sanjuán.

La vetllada es va iniciar amb un diàleg entre Pere 
Ortega (president i fundador del Centre Delàs) i Ar-
cadi Oliveres (fundador també del Centre Delàs), 

en que van compartir amb el públic el recorregut 
del Delàs els últims 15 anys.

A continuació vàrem poder gaudir de la represen-
tació d’un fragment de l’obra de teatre El pes del 
plom, de la companyia La Virgueria, dirigida per 
Aleix Fauró i Isis Martín. Aquest fragment, inter-
pretat per Marina Fita i Carles Gilabert, pertany 
a una obra que pretén mostrar el que s’amaga 
darrere del negoci de les armes i les seves con-
seqüències per a les poblacions que pateixen els 
conflictes armats.

Finalment, el cantautor de Xàtiva, Feliu Ventura, 
ens va delectar amb algunes de les seves cançons 
més compromeses.

CELEBRACIÓ DEL 15 ANIVERSARI
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«Grandes frases de la Historia», El Jueves

* E J  l  p n t g o n o  d i c e  a o r a  k  s u s  p r p i o s  n f o r m e s  d  i r a k  n o  e r a n  f i a b l e s . a  m i  n  m  m i r e n . a n s a r  *  
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«Tráfico de armas», Lluïsot
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«¡Dios Mío!», JL Martín
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«Deshechos históricos», Julio A. Serrano
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«El ataque de los drones», Mario Morales i Juanjo Cuerda
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Moltes gràcies a les persones voluntàries, estudiants en pràctiques, col·laboradors  
i membres que han fet i fan possible la feina del Centre Delàs: 

Albert Orta
Adrià Borrell
Ainhoa Díaz
Ainhoa Ruíz

Aitor Txabarri
Alba Rivero

Alejandro Pozo
Alex Sànchez
Andreu Gual
Anna Escoda
Anna Gudiol

Anna Sánchez
Anna Sangrà
Antía García
Arnau Gómez
Arnau Jordà
Axel Thamers

Blanca Camps Febrer
Blanca Nogueras

Brian Russell
Caleig Nowlin

Camino Simarro
Carles Blanco
Carme Romia

Caroline Kroger
Caterina Tarrès
Claire Longley

Cristina Mediavilla
Eduardo Melero

Edward Blunt
Eira Massip
Èlia Susanna

Enric Prat
Francesc Benítez
Francisco Cano
Gabriela Serra
Gemma Amorós
Gemma Artigas
Georgina Abel
Gemma Xarles
Gisela Miñana

Hernando Garzón
Irene Carbó

Isis Miro
Joan Farrés

Jonatan Soriano
Jordi Alsina

Jordi Calvo Rufanges
Jordi Foix

José Luís Gordillo
José Toríbio

Juan Sebastián Gómez
Kelly Cabana

Laia Majó
Lídia Rivero

Marc Rodríguez
Maria de Lluc Bagur

Maria Mayral
Maria Teresa Jurado

Marina Perejuan
Marina Serra
Mark Juditz

Marta Alemany
Marta Castellnou

Mathias Eistrup
Maties Llorente

Mia López
Miquel González
Moara Crivelente

Mònica Isabel Zepeda
Montse Mayat
Nina Gasol

Oriol Camprodón
Paula Ramos

Paloma Pedreira
Pedro Paradís
Pere Ortega

Roger Bruguera
Sabina Puig
Sara Gómez
Silvia Corti

Susanna Soler
Teresa de Fortuny

Teresa Macià
Tica Font

Tomàs Gisbert
Txus Delgado
Valentina Saini
Verònica Melo
Vladimir Andric
Xavier Bohigas

Xavier Garí
Xema Moya
Xènia Solé

Yago Calbet

I gràcies també a totes les organitzacions, col·lectius i institucions  
que treballen per la pau i el desarmament!
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