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Presentació i moderació
Rafael Vilasanjuan, periodista.

Intervencions
Tomás Alcoverro, periodista especialista en l’Orient Mitjà.

Najat El Hachmi, escriptora

Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals de la UAB, 
especialista en el món àrab-musulmà.

Miguel Ángel Moratinos, exministre d’Afers Exteriors. 

Eduard Soler, coordinador del Programa Mediterrani i Orient Mitjà del 
Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona.                              

 L’Associació d’Amics de la UAB, en el marc del cicle La Universitat Opina, va organit-
zar, el passat dimarts 15 de novembre, la Jornada ‘Noves incògnites del món àrab’. El debat 
es va centrar en la transcendència de les noves sensibilitats àrabs, la rebel·lió alternativa al 
fonamentalisme i el significat, després de la mort d’al-Gaddafi i de les eleccions a Tunísia, 
dels moviments de canvi polític que obren situacions noves al nord d’Àfrica. L’acte, al qual 
van assistir més d’un centenar de persones, va comptar amb la participació de Tomás Al-
coverro, periodista especialista en l’Orient Mitjà; Najat El Hachmi, escriptora; Laura Feliu, 
professora de Relacions Internacionals de la UAB, especialista en el món àrab-musulmà; Mi-
guel Ángel Moratinos, exministre d’Afers Exteriors i Eduard Soler, coordinador del Programa 
Mediterrani i Orient Mitjà del Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona. 
La presentació i moderació va ser a càrrec de Rafael Vilasanjuan, periodista. 

 El cicle La Universitat Opina de l’Associació d’Amics de la 
UAB crea fòrums de debat sobre els temes més transcendents de 
l’actualitat. Des del mes d’octubre de l’any 2008 s’han organitzat di-
verses jornades al voltant de la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut d’Autonomia, del teixit industrial i econòmic de Cata-
lunya, de la multiculturalitat, la joventut en la societat competitiva ac-
tual, la crisi econòmica, el sistema sanitari i les taxes universitàries. 

Jornada sobre el Món àrab
15 de novembre del 2011
Col·legi de Periodistes de Catalunya



Miguel Ángel Moratinos
	 Exministre	d’Afers	exteriors	

Miguel Ángel Moratinos va iniciar la seva 
ponència assegurant que el procés que va co-
mençar amb la caiguda del president de Tu-
nísia Ben Ali té unes conseqüències majors 
que la caiguda del mur de Berlín i unes con-
seqüències geoestratègiques més grans que 
l’entrada dels països de l’Est a Europa.
Va criticar la posició europea, que per falta 
d’un lideratge clar, ha estat el gran absent 
d’aquest procés. Una Europa, que per raons 
geogràfiques, hauria d’estar a primera línia, i 
que encara no és conscient del que està en 
joc a nivell econòmic, polític, financer, social i 
cultural, ja que estan preocupats per la bom-
bolla financera sense adonar-se que la rique-
sa que es busca, també pot estar en aquests 
països veïns.

En contraposició a aquest gran absent, Moratinos va parlar de les presències, dels actors 
que han jugat un paper important en tot el procés, com els EUA que van tenir des del 
principi una visió estratègica clara. Van pressionar per la caiguda del president d’Egipte, 
Hosni Mubarak, i van decidir abandonar el seu principal aliat a la regió, Israel, prenent 
partit per aquest procés de la “primavera àrab”. L’exministre va fer referència a dos països 
més de la zona: Turquia i Israel. Turquia com el gran actor de la regió, ja que és el model 
que volen imitar la majoria de països de la zona. Un país, que sense abandonar les seves 
profundes idees islàmiques, té un major nivell de benestar i que negocia la seva entrada a 
la Unió Europea. I Israel, que viu amb temor la “primavera àrab”, però que, segons Mora-
tinos, hauria de veure aquest procés amb una visió de futur, donar una mà en un moment 
de canvi que podria acabar en una situació de pau a la zona. “Hauria de ser un moment 
per a trencar tabús i per establir relacions” va concloure l’exministre.
Moratinos va recalcar el caràcter ciutadà i participatiu de la revolució al món àrab, ja que 
són els mateixos ciutadans amb voluntat democràtica els qui volen ser els vertaders 
protagonistes de la transformació. No és una revolució contra l’exterior, és una nova in-
dependència després dels moviments independents de finals dels anys 50 i 60. També 
va qualificar el moviment de “revolució  moderna”, ja que ningú s’hagués imaginat que les 
xarxes socials podien tenir aquest pes a Tunísia.
Tots els països àrabs passaran per aquest procés, en major o menor mesura, i segons 
l’exministre: “Seran ells qui decidiran amb autonomia. No correspon als països occiden-



tals puntuar, no podem dimonitzar els resultats electorals de l’altra banda del mediterra-
ni. Hem d’estar disposats a aportar les solucions que ells demanin”. 
Durant el torn de preguntes, Moratinos va mostrar el seu desconcert per “l’actitud obs-
truccionista i tancada de Al Assas (president de Síria), una persona formada a Occident 
i que coneix les claus del món que l’envolta”, i va afirmar: “li queda molt poc temps, 
perquè la situació li està arribant a límits insospitats”.



Eduard Soler
	 Coordinador	del	Programa	Mediterrani	i	Orient	Mitjà	del		 	
	 Centre	d’Estudis	i	Documentació	Internacionals	de	Barcelona.	

“El Mediterrani s’ha convertit en l’epicentre d’una zona de crisi el 2011”, així començava la 
seva ponència Eduard Soler. Segons l’investigador, la “primavera àrab” es pot definir com un 
tsunami, amb episodis sísmics a Egipte i Tunísia. Això ha provocat que tots els països àrabs 
vegin als seus carrers algun signe de revolta, que afecta en més o menys mesura a les bases 
i pilars del poder i l’estructura social, política i econòmica. En alguns casos, segons Soler, 
l’ona d’aquest tsunami ha començat a retirar-se, en d’altres és encara ben present, en alguns 
casos el tsunami haurà afectat de tal manera les bases de l’edifici que serà inevitable derruir-
lo i construir-lo de nou, en alguns, l’edifici ja ha caigut, en d’altres, a través d’alguna reforma 
seguirà mantenint-se en peu. 
Continuant amb la metàfora, aquest investigador del CIDOB, va descriure la situació actual 
com una ona de canvis que fa que el Nord d’Àfrica sigui protagonista, no com a objecte de 
la globalització, sinó com a actor decisiu i amb capacitat d’influència. “Estem en un moment 

de moviment de plaques tectòniques on to-
thom intenta resituar-se”. Va fer un titulars 
de cada país: 
• “Veiem un Egipte que intenta resituar-se 
i reivindicar una centralitat una mica per-
duda”.
• “Iran i Aràbia Saudita intenten pescar en 
aigües mogudes”
• “Israel està descol·locat i amb un senti-
ment d’acorralament.
• “Turquia té una gran cintura”, ja que se-
gons Soler ha estat en el lloc indicat quan 
Mubarak estava a la corda fluixa, però des-
prés ha estat criticat pel seu suport al rè-
gim de Bashar al Assad i per la seva actitud 
tímida en relació a les matances a líbies. 
Però ha demostrat, segons l’investigador, 
aquesta gran capacitat de cintura, ento-
nant el mea culpa en el discurs electoral 
d’Erdogan quan va declarar que havien en-
tès el missatge i que sabien que havien de 
canviar la política. Soler va afegir que, a 



més, tenen un model amb un creixement econòmic molt gran i un model d’èxit i de progrés 
social atractiu en països on l’ascensor social s’ha quedat parat. 
Soler va explicar que tots aquests canvis es produeixen en el marc d’una Europa “desorien-
tada” i  sumida en tres crisis: econòmica, del model d’integració europea, i del model demo-
cràtic. Tot això provoca una crisi en la imatge, credibilitat i capacitat de resposta d’Europa. 
Hi ha també, segons l’investigador, un cert cansament del mediterrani després de tantes 
derrotes.
Per últim, Eduard soler va parlar dels escenaris de futur. Va explicar que el més plausible és 
un escenari que combini heterogeneïtat (evoluciones diferents), un element d’inestabilitat 
normal en processos de canvi i un element d’incertesa. “Els científics socials no tenim la 
capacitat de preveure exactament què pot passar demà, o d’aquí una setmana o d’un mes, 
i molt menys d’aquí deu anys. Però podem intuir quins factors ens poden dur cap a una o 
altra direcció”, va concloure. 

Najat El Hachmi
	 Escriptora

Najat El Hachmi va destacar el canvi que s’està 
produint de la visió que es té des d’Occident dels 
països àrabs. Durant molts anys als mitjans, se-
gons aquesta escriptora nascuda a Nador (Ma-
rroc) i que viu a Catalunya des dels vuit anys, 
semblava que hi hagués un “tupit vel” que cobria 
la realitat del món àrab, les úniques notícies que 
transcendien sempre tenien a veure amb el terro-
risme i la manca de Drets Humans que feia que 
des d’Occident es tingués una visió molt unifica-
da de països molt diversos. Actualment, segons 
El Hachmi, aquest vel ha caigut i es pot accedir a 
la informació específica sobre les circumstancies i 
els fets ocorreguts a cada país. 
Va destacar el paper de les dones en aquestes 
revoltes, per primera vegada no són víctimes, sinó 
protagonistes. L’escriptora creu que les dones a 
l’Islam independentment de les seves creences 
religioses poden vincular-se a la lluita. 
A un nivell més íntim, tota aquesta rebel·lió, se-
gons El Hachmi, ha significat de forma paral·lela 
un canvi en les famílies, una pèrdua de la por i 



la submissió ver la figura del pare. La manera d’entendre la família ha canviat a peu de 
carrer, segons va explicar, s’ha destruït la figura del patriarcat. D’alguna manera, la des-
trucció del líder també ha significat la destrucció del pare omnipotent i etern. 

Laura Feliu
	 professora	de	Relacions	Internacionals	de	la	UAB,		 	 	
	 especialista	en	el	món	àrab-musulmà.

Laura Feliu va explicar que els processos actuals al món àrab tenen a veure amb d’altres 
processos mundials que han succeït al llarg de la història. Justament aquesta compara-
ció és la que segons l’opinió de l’experta en Relacions Internacionals pot donar elements 
d’anàlisi per interpretar la “primavera àrab”. 
Els debats acadèmics poden ajudar, i un dels grans consensos d’aquests debats són 
que les circumstancies externes són un element molt important a analitzar. En aquest 

cas doncs, segons Feliu, Europa no està jugant 
cap paper aparent, però realment influencia igual 
que els EUA actuant o sense, ja que ha estat i és 
còmplice de l’existència dels règims autoritaris al 
món àrab.
L’experiència viscuda després de la Guerra Fre-
da dóna la certesa als analistes de la importància 
de l’equilibri intern de poder dins els països per 
analitzar les transformacions. En aquest cas, Fe-
liu va parlar d’una monopolització dels recursos 
per part d’unes elits, que en el cas dels països 
àrabs, són més reduïdes i, per tant, és un ele-
ment que pot afavorir el canvi. 
Feliu va vincular aquestes revoltes del món àrab 
que lluiten per la transformació política, amb la 
transformació de la lluita social que s’està mani-
festant a d’altres llocs del mon amb unes xarxes 
horitzontals, sense centres clars, amb mobilitza-
cions de grups heterogenis que tenen demandes 
de treball, però també del propi sistema de vida o 
de l’emancipació de la gent. L’experta assegura 
que cal integrar tot el que està passant al món 
àrab dins d’aquests canvis en la socialització, la 



mobilització i el tipus de demanda de moviments de resistència contraris a certes politiques 
neoliberals.
Feliu està d’acord amb els autors que diuen que no es tracta d’una revolució en el sentit 
de les grans revolucions de principis del segle XX, perquè no és una revolució dels grans 
canvis. No s’està demanant una nova fórmula, ja que no existeix encara la manera com 
transformar el sistema socioeconòmic i polític actual. 

Tomás Alcoverro
	 periodista	especialista	en	l’Orient	Mitjà

Tomàs Alcoverro es va mostrar d’acord 
des d’un principi amb els autors que no 
creuen que els fets del món àrab siguin 
una revolució, sinó que segons el perio-
dista, es tractarien de contrarevolucions, o 
en tot cas, de revoltes. 
D’altra banda, assegura que no són fets 
puntuals i inesperats, sinó que els fets 
que s’estan produint a Egipte s’estaven 
gestant des del 2005. Hi ha hagut vagues 
des de l’any 2008, però s’estan camuflant 
molts fets laborals i socials. Dins la socie-
tat egípcia ja hi havia una gran frustració. 
Alcoverro, que ha pogut viure la situació 
actual en ocasions des d’Egipte, afirma 
que per primera vegada a la plaça Tahrir 
es podia veure un ambient de dignitat en 
els homes, sobretot pel que fa a la seva 
pròpia identitat.

Per últim, Alcoverro va parlar de l’amenaça que suposa per aquestes revoltes països com 
l’Aràbia Saudita o mitjans com Al Jazeera. El periodista afirma que són l’amenaça més gran 
per la primavera àrab, ja que, per exemple, Aràbia Saudita inverteix molts diners perquè a 
mitjans com Al Jazzera es prediqui un Islam en el què, per exemple, el cos de les dones 
serveix únicament pel plaer i “això no és l’Islam” afirma categòricament Alcoverro. Segons 
revela una enquesta el 80% dels egipcis senyalaven Aràbia Saudita com el millor estat. 



El periodista va afirmar que és una situació interessant i irreversible, que depèn de 
la condició humana i de la idea preconcebuda que les persones tenen sobre els al-
tres, cal tenir en compte que, per exemple, dins els mateixos partits islàmics hi ha 
diferències.


