
omencem pel principi.
Per què va decidir fer la

guerra?
–«La gent pensa que aquells

que van participar a la guerra ci-
vil i portaven armes eren uns
diables anònims. Això no és ve-
ritat. Ningú no sap abans que
participarà en una guerra civil.
No sents aquest dimoni entrant
dins teu. Vaig ser educat en una
família cristiana, vivia en un
barri cristià i era membre dels
Boys Scouts. Mai no vaig pensar
que agafaria un arma per matar
algú. Tot i això, des de jove vaig
començar a sentir comentaris
negatius sobre els altres, els mu-
sulmans. Han fet això, han fet
allò, estan allà, volen fer una na-
ció islàmica global... Us estalvio
els detalls perquè són fastigosos.
Els primer cops no ho prens se-
riosament, però després arriben

C
SERGI PICAZO

Assad Chaftari, exmembre dels serveis d’intel·ligència
cristians, va publicar una carta als diaris per demanar perdó
a la societat libanesa pel seus crims durant la guerra civil

L’hora del
perdó
al Líban

ASSAD CHAFTARI. Antic combatent cristià a la guerra del Líban

tan naturalment que penses que
allò és la veritat. La veritat no és
allò que veus sinó allò que sents.
I jo no havia vist gaires musul-
mans. Volia viure en un Líban
d’estil occidental, pro Amèrica,
pro França. Creia que tot Líban
quedava en mans dels cristians i
els musulmans eren ciutadans
de segona. Amb la presència dels
palestins, la cosa va empitjorar.
Així és com jo vaig començar a
témer els musulmans. Em sem-
blava que volien destruir el nos-
tre món cristià. L’exèrcit que ha-
via de defensar els cristians, un
Líban cristià, estava immobilit-
zat per les pressions dels països
àrabs. Per això, creia, jo els havia
de reemplaçar. Abans de la guer-
ra, vaig fundar un grup militar
amb cosins i parents, i ens vam
unir a un dels partits cristians
que estaven creant una milícia.
Quan la guerra va començar jo ja

estava llest per lluitar. Fins i tot,
havia comprat una pistola amb
els meus diners».

–Quin va ser el seu paper a
la guerra?

–«Primer, com a enginyer
d’artilleria, havia de causar com
més baixes als enemics millor,
fossin musulmans, gent d’es-
querres o palestins. I, després,
com a oficial d’intel·ligència, les
meves tasques eren destruir ob-
jectius a zona enemiga i protegir
les nostres zones. En el dia a dia,
havia de decidir sobre la vida
d’aquells que eren detinguts,
sospitosos de ser espies... i tot ai-
xò. Havia de decidir si l’interro-
gàvem més, si l’intercanviàvem

«La vida de molta gent va
passar per les meves mans. Jo
decidia si vivien o morien.
Prenia la decisió sense dificul-
tat perquè estava fent la me-
va feina». Assad Chaftari
(Beirut, 1955) és avui una
persona amable i tranquil·la
que treballa a l’associació Ini-
ciatives de Canvi per pro-
moure la pau i la reconcilia-
ció al Líban. Però, durant la
guerra civil (1975-1991),
Chaftari no va tenir un càrrec
qualsevol: era el número dos
dels temuts serveis d’intel·li-
gència de les fraccions falan-
gistes cristianes. La seva posi-
ció no fa més heroica la seva
petició de perdó a les vícti-
mes, però potser sí més difí-
cil. Bona part dels cristians, el
seu bàndol, el va titllar de
traïdor. D’altres, cristians i
molts musulmans, li van
agrair amb plors que ho fes.

Entre la vida i
la mort

Assad Chaftari, fotografiat a
casa seva al Líban. 
CARLES CASTRO
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per un cristià o si l’havíem d’eli-
minar. Algú havia de decidir-ho,
i molts cops vaig ser jo. Acostu-
mava a anar a l’església el diu-
menge i no sentia la necessitat
de confessar el que havia fet du-
rant la setmana. Confessava pe-
cats petits, però no les morts; es-
tava matant en una guerra en
nom de Crist. Mai no em vaig
sentir culpable».

–Què el va fer demanar
perdó públicament als liba-
nesos?

–«Vaig descobrir el significat
de ser odiat per la meva pròpia
gent quan ens consideraven tra-
ïdors perquè intentàvem fer un
acord de pau. D’un dia per l’altre

vam passar d’herois a traïdors.
Vaig descobrir l’associació Ini-
ciatives de Canvi i ells em van fer
veure que el que jo feia no era
fantàstic sinó que era pecat. Te-
nia un gran ego, era un menti-
der, era un pecador. I un assassí.
Les nits poden ser llargues i difí-
cils, creieu-me. Les imatges de la
guerra tornaven a mi. Així que
em vaig llevar un dia amb la
consciència que havia fet moltes
coses horribles i que havia de
corregir-les. Des de mi mateix, la
família, els amics, fins a un ni-
vell nacional. De fet, això és el
que va passar però no ho vaig fer
públic, no ho vaig admetre a
ningú, ni a la meva dona ni al

meu fill. Vaig unir-me als grups
de diàleg d’Iniciatives de Canvi
que ja feien durant la guerra.
Imagina, jo estava fent check-po-
ints, matant i segrestant, mentre
ells travessaven les línies fronte-
reres entre les àrees cristianes i
musulmanes només per organit-
zar sessions de diàleg entre sim-
ples individus, però també amb
polítics o religiosos d’ambdós
bàndols. I això es feia lluny de la
premsa. Em vaig unir als grups i
vaig descobrir com eren real-
ment els musulmans. Que eren
similars a mi, tenien somnis,
obligacions familiars i volien
pau mental, prosperitat. Des del
punt de vista religiós hi havia

grans diferències, però tot i així
teníem punts en comú. El més
important és que vaig descobrir
que no eren mala gent. Quan jo
feia un pas cap a ells, ells en feien
dos cap a mi. I això és quelcom
que em va colpir molt. Després,
quan el meu fill tenia 12 anys, va
dir davant nostre que un com-
pany seu d’escola li havia dit que
quan passava davant una mes-
quita es sentia tan fastiguejat
que necessitava vomitar. Em
vaig dir a mi mateix: ‘És una ca-
tàstrofe. La pròxima generació
està entrant en el mateix cercle
en el qual vam entrar nosaltres’.
Així que vaig prendre la decisió
de parlar amb el meu fill. Mai li
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havíem parlat de la guerra. A
més, entre altres coses, vaig deci-
dir que hauria de dir als libane-
sos que havia canviat, que de-
manava perdó i que a la vegada
perdonava aquells que m’ha-
vien fet mal. Perquè a la vegada
jo era una víctima. Vaig decidir
treballar per la pau i ensenyar als
altres a no repetir els mateixos
errors que havia comès jo. Quan
anava a trobades amb joves estu-
diants, els deia que no cregues-
sin el que els seus pares els deien,
que tampoc no creguessin el que
jo els estava dient. Que hi anes-
sin i ho comprovessin per si ma-
teixos.».

–Com va reaccionar el Lí-
ban a la seva carta de perdó?

–«Del bàndol cristià, alguns
camarades van dir-me: ‘Estàs
boig, què has fet?, estàs acusant
els cristians, no ho hauries
hagut de fer, ets un tra-
ïdor’. D’altres amics em
deien: ‘D’acord, si senties
que ho havies de fer, ets
lliure de fer-ho, però hau-
ries hagut d’esperar que
algun musulmà ho fes pri-
mer’. D’altres ploraven
dient: ‘Has expressat el
que nosaltres necessità-
vem expressar i el que no
hem pogut expressar du-
rant molts anys. Gràcies’.
Però, de l’altre costat, vaig
rebre excel·lents reac-
cions, cosa que va ser sor-
prenent per a mi. Els musulmans
i palestins van ser suficientment
nobles per mostrar que estaven
contents, que ho acceptaven,
que estaven a punt per perdonar.
Per suposat hi ha excepcions.
Després, molts musulmans em
demanaven més, creien que sa-
bia tota la veritat de tots els
morts i totes les fosses comu-
nes... Però les massacres es feien
a un nivell inferior. No m’estic
amagant, jo vaig donar ordres,
però no anava al bosc i ho feia.
Aquest és el tipus d’acusacions
que m’incomoden».

–Hi ha qui el pot perdonar,
però tenen dret a saber què
va passar als seus familiars,
morts o desapareguts.

«El resultat del
silenci és que
els joves tenen
els mateixos
odis i pors que
nosaltres»

«No hi pot haver
pau sense
justícia. I no hi
ha pau i justícia
sense veritat i
reconciliació»

–«Jo només puc donar infor-
mació quan conec exactament i
de primera mà el que va passar.
Puc saber qui va fer algunes coses
o qui podria ajudar, intento aju-
dar amb informació íntima i dis-
cretament, però només els casos
que conec. Cada cop és més difí-
cil tenir resultats. La gent que va
participar a la guerra va morint,
ha marxat a l’estranger o ha op-
tat per l’amnèsia».

–Per què parla del passat?
Hi ha qui diu que és millor
oblidar...

–«La llei d’amnistia del Líban
va ser aprovada al 1991. El go-
vern, els líders polítics, la socie-
tat van decidir silenci. Això pot
ser bo, o potser no. Jo crec que
podria ser una solució a la guer-
ra, però el resultat del silenci és
que les joves generacions tenen

avui dia els mateixos odis i pors
que nosaltres teníem fa 35 anys.
A més, no saben com és de dura
una guerra: la destrucció, les
morts, els cotxes bomba, els teus
amics desapareixent, indústries
bombardejades, els mercats des-
truïts. Moltes atrocitats i fets re-
pugnants. I si els joves no saben
què és una guerra, poden voler
tornar-hi perquè creuen que és
com a Rambo. En realitat, si
mors, mors. Si el teu amic mor,
mor. El silenci és molt perillós.
És un ganivet de doble tall».

–Veu necessari per a la pau
vertadera una justícia contra
els crims?

–«No hi pot haver pau sense
justícia. I no hi pot haver pau i

justícia sense veritat i reconcilia-
ció. Cada país escull quin és el
millor camí per tractar el proble-
ma. Al Líban, hem decidit estar
callats. Perquè encara tenim po-
lítics que van fer la guerra civil.
No és del seu interès parlar de
que va passar».

–No s’ha fet res positiu en
matèria de reconciliació, me-
mòria i reparació a les vícti-
mes?

–«L’única acció positiva és tot
el que la societat civil està fent a
nivell de base. Hi ha desenes
d’ONG treballant en resolució
de conflictes, reconciliació, pau
civil i educació, estades d’estiu
per a joves on cristians i musul-
mans es troben... Algunes esco-
les fan programes d’intercanvi i
una classe d’una escola musul-
mana va a una escola cristiana, i
els adolescents xerren i es conei-
xen. Això és un senyal saludable.
També han nascut una sèrie de
trobades, sovint folklòriques,
entre els religiosos cristians i
musulmans, o entre polítics».

–Vostè és religiós. Quina és
la influència de la religió en
la resolució d’un conflicte
com el del Líban?

–«Al país hi ha 18 confessions
religioses reconegudes oficial-
ment. Totes són minories, tot i
que els musulmans xiïtes i els
sunnites, i els cristians, són les
minories més importants. La reli-
gió al Líban ha estat la font de
dues coses: de problemes i de bo-
na gent. Prenc el meu cas. Sóc el
que se suposa que és un bon cris-
tià: vaig anar a l’escola cristiana, a
associacions cristianes d’ajut so-
cial, anava a missa... També, pe-
rò, vaig matar en nom de Crist i el
cristianisme. Perquè tenia una
confusió al meu cap. No vaig en-
tendre que l’essència real de ser
cristià és l’amor pels altres. Ser
cristià no és defensar les esglésies,
reclamar un Líban dominat pels
cristians, res d’això! Haig de dir
que molts musulmans libanesos
tenien la mateixa confusió amb
el seu islam quan deien qure no
hi ha més Déu que el seu Déu i
després venien a atacar-nos. Està-
vem tots s equivocats.»

«Havia de
decidir sobre la
vida dels
detinguts:
interrogar,
intercanviar o
eliminar»

AC

A causa de la guerra encara hi ha 17.000 desapareguts. / C ARLES CASTRO
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