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“Neocons” 

 

El febrer de 2003, el president Bush va visitar l’American Enterprise Institute de Washington, 
un dels principals think-tanks dels neoconservadors o “neocons” nord-americans, i va declarar: 
“Sou els millors cervells del nostre país”. Com a prova d’aquest fet assenyalà que “almenys una 
vintena de vosaltres treballa en la meva administració”. Tres setmanes després es produïa 
l’atac militar a l’Iraq. 

És possible que el segon mandat de Bush, amb la catàstrofe iraquiana i els problemes 
econòmics creixents, hagi implicat un crepuscle irreversible dels “neocons”. De fet, alguns dels 
seus principals exponents (Donald Rumsfeld, Karl Rove, Richard Perle, John Bolton, Paul 
Wolfowitz, etc.) han abandonat la primera línia de l’escena. La guerra de l’Iraq i les presons 
d’Abu Graib i Guantánamo han posat en crisi, fins i tot en les pròpies files neoconservadores,  
alguns dels principis més radicals dels qui foren qualificats com “bolxevics de dretes”. Però hi 
ha qui creu  que, malgrat aquests moviments de persones, el pes dels “neocons” segueix 
essent fonamental a Washington. 

El terme “neoconservador” fóu usat per primera vegada, críticament, pel socialista nord-americà 
Michael Harrington[1] per qualificar un grup procedent del món liberal que a finals dels anys 
cinquanta del segle passat evolucionaren vers posicions radicalment conservadores, al voltant 
de les revistes Encounter i The Weekly Standard, i dels seus fundadors, Irving Kristol i 
Norman Podhoretz. Després, fundacions i think-tanks com l’ American Enterprise Institute 
(AEI) i el Project for the New American Century (PNAC) ampliaren extraordinàriament la seva 
influència. Atacaren el realisme a l’estil Kissinger como obsolet i cínic, acolliren amb 
entusiasme la arribada de  Ronald Reagan a la Casa Blanca i propiciaren, després de la 
implosió de la URSS, un nou activisme internacionalista per “democratitzar” el món a 
l’americana. Fou Kristol qui, el 1979, adoptà el terme “neocon” al llibre Confessions of a True, 
Self-Confessed Neoconservative, i es definí com “un ‘liberal’ assaltat per la realitat” (el terme 
‘liberal’, als Estats Units, és equivalent a progressista). 

Els neoconservadors, es distancien tant dels neoliberals com dels conservadors tradicionals: no 
són aïllacionistes i volen estendre la democràcia i el lliure mercat allà on calgui. Altres 
característiques dels “neocons” es poden resumir en un patriotisme sense complexos (que 
inclou la creença en la superioritat moral dels EUA), l’exigència d’una “claredat moral” que 
distingeixi entre el Bé i el Mal (i defineixi qui és amic i qui enemic), la recuperació de virtuts 
tradicionals i valors morals lligats a un cristianisme que ha d’estar present a la societat, el 
rebuig del  multiculturalisme i de la discriminació positiva i el rebuig del multilateralisme i 
d’institucions tipus Nacions Unides. 

Francis Fukuyama ha definit quatre principis bàsics dels neocons: 1) les característiques 
internes dels règims son un factor important per determinar la política exterior; 2) la força dels 
Estats Units ha de ser usada proactivament amb finalitats morals; 3) una desconfiança hostil a 
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tot intent de transformació social, 4) un escepticisme total pel que fa a la capacitat dels 
organismes internacionals I multilaterals per garantir seguretat I justícia en el món. Caldria 
afegir potser alguna dues altres característiques: l’hostilitat al sector públic, que Ronald 
Reagan resumí lapidàriament en el moment de la seva presa de possessió com a nou 
president dels EUA, el 20 de gener de 1981: “L’Estat no és la solució dels problemes, l’Estat és 
el problema”, i la confluència amb el fonamentalisme religiós dels christian reborn, la dreta 
religiosa nord-americana. 

Giuliano Amato ha parlat d’un altre principi dels neocons: el “johnwaynisme”. Partidaris de 
l’intervencionisme armat al Pròxim Orient, els necons se sentiren fortament impulsats pels 
terribles atemptats de l’11-S de 2001 a les Torres Bessones i al Pentàgon, que van veure com 
un nou Pearl Harbour que els hi subministrava la gran oportunitat per acabar amb Sadam 
Hussein i redibuixar el mapa de l'Orient Mitjà. Aquell moment féu convergir tot el conjunt de 
reflexions, interessos i  forces del moviment "neocon" vers l'intervencionisme armat. Es tractava 
de superar els esquemes tradicionals, tendents a conservar, a estabilitzar, a mantenir el "statu 
quo", i de posar en marxa una nova gran estratègia en la que la estabilitat deixava de ser 
l'objectiu, i pel contrari la inestabilitat provocada per un intervencionisme unilateral, no subjectat 
a la legitimitat internacional,  seria la base d'una pretesa transformació vers la democràcia. La 
tesis fonamental d'aquesta estratègia transformacional era presentada com una mena de 
"teleologisme democratizant"[2]. 

L’ocasió iraquiana estimulà el “johnwaynisme” neoconservador fins extrems tràgicament 
grotescos. En les setmanes que precediren l’invasió de l’Iraq, un exponent neoconservador, 
James Woolsey, publicà a la premsa europea un article extraordinari[3]. “La vida imita l’art” , 
escrivia Woolsey, “ i ací la concreta peça d’art és un western clàssic de fa mig segle: "High 
Noon" (“Solo ante el peligro”). En el film, el sheriff de la petita ciutat de Hadleyville, Will Kane 
(interpretat per Gary Cooper), acaba de deixar el càrrec per casar-se. Quan està sortint de la 
ciutat amb la seva esposa (interpretada per Grace Kelly), s’assabenta que un perillós 
delinqüent que havia dominat i aterroritzat la ciutat acaba de ser perdonat pel governador de 
l’estat i arribarà en el tren del migdia per reunir la seva banda i retornar al poder”. 

En el seu article, Woolsey seguia explicant el film: Gary Cooper s’enfronta tot sol amb els 
bandits, mentre els habitants de la petita ciutat es refugien a casa amb les dones i les criatures. 
Quan s’acaben els trets,  surten al carrer i corren a felicitar el sheriff, però aquest s’arrenca 
l’insígnia estalada i els hi llença als peus amb un gest de menyspreu. 

L’article acaba amb aquesta frase increïble: “Go on home to your kids, Europeans. Go on home 
to your kids. And then start praying that when it's over we won't drop our badge in the dirt” 
(“Aneu-vos-en a casa amb les criatures, europeus. Aneu-vos-en a casa amb les criatures. I 
pregueu perquè quan tot hagi acabat no us llencem la nostra insignia als peus”). 

La realitat, naturalment, no ha imitat l’art, en forma d’un film de bons i dolents, sinò que ha estat 
infinitament més sòrdida i terrible. Els neocons no són herois cinematogràfics. S’han ajustat 
més a la frase d’un president nord-americà Herbert Hoover: “Són sempre els vells que 
declaren les guerres, però són els joves els qui hi moren”. Els joves i els civils innnocents de 
totes les edats. 

La facilitat amb la que Bush i els “neocons” llençaren el seu país (i alguns altres) a una guerra 
insensata, de conseqüències desastroses, sobre la base d’un pretès plantejament d’”exportació 
unilateral de la democràcia per les armes”, és una qüestió que ens interpela. 

És en un terreny de feblesa del multilateralisme democràtic i de límits polítics de les 
mobilitzacions contra la guerra que ha pogut verificar-se, en els primers anys del segle XXI, 
aquesta tràgica aventura de l’internacionalisme neoconservador, que malauradament no ha 
acabat encara. Els "neocons" han creat més terrorisme al món i han construit, amb l'ocupació 
de l'Iraq, un estat de coses molt més insegur pel futur del món i de  difícil sortida pels Estats 
Units. 

• ® Iraq  , ® Neoliberalisme  
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• Michael Thompson (ed): Confronting the New Conservatism: the rise ef the right in 
America, New York University Press, Filadelfia 2006. 

• Michael Lindt, How neoconservatives conquered Washington -- and launched a war, 

a: http://dir.salon.com/story/opinion/feature/2003/04/09/neocons/index.html ) 

• Benjamin Ross, Who Named the Neocons? 

http://dissentmagazine.org/article/?article=867 
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