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PALMA Juan Carrero, president
fundador de la fundació S’Olivar
(Estellencs) i candidat al Nobel de
la pau des de l’any 2000, inicia-
dord’unprocés judicial contra els
grans genocides de Ruanda i el
Congo, presenta a principis del
2012 el llibre La hora de los gran-
des filántropos. Hi denuncia que
elsmateixos clubs poderosos que
mogueren els fils d’aquells con-
flictes que han deixat milions de
víctimes també són darrere de la
gran crisi econòmica que assola
araOccident. Es tracta –diu– d’un
sol projecte de dominació amb
un vessant financer i un altre de
militar. Carrero, aixímateix, asse-
gura que pateix fortes pressions
per part dels foscos poders fàctics
als quals s’enfronta. D’aquesta
manerahoexplica en aquesta en-
trevista aDiari deBalears.

Pressions de quina casta?
Ensho controlen tot, els correus

electrònics, el telèfon, tot; ens
han fet gravacions il·legals, sense
cap autorització judicial, que són
part d’una campanya per crimi-
nalitzar-nos i matar-nos social-
ment.
Per exemple?
Enregistraren una conversa en

la qual un company nostre deia
que havia enviat 500 euros a una
vídua de Ruanda que es deia
Odette i que l’equip de Ban Ki-
moon (secretari general de l’ONU
desde 2007) emprà aquesta dada
per convertir-nos en finançadors
dels genocides hutus del Congo,
ja que afirmaren que aquells 500
euros eren una aportació per a
“l’agent secreta Odette”. Així que
aquell donatiu, que formapart de
les nostres funcions, s’havia con-
vertit en una conspiració.
Quins són aquests poders

ocults?
Moratinos, Bernardino León

(delministeri d’Exteriors) i altres
membres del grup Bilderberg; la
mateixa Carme Chacón –un dels
dotze membres espanyols de la
Comissió Trilateral–, el Govern
ruandès, importants càrrecs en el
Departament d’Estat dels Estats
Units; i a l’ONU, tecnòcrates glo-
balistes europeus, com Mario
Monti i Lucas Papademos, que
són peces de lobbies com l’es-
mentat Club Bilderberg i la Co-
missió Trilateral. La directora ge-
rent de l’FMI, Christine Lagarde, i
Mario Draghi, el nou president
del BancCentral Europeu, també
formen part d’aquests lobbies
que, en el nostre cas, volendesac-
tivar la querella que tenimposada
a l’Audiència Nacional espanyola
contra molts dels qui governen “Enshocontrolen tot, els correus electrònics,

el telèfon, tot; enshan fet gravacions il·legals,
sense capautorització judicial”

“Hi ha voltors

disfressats

de coloms”

Juan Carrero
PRESIDENT FUNDADOR DE LA FUNDACIÓ S’OLIVAR

avui dia a Ruanda i amb la qual
hem aconseguit l’ordre de crida i
cerca contra 40 màxims càrrecs
d’aquell país.
Creis que pot prosperar,

aquesta querella?
Espanya era l’avantguardamun-

dial en la lluita per la justícia uni-
versal, fins que fa uns mesos
PSOE i PP desactivaren conjunta-
ment el mecanisme i la restringi-
ren només a casos en què hi hagi
víctimes espanyoles. Però nohan
pogut amb la nostra perquè n’hi
ha, de víctimes espanyoles, tant a
Ruanda com al Congo: tres coo-
perants deMédicos delMundo, el
gener del 1997, i unmissioner ca-
talà de Figueres, QuimVallmajor,
per exemple.
Per què la paraula “filan-

trops” en el títol del vostre lli-
bre?
En realitat, els grans especula-

dors com David Rockefeller i els
seus geoestrategues, como Zbig-
niew Brzezinski, amés demode-
rats governants com ara Barack
Obama duen el món al desastre
mentre es presenten coma grans
filantrops de la humanitat i coma
mecenes d’un nou món globalit-
zat, però sónmés ambiciosos i as-
tuts que els neocons que tant
s’equivocaren en ocupar l’Iraq.
La crisi econòmica és una

conspiració?
La crisi nasqué als Estats Units

ambuna bombolla immobiliària,
una estafa enormeque enriqueix
uns poderosos canalles i exhau-
reix la gent comuna. Ara ens tro-
bam en la bombolla més gran de
la història, la dels deutes sobi-
rans, dissenyats per esprémer els
estats europeus, acabar amb
l’estat del benestar i canviar el
nostre món. És una gran obra
d’enginyeria “financera”. No és
un procés natural; ho diu la Co-
missió del Congrés dels EUA que
ho investigà.
Com instrumentalitzen

aquesta enginyeria?
Als EUA, aquests clubs comp-

ten, coma instrument per segres-
tar la democràcia, amb laReserva
Federal, el seu banc central, que
en dos anys i mig injectà callada-
ment més de 16 bilions de dòlars
(el pressupost de quatre anys) a
poderosos bancs, els qualificats
com amassa grans per caure, els
que hande ser “necessàriament”
rescatats sempre que faci falta.
I a Europa?
Aquí handemenester un instru-

ment semblant. En la reunió de
1955 dels Bilderberg decidiren
crear la Comunitat Econòmica
Europea i, decennis més enda-
vant, la de l’euro. Entre d’altres,
ho confessà el seu president, Éti-
enne Davignon, el 2009. Però

aleshores encara no era possible
una “integració” europea sem-
blant a la que la Reserva Federal
assegura en els EUA. Ara ha arri-
bat “l’hora”. Quan aquests pode-
rosos clubs aconsegueixin que els
estats europeus cedeixin la seva
sobirania pressupostària, fiscal,
etc., les tramposes agències de
qualificació deixaran d’assetjar
Europa i, en certamesura, es tor-
narà a obrir l’aixeta dels crèdits.
El punt neuràlgic de la qües-

tió.
La nostra societat està construï-

da sobre el crèdit. Els doblers en
simateixos són crèdit, confiança,
així que els qui tenen una liquidi-
tat tan descomunal com per tan-
car l’aixeta del crèdit i d’ofegar els
estats i els bancs mitjancers i pe-
tits, poden dur Europa on vul-
guin. Això és tot.
Quina intencionalitat té

aquest tancament d’aixeta?
Tallen els crèdits de manera

abrupta, dràstica, indiscrimina-
da, en societats estructurades, de

manera que el crèdit és una ma-
nera de viure i un engranatge que
la fa funcionar; això provoca una
caiguda del consum i, per tant,
dels ingressos fiscals dels estats,
els quals, empobrits, injecten as-
tronòmiques quantitats de do-
blers als bancs en crisi per capita-
litzar-los... Comnohandequedar
a la vora de l’abisme? Es tracta de
tenir un màxim domini global
amb el qual els quimouen els fils
segresten la democràcia. Són fets
ja tan descarats que molts dels
qui mai no hem estat partidaris
de les teories conspiratives veim
clarament aquest gran projecte
dels gran financers “filantrops”.•

“Espanyaeraal
capdavant en la
lluita contra la
injustícia... PP i PSOE
endesactivaren
elsmecanismes”

“Els grans
especuladorsduen
elmónal desastre,
mentre espresenten
comagrans
filantrops”


