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El règim de Damasc està acorralat, però potser als EUA no els interessa que es desplomi ara

L’ENCALLAMENT SIRIÀ
El punt de vista

La qüestió és dilucidar
quin marge de maniobra
té Assad i què pot oferir

Arias*
INOCENCIO

JOSEP MARIA

Espinàs
DEL NOBEL
A LA IRONIA
D’USTINOV

S
embla que la con-
cessió del premi No-
bel de literatura a
Harold Pinter ha es-
t a t ben rebuda .

S’hauria pogut premiar un al-
tre escriptor, és clar, perquè la
llista dels que poden merèixer
el Nobel és llarga. Segons l’opi-
nió dels crítics, algun cop el No-
bel s’ha equivocat, però aquesta
vegada es considera que la deci-
sió ha estat encertada.

La nòmina dels grans escrip-
tors en llengua anglesa és llar-
ga, i no parlo només dels clàs-
sics Will iam Shakespeare,
John Keats, Percy Bysshe She-
lley, Charles Dickens. Sense ser
tan importants, sempre m’han
agradat els elegants humoristes
anglesos, tan poc encarcarats.
El mateix Pinter, que ha escrit
obres que d’humor no en tenen
gens, ha estat capaç d’alternar
el teatre amb guions per al cine
i la televisió. Admiro aquesta
flexibilitat de molts grans es-
criptors d’avui.

No vull comparar Pinter amb
l’escriptor, actor i director cine-
matogràfic Peter Ustinov,
també nascut a Londres. Va ser
un extraordinari intèrpret de
personatges teatrals i cinemato-
gràfics, tant dramàtics com
irònics. La flexibilitat anglesa.
Les obres podien ser mediocres,
però el caràcter d’Ustinov sem-
pre s’imposava. La meva simpa-
tia per ell ha augmentat quan
he pogut conèixer, fa poc, algu-
nes de les seves frases més agu-
des. En trio les que encara ca-
bran en aquesta columna:

–«El coratge, sovint, només
es deu a la inconsciència, men-
tre que la covardia es basa sem-
pre en sòlides informacions».

–«Si els anglesos han inven-
tat molts esports és perquè
quan una nació estrangera els
guanya, n’inventen un altre».

–«Si els anglesos no es deci-
deixen a anar a veure una co-
mèdia la nit del dissabte és per-
què temen posar-se a riure el
diumenge a l’església».

–«Tothom fa bestieses. Però
el pitjor de tot és fer-les quan
ningú mira».

–«Si el món explota, l’última
veu audible serà la d’un expert
assegurant que l’explosió és im-
possible».

Fer pensar i fer somriure.
Autocrítica, humor, relativis-
me. Això és la civilització angle-
sa.H
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El Financial Times es pregunta per què els
joves europeus emigren cap a Londres.
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M
entre la xifra de sol-
dats nord-americans
morts a l’Iraq ja ha ar-
ribat als 2.000, i va
obrint interrogants

més grans en l’opinió pública nord-
americana, les coses ha agafat un
caire lleig per a un altre país del
Pròxim Orient: Síria. Dilluns, milers
de persones, en una manifestació de
cert aire franquista, van sortir al car-
rer a Damasc i Alep per recolzar el
Govern sirià. L’esdeveniment pot re-
sultar reconfortant per als dirigents
locals, però el partit s’està jugant fo-
ra en aquests moments, a les Na-
cions Unides.

El règim de Damasc ha estat nor-
malment entre cella i cella de l’Ad-
ministració de Bush. Ara, no obs-
tant, l’assetjament a què se’l sotmet
prové de més fronts. França, per
exemple, adversària decidida de
Washington en la intervenció a
l’Iraq, en aquests moments va de la
mà dels Estats Units en l’afer sirià.
Veurem si durant gaire temps. Els
eslògans que van ser corejats dilluns
a Damasc –«Fora l’informe sionista de
l’ONU»– sembla que són vistos des de
l’exterior com un desfogament sen-
se fonament.

L’origen de les tribulacions siria-

nes arrenca de fa una mica més
d’un any. El règim que avui encapça-
la Baixar al-Assad estava exercint,
des de fa temps, un control poc dissi-
mulat sobre la política del Líban. El
2004 va voler forçar la pròrroga en
el càrrec del president d’aquest país,
el prosirià Emile Lahoud. Això va
omplir el got de la paciència de na-
cions com França, poc hostils a Da-
masc, però que estarien desitjant po-
der tenir al Líban la influència que
fa anys posseïen. Així mateix, París
buscaria arribar a un acord amb els
Estats Units; i es giraria full en les
tensions arran del drama iraquià.
Francesos i nord-americans van por-
tar al Consell de Seguretat una reso-
lució, la 1559, que demanava la reti-
rada total de les tropes sirianes del
Líban. Síria ho va executar a contra-
cor, i llavors va arribar el segon acte
del drama. Al febrer, Rafiq Hariri, el
polític milionari libanès que havia
estat demanant insistentment la
marxa dels sirians, va ser assassinat
als carrers de Beirut en una operació
ben planejada.

EL MAGNICIDI va motivar
la intervenció de les Nacions Unides,
i vet aquí que l’investigador nome-
nat per Kofi Annan, Detlev Mehlis,
que no és francès ni ianqui, sinó ale-
many, publica un informe en què
afirma que, de vegades, no ha trobat
en les autoritats de Damasc la col.la-
boració adequada i que deixa en sus-
pens els dubtes sobre la participació
en l’atemptat d’alts dirigents sirians,

entre ells el germà i el cunyat del
president.

L’informe ha destapat la caixa
dels trons. Condoleezza Rice, se-
cretària d’Estat nord-americà, vol
una cooperació total de Síria, el seu
ambaixador a les Nacions Unides ad-
verteix que s’ha acabat l’època de les
mitges tintes i fins i tot Bush es refe-
reix al tema de forma severa. A l’in-
terior, el jove president Baixar al-
Assad es troba en un dilema. Li serà
difícil admetre, fins i tot en el ter-
reny de l’especulació, que els seus fa-
miliars, un d’ells cap de la Guàrdia
presidencial i l’altre cap dels serveis
d’intel.ligència, tenien la menor par-

ticipació o coneixement del complot
per liquidar Hariri.

Moltes coses es podrien ensorrar
si ho fa. Tampoc es pot negar a per-
metre que segueixi la investigació a
Síria amb lliure accés a testimonis
claus. Establiria les bases per a un
dur pronunciament de les Nacions
Unides amb una eventual adopció
de sancions a les quals en aquests
moments es mostren reticents certs
països claus del Consell de Seguretat
com Rússia, Xina i Algèria. Un obs-
truccionisme descarat trauria força
als seus defensors, una obertura to-
tal, si hi hagués algun implicat en la
cúpula siriana, no se sap on aniria a

parar. Doblegar-se davant d’Occi-
dent és dolent, l’aïllament i les pos-
sibles sancions, també nefast.

A L’EXTERIOR, França i
els EUA, flanquejats per la Gran
Bretanya, segueixen de moment
ben juntets i presenten aquests
dies una altra resolució a les Na-
cions Unides. Els objectius dels dos
occidentals divergeixen. Jacques
Chirac, segons Le Monde, està des-
encantat amb el règim sirià i vol
només que s’apliquin les resolu-
cions de l’ONU: aclarir l’autoria de
l’assassinat d’una persona molt
apreciada a França, respecte per la
sobirania del Líban, etcètera.

Als Estats Units els agradaria
anar més enllà. Als càrrecs formu-
lats des de sempre contra Síria,
com a alimentadora de grups radi-
cals palestins, s’uneix ara el con-
venciment, un greuge encara pit-
jor, que Síria estaria facilitant, o bé
tancant-hi els ulls, a l’entrada a
l’Iraq de fonamentalistes islàmics
que nodreixen les files de la in-
surgència en aquests dies crucials
per al país veí.

La qüestió és dilucidar quin
marge de maniobra té el president
sirià. I què pot oferir. El seu règim
fastigueja la classe política nord-
americana, però tampoc és clar
que Washington desitgi la seva cai-
guda en un moment en què hi ha,
a la zona, inestabilitat per donar i
per vendre.H
*Exambaixador d’Espanya a l’ONU.

E
l FINANCIAL TIMES figura entre els
diaris britànics més proeuropeistes.
Possiblement estigui al capdavant
d’aquest grup, que tampoc és gaire
gran. Defensa l’entrada de la lliura

en l’euro i segueix els avatars de la Unió Euro-
pea i els seus socis amb un interès i una profes-
sionalitat que pocs mitjans del continent igua-
len. Això sí, la seva visió de com hauria de ser
l’Europa del futur està marcada per l’ideari libe-
ral de la publicació i el diari no fa concessions
en aquest terreny.

33 Aquests antecedents han de servir per situar
l’informe que publica mentre a Hampton Court
es reuneix la cimera informal de la UE: «Tony
Blair està intentant arrossegar la UE cap a la seva

visió d’una Europa de comerç lliure, oberta al món.
No obstant, alguns europeus, encapçalats per Jac-
ques Chirac, defensen un model més proteccionista.
Aquests impulsos –que tenen ressò en diversos
països, entre ells Itàlia, Espanya i, en menor mesu-
ra, Alemanya–, es corresponen cada vegada menys
amb les aspiracions de bona part de la joventut més
dinàmica del continent. [...] Londres ha estat la gran
beneficiària de la política de portes obertes de Blair.
La capital del Regne Unit és una euròpolis del segle
XXI en què han pres cos moltes de les idees dels que
van fundar Europa fa 50 anys. Un lloc construït so-
bre la base del lliure comerç on els seus ciutadans
poden viure i treballar sense sentir-se estrangers i on
el talent importa més que la nacionalitat». I per
confirmar aquestes opinions, el text està trufat
de desenes d’exemples, amb noms i cognoms.
El de molts joves espanyols, o no tan joves, es
podria afegir a la llista. Per sort, el fenomen no
és privatiu de la capital britànica. I és que s’obli-
da que la nova Europa és més que l’euro.

33 Però la moneda única és una cosa molt se-
riosa. Aquestes són les reflexions que respecte a
aquest tema ha fet al CORRIERE DELLA SERA
Francesco Giavazzi, pensant en Itàlia tot i que
sense esmentar-la gaire: «Per a pocs països euro-
peus ha estat tan important entrar a l’euro com per
a Portugal. Però després d’uns anys riallers i un xic
irresponsables, Portugal es troba ara en una situa-
ció molt difícil, la més difícil de tots els països de la
Unió Monetària. En set anys, els preus han crescut
un 25%, els salaris un 35%, la capacitat adquisitiva
dels treballadors un 10%, però la productivitat no
ha millorat gens ni mica. Per tenir un futur, Portu-
gal ha de desenvolupar nous sectors, invertir en edu-
cació i en investigació. Però el cost del treball ha de

tornar aquest 10% que no ha estat justificat pels
augments de productivitat. Això només pot passar
de dues maneres: esperant que augmenti l’atur o re-
duint els preus. Això provocaria un llarg període de
desocupació. I llavors algú a Portugal es podria pre-
guntar si no seria millor sortir de l’euro i reduir els
salaris mitjançant una devaluació, com es feia
abans».

33 I per acabar, l’editorial del diari algerià LA
TRIBUNE sobre la grip aviària: «A falta d’una al-
tra cosa, la serenitat del Govern és l’indicador més
tranquil.litzador sobre la inexistència d’una ame-
naça real immediata. La calma olímpica dels alge-
rians davant de la grip aviària no es deu a un agut
sentit cívic ni a la seva habitual fatalitat, sinó que
aquest any pel Ramadà han fet un bon tiberi. Demà
serà un altre dia».H


