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mes des que va començar 
la crisi) armament al Go-
vern d’Assad. I no qual-
sevol tipus d’armament: 
s’esmenten els míssils S-
300 terra-aire d’última 
generació i l’entrega de 
com a mínim deu avions 
Mig-29, la perla de l’avi-
ació russa. Que el llen-
guatge de la diplomàcia 
ho pot aconseguir tot va 
quedar confirmat per la 
declaració del Govern 
rus de: a) aquestes armes 
eren per dissuadir qual-
sevol amenaça exterior, 
i b:) la decisió de la Unió 
Europea d’aixecar l’em-
bargament d’armes a Sí-
ria era criticable perquè no ajuda-
va a la pau.
 Extraordinari. Tot això, els matei-
xos dies en què dos valents i molt cre-
ïbles periodistes de Le Monde entre-
gaven al Govern francès proves que 
s’han usat armes químiques (dues 
d’aquestes per part de forces progo-
vernamentals; les altres dues, pen-
dent de confirmació). L’ONU té a 
punt un equip científic de verifica-
ció d’aquesta qüestió, i qui li impe-
deix entrar és el Govern de Damasc, 
que nega que les utilitzi.
 Mentrestant, la tercera de les no-
tícies no és tal notícia. La UE deci-
deix –¡al mateix temps!– suspendre 
l’embargament d’armes als grups de 
l’oposició i posposar la seva aplicació 
fins a una data per determinar. Tra-
duït al llenguatge real, que sembla 
que no és al diccionari de la UE: s’ai-
xeca l’embargament però no, la qual 
cosa, un cop retraduït, vol dir que ca-

¿Síria embargada? Bona pregunta
Europa i EUA continuen de braços plegats mentre diversos països presten suport als grups rivals

S
íria ha estat sens dubte no-
tícia en els inicis d’aquest 
mes fins que els mitjans 
han orientat els seus fo-
cus cap a altres qüesti-

ons, per exemple, el moviment de 
Taksim a la veïna Turquia. Però mal-
grat el seu desplaçament dels titu-
lars, val la pena recapitular per què 
Síria ha estat notícia, entre altres ra-
ons, perquè hi continua morint mol-
ta gent i perquè molta altra està en-
gruixint les files de refugiats i despla-
çats interns.
 El que és interessant és que tres 
d’aquestes notícies tenen una clara 
dimensió internacional, la qual co-
sa projecta noves ombres sobre la hi-
pòtesi –més prescriptiva que realis-
ta– que la comunitat internacional 
resoldrà el drama sirià. La primera 
d’aquestes és que, després d’anun-
ciar-se a bombo i platerets la convo-
catòria immediata d’unes converses 
de pau per desenvolupar a Ginebra 
«entre totes les part del conflicte», es 
va precisar al cap de dos dies que es 
posposaven per a més endavant «per 
donar més oportunitats a la diplo-
màcia» (sic).

la tal conferència estava, se su-
posa, impulsada pels Estats Units i 
Rússia conjuntament. Però aquests 
mateixos dies es va saber una sego-
na notícia: Rússia continuaria envi-
ant (no ho ha deixat de fer ni un sol 

da Estat de la UE podrà fer el que cre-
gui oportú perquè no hi ha unanimi-
tat per a una mesura que requereix 
precisament unanimitat. La cimera 
va concloure a Brussel·les amb l’ad-
monició que el consell podrà revisar 
la seva posició l’1 d’agost davant de 
noves iniciatives per acabar amb el 
conflicte, i en concret la iniciativa de 
pau russo-nord-americana. França i 
el Regne Unit, que volien una decisió 
comuna i amb efectes immediats, es 
reserven l’opció d’elevar el seu grau 
de compromís amb els grups antigo-
vernamentals. 
 Per un cop, el ridícul no afecta no-
més la UE, perquè també l’Adminis-
tració d’Obama s’ha disparat al peu 
en el sentit que després de repetir 
que l’ús d’armes químiques era una 
línia vermella, ja traspassada diver-
sos cops, ara haurà d’explicar què fa-
rà. O no farà, ja que la seva alternati-
va de la conferència de pau a Ginebra 
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Vilanova
ja sabem on i quan s’ha encallat: 
abans de començar. De manera que 
gairebé 96.000 morts i uns 2,5 mi-
lions de refugiats i desplaçats des-
prés, aquest mes de juny passarà al 
quadro d’honor dels despropòsits.
 La millor síntesi la va fer un dels 
meus estudiants fa pocs dies. Men-
tre debatíem la qüestió de la comu-
nitat internacional i l’anomenada 
responsabilitat de protegir, va sortir 
el tema de l’embargament i la se-
va suposada eficàcia com a instru-
ment de pressió en matèria d’ús de 
la força (amb el suport del dret in-
ternacional). Aplicat al cas de Síria 
(aquell dia la UE s’havia de pronun-
ciar), l’alumne va dir: «¿Quin em-
bargament s’aixecarà? El Govern si-
rià no ha estat mai sotmès a embar-
gament, i Rússia li està entregant 
armes pesants i d’última generació 
regularment».

Cert que els grups rebels, divi-
dits entre si i sense direcció políti-
ca comuna, reben ajuda de l’Aràbia 
Saudita o de Qatar, diners, i que 
grups de radicals gihadistes (sun-
nites) hi van des de diversos països. 
Però l’asimetria és de tal proporció 
que això, com bé va indicar l’espe-
cialista francès Jean Pierre Filiu, es 
comença a assemblar al debat sobre 
la no intervenció en la guerra civil 
espanyola, que va cobrir d’oprobi 
la Societat de Nacions. En la seva di-
mensió internacional, el drama si-
rià posa en relleu totes les contra-
diccions possibles, però hi ha algú 
que ho té molt clar: el Govern rus. 
¿Embargament? ¿A tot arreu? Bona 
pregunta. H
Catedràtic de Ciència Política (UB).

Un conflicte que s’enquista 
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A
quest any en farà cent 
que va néixer, a Barce-
lona, l’Institut del Tea-
tre. De fet, si no m’equi-
voco, no amb aquest 

nom, sinó el d’Escola Catalana 
d’Art Dramàtic. Però l’any 1939 
això d’una «Escola Catalana» no 
sonava gaire bé a les orelles del rè-
gim franquista. Quan ja eren pos-
sibles més iniciatives, Ricard Sal-
vat i Maria Aurèlia Capmany van 
posar en marxa l’Escola d’Art Dra-
màtic Adrià Gual, això sí, presen-
tant-se com una secció d’un nom 
políticament neutre: el Foment 
de les Arts Decoratives. Es veu que 
les arts decoratives eren més ino-
fensives que el perillós teatre. Jo 
vaig col·laborar, potser un parell 
d’anys, amb l’Institut del Teatre, 
probablement fent una classe 
d’expressió.
 Si parlo d’aquest fet és perquè 
no he oblidat una anècdota que 
vaig viure en aquell Institut. S’hi 
feien cursos d’interpretació, de 
direcció, de maquillatge, de tot 
allò que podia interessar a un fu-
tur comediant. Un dia, un dels 
alumnes que venien a la meva 

classe em va explicar, amb tota 
confiança, que ell volia ser direc-
tor teatral, que havia decidit 
abandonar un parell de classes 
–maquillatge i una altra que no 
recordo– perquè no li interessa-
ven gens. He recordat aquest fet, 
després de tants anys, perquè 
sempre he pensat, i ara potser 
més que mai, que decidir què 
vols aprendre i què no, què vols 
ser i què no vols ser, pot ser en 
molts cassos una decisió prema-
tura. I per tant errònia. Sí que re-
cordo que li vaig aconsellar que 
tan aviat –tot just havia comen-
çat el curs– no deixés d’interes-
sar-se per una determinada ma-
tèria. Que ho provés tot. Que els 
judicis precipitats no eren acon-
sellables.
 Jo crec que allò que al principi 
ens sembla que no ens serà útil, 
de vegades ens resulta apassio-
nant. Que hem de superar els 
nostres «això sí, això no» i deixar 
que l’experiència i la pràctica 
ens obrin un camí satisfactori 
que hauríem refusat prematura-
ment. H

Petit observatori

El que al principi ens 
sembla que no ens serà 
útil a vegades acaba 
resultant apassionant

¿això sí?
¿això no?
Qui ho sap
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Dues mirades

Inert

periodistes parlant d’ells matei-
xos i de l’arribada sense dilació 
de la destral és una experiència 
similar a la del bucle que no dei-
xa avançar, perquè retransmeti-
en en directe una notícia que no 
pot ser mai en directe: no es pot 
ensenyar la pròpia ensulsiada, ni 
se’n pot parlar en el moment en 
què succeeix. Com la mort, no-
més s’admet el comentari just 
fins a l’instant anterior al decés. 
 Un cos inert està mancat del po-
der de moure’s o d’aturar-se per 
si mateix, és a mercè de qui diri-
geix les seves passes. Mentrestant, 
a Catalunya es parla d’un expedi-
ent laboral als mitjans públics, 
una mesura anunciada i temuda 
que ens acosta, pausadament i de-
cidida, cap a la inèrcia. Més a poc 
a poc, però quasi com els grecs. H

H
i ha notícies per a les 
quals sembla que no es-
tiguem preparats, no-
tícies que rebem –més 
que d’altres– amb una 

elevada dosi d’incredulitat, perquè 
pensem que, tot i ser possibles, su-
posen la concreció d’una amenaça 
que no vèiem com a imminent ni, 
molt menys, executada amb la ra-
pidesa i la destresa d’una ferida de 
sabre. Parlo de l’ERT, la radiotele-
visió pública de Grècia, i de l’estu-
pefacció, els nervis, les mirades in-
quisitives o perdudes dels presen-
tadors, el desconcert i, finalment, 
el tancament, anunciat, maquinat 
i dut a terme quasi com si es trac-
tés de la vulgar ocupació clàssica 
dels estudis de radiotelevisió que 
figura a tots els manuals dels col-
pistes violents. Contemplar aquests 
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com El fet immigratori, ¿factor de des-
nacionalització?
  Mentre aquí se sufraguen amb 
diners públics iniciatives que bur-
xen en la història per aprofundir 
en l’esquerda de la incomprensió, 
des de l’altre costat de l’Ebre no dei-
xen de llançar míssils que aprofun-
deixen en la desafecció. Quan no 
són atacs frontals a la llengua, es 
mina l’orgull amb un humiliant 
maltractament econòmic i, sem-
pre, amb l’irrespirable tuf de naf-
talina d’un passat ranci en blanc 
i negre. La qüestió és: ¿Què acaba-
rem fent amb tot el rancor acumu-
lat? Sigui o no sigui la independèn-
cia el camí escollit pels catalans, 
¿tenim els ciutadans alguna cosa 
a guanyar amb tant ressentiment? 
¿És el port de l’odi el trist final de la 
travessia? H

L
a compareixença d’Artur 
Mas no va desvelar grans 
notícies, però sí significa-
tius missatges dirigits a 
les seves hosts i a l’oposi-

ció. L’anunciat cop de timó del pre-
sident es va quedar en la intenció 
d’enfilar la nau cap a aigües més 
tranquil·les. Un avís als navegants 
que anteposen les seves urgències 
a la realitat del que és possible. Mas 
es va mostrar reticent a escenificar 
un enfrontament amb Rajoy pel 
referèndum. Però el propòsit de re-
baixar la tensió amb Madrid xoca 
de ple amb algunes accions tan poc 
afortunades com la de finançar 
amb diners de la Generalitat un 
simposi d’història titulat Espanya 
contra Catalunya. El seminari es pre-
senta com una llista de greuges 
amb ponències tan inquietants 

el port de l’odi
EMMA Riverola


