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n’han de distingir quatre:

1. L’Estat bombolla. Els estra-
tegs de la Casa Blanca, inspi-
rats pels ideòlegs del front 
neocon, van creure que la 
seguretat de Jerusalem pas-
sava per Bagdad i la liqui-
dació del panarabisme in-
flat per Saddam. A la pràc-
tica, la construcció d’un 
altre règim a l’Iraq va des-
plaçar l’amenaça de Meso-
potàmia a l’Iran, de les ar-
mes de destrucció massiva  
–inexistents– a les centrifu-
gadores dels aiatol·làs, tan 
reals com la vida mateixa. Al 
mateix temps, el carrer àrab 
va compartir el sentiment 
d’agressió, mentre que 
Israel es va sentir alliberat de com-
promisos i va emprendre el camí de 
l’Estat bombolla, envoltat d’adversa-
ris i amb la colonització imparable 
de Cisjordània com a instrument efi-
cacíssim contra la solució dels dos es-
tats. La possibilitat d’un divorci pac-
tat palestino-israelià es va diluir així 
a la mateixa velocitat que va aug-
mentar la sensació que Israel s’en-
camina cap a una situació a la sud-
africana sense possible solució a la 
sud-africana, tal com ho resumeix 
Shlomo ben Ami.

2. Les primaveres àrabs. La democra-
tització a canonades defensada per 
figures tan discutides i discutibles 
com Richard Cheney, Donald Rums-
feld i John Ashcroft no es va concre-
tar en cap altra realitat que la llarga 
ocupació militar de l’Iraq i la cons-
trucció d’un règim sota sospita. Al 

A
l complir-se  10 anys de la 
invasió de l’Iraq i de l’en-
fonsament del règim en-
capçalat per Saddam 
Hussein preval la sensa-

ció que la victòria momentània de 
l’expedició conjunta dels Estats 
Units i el Regne Unit va desembocar 
en un gran fracàs, va desestabilitzar 
la regió i va nodrir els corrents anti-
occidentals al món àrab. Cap dels 
objectius de l’Administració de Ge-
orge Bush fill es va fer realitat els 
anys següents, els mitjans de comu-
nicació nord-americans més sol-
vents van haver d’acceptar després 
que havien estat intoxicats, molts 
congressistes seduïts per una gesta 
messiànica van entonar el mea cul-
pa i l’opinió pública va retirar el seu 
suport a tots els que van alimentar 
un patriotisme desaforat. La conclu-
sió més estesa avui és l’expressada 
per Richard N. Haas, president del  
think tank Council on Foreign Rela-
tions: l’operació iraquiana va mos-
trar «la bogeria de passar per alt les 
realitats locals, ja siguin polítiques, 
culturals o històriques, i intentar 
imposar els nostres punts de vista» 
per refer societats mitjançant el des-
emborsament de grans sumes de di-
ners i la força militar.
 Entre les moltes malalties que 
s’han agreujat a comptar des del 
començament de les operacions 
a l’Iraq, el 20 de març del 2003, se 

mateix temps, va créixer el despres-
tigi dels autòcrates àrabs, acceptats 
per Occident com a guardians de 
l’expansió del fonamentalisme isla-
mista. La pregunta avui és en quina 
mesura la guerra de l’Iraq va fer créi-
xer la massa crítica del descontenta-
ment que va possibilitar les prima-
veres àrabs i, de seguida, la victòria 
electoral de l’islamisme polític a Tu-
nísia, Egipte i el Marroc, la guerra ci-
vil a Síria i el desajust de l’statu quo 
per tot arreu.

3. L’Estat precari. Si l’Iraq havia de 
ser l’exemple a seguir per la resta 
del món àrab, segons els càlculs fets 
pels analistes de Washington, la rea-
litat s’ha oposat de manera tossuda 
a aquesta idea. A l’Iraq polític edifi-
cat sobre un compromís multicomu-
nitari –sunnites, xiïtes i kurds– ca-
da dia és possible que s’encengui la 

metxa d’una guerra sectària, que 
l’independentisme kurd posi da-
ta a la secessió i que la influència 
de l’Iran canviï la relació de forces 
en el pont de comandament d’un 
Estat precari sacsejat pels atemp-
tats i les dificultats econòmiques 
malgrat el petroli. L’Iraq està lluny 
de ser una realitat estable i, com 
abans de la guerra va dir el contro-
vertit Bernard-Henri Lévy, Bagdad 
és en el món àrab el més semblant 
a Roma en l’occidental, referència 
d’una edat d’or mitificada.

4. Energia més cara. Durant els me-
sos següents al final teòric de les 
operacions a l’Iraq (1 de maig del 
2003), va semblar que el preu del 
petroli s’estabilitzaria en la fran-
ja dels 40 dòlars per barril, però va 
remuntar fins als 147 el juliol del 
2008, el 2009 es va enfonsar fins 
a quedar al voltant dels 35 dòlars 
i a partir de llavors no ha deixat 
de pujar fins als 110 dòlars de mit-
jana dels últims mesos. L’encari-
ment de l’energia en un context 
de crisi econòmica a Occident obe-
eix a una infinitat de components 
que els partidaris de la guerra van 
menysprear al seu dia o van creu-
re que podrien dominar-los amb el 
control directe dels jaciments ira-
quians més el pacte de cavallers 
amb les petromonarquies. Si el pe-
troli no va ser la raó primera del 
disbarat de la guerra, sí que hi va 
haver el propòsit d’intervenir de 
manera decisiva en el govern dels 
mercats, però ni tan sols per a això 
va servir aquella carnisseria televi-
sada en directe. H
Periodista.
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Una guerra i quatre fracassos
El conflicte de l’Iraq va desestabilitzar el món àrab i el va nodrir de corrents antioccidentals

ALBERT

Garrido

Desè aniversari d’un fiasco

S
i  n o  m ’ e q u i v o c o , 
aquest any en farà 150 
que va obrir les portes 
el Teatre Romea de 
Barcelona. Per als qui 

vam fer-nos grans durant el fran-
quisme, aquell teatre del carrer de 
l’Hospital, prop de la Rambla, va 
ser un punt de referència.
 Reconec que ignoro la histò-
ria antiga del teatre, però recor-
do molt bé que, anys després d’aca-
bada la guerra, va ser possible pre-
sentar en aquell escenari teatre en 
català. Aviat es va convertir en la 
plataforma habitual del teatre de 
Josep Maria de Sagarra. Que ana-
va estrenant-hi les seves obres amb 
una continuïtat molt eficaç. La 
gent es va acostumar a anar al Ro-
mea, on el català era parlat en veu 
alta. Era una mena d’oasi ciutadà 
de la llengua.
 A més del Sagarra habitual, va 
ser l’escenari on van actuar com-
panyies estrangeres de gran presti-
gi, com el Piccolo Teatro di Milano 
i el Living Theatre de Nova York, hi 
va actuar la prestigiosa companyia 

d’Adrià Gual, dirigida per Ricard 
Salvat, i s’hi van representar obres 
de Brecht, Espriu i Rusiñol...
 Faig un punt i apart per no sem-
blar pretensiós quan dic que una 
peça que jo havia escrit hi va ser re-
presentada dins el cicle Dilluns del 
Romea. Durant els anys 1950-1960 
va ser una base de llançament, des 
del teatre més exigent fins a les ac-
tuacions de Joan Capri.
 Va ser en aquest teatre on va fer 
una parada d’homenatge a Sagar-
ra quan els enterraments travessa-
ven la ciutat, i encara veig aquell 
atapeïment de ciutadans que sem-
blava una manifestació, i probable-
ment ho era. 
 Durant bastants anys, anar al 
Romea era gairebé el mateix que 
«anar al teatre». Més exactament 
anar a escoltar el català dit en veu 
alta.
 El Romea continua obert, quan 
tantes portes s’han tancat. Des del 
1863, ¿quants milers de vegades 
s’haurà alçat i abaixat el teló? Ju-
lián Romea era un actor castellà. 
Imagino que en català és Romeu, 
que equival a pelegrí. Realment, el 
Romea de la postguerra va ser un 
lloc de pelegrinatge. H

Petit observatori

Durant anys, anar al 
teatre del carrer Hospital 
era anar a escoltar el 
català en veu alta

Els romeus 
anàvem
al Romea

JOSEP MARIA

Espinàs

Dues mirades

Custodiar

gar la pobresa, en contra de la po-
lítica de la cúria. En una escena, a 
punt de renunciar, el cardenal 
més opositor demana la paraula i 
diu:  «Aquest és Pere i és ell a qui 
devem obediència»: 
 És difícil que la ficció es faci 
realitat. I podria ser també que 
la misericòrdia que proclama 
Francesc s’assemblés a aquella 
trampa dels seients del cor de la 
catedral, aquell afegitó de fus-
ta que produeix la impressió de 
veure algú que s’alça quan en re-
alitat està assegut. Mentrestant, 
però, les paraules del nou Papa 
provoquen una certa esperança. 
Parla de custodiar, que és con-
servar, però també parla de te-
nir cura, de no deixar de banda, 
d’acompanyar. Ser-hi. Interve-
nir. Ja ho veurem. H

F
a uns dies vaig tornar a veu-
re Les sandàlies del pescador. 
La recordava com una pel-
lícula hagiogràfica, amb un 

sant de ficció, això sí, i a major glò-
ria de l’Església Catòlica, passada 
pel sedàs de Hollywood. També va 
acabar essent, és clar, un film pre-
monitori. Un bisbe procedent d’un 
país comunista acabava com a Sant 
Pare de Roma i ajudava a evitar els 
mals previsibles de la guerra freda. 
La revisió d’aquestes sandàlies, pe-
rò, amb un Anthony Quinn carregat 
de dubtes, em va aportar dues sor-
preses. La primera, un nivell eleva-
díssim dels diàlegs, amb una pro-
funditat teològica que avui no tro-
baríem sinó en una producció 
marginal. La segona, la decisió del 
robust Papa Kiril de posar en joc 
tots els béns de l’Església per miti-

JOSEP MARIA Fonalleras

vexen el més feble, aconsegueixen 
despertar en els seus seguidors ins-
tints similars als que dominen els 
assistents a una lapidació. Quan ve-
xen el poderós –sempre que no sigui 
just el que els permet guanyar-se 
les garrofes–, la complicitat es tor-
na moralment més còmoda per als 
que riuen i donen altaveu a les seves 
diatribes. Els caiguts en desgràcia 
són la seva especialitat, sobre ells es 
llancen a clavar-los puntades de peu 
al ventre amb tanta ràbia com entu-
siasme recullen a la plaça pública. A 
l’esbirro se li consenten les vileses 
més repulsives mentre sigui hàbil 
per mostrar, de tant en tant, algu-
na faceta que ens recorda que és hu-
mà. Llavors se li perdonen alguns 
excessos comesos en plena feina i 
torna a despertar la rialla. Aquella 
mateixa rialla que ens envileix. H

F
a rebequeries a les xar-
xes socials, dóna cops en 
algunes pàgines de dia-
ris i apedrega des de cer-
tes tertúlies. La seva espe-

cialitat és la ridiculització d’algú, 
sigui qui sigui, aquell que en cada 
moment dicti l’actualitat. Algun 
amb prou feines malgasta les se-
ves neurones, ja que acostuma a re-
córrer directament a l’insult. Apro-
fundir en els errors i els defectes del 
criticat o preguntar-se per la lògica 
i les raons del seu comportament 
li sembla inútil quan tot es pot re-
duir a una desqualificació, sabent 
que, com més grollera i malsonant 
sigui, més aconseguirà la rendició 
del públic. Altres s’esforcen a ador-
nar els seus exabruptes en paper de 
cel·lofana. Però els uns i els altres 
fan de l’ofensa el seu ofici. Quan 

L’esbirro
EMMA Riverola


