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La impossibilitat d’aglutinar les ètnies enfrontades del país

L’Iraq, repetint els errors

E
X a v i e r R i u s - S a n t

n complir-se un any de
l’inici de la guerra que
va portar a la caiguda
de Saddam, ningú ja
no dubta de la falsedat
del principal argument

amb què es va justificar la guerra, relatiu
a l’existència d’armes de destrucció
massiva. També sembla evident que el
segon motiu pel qual es va ocupar l’Iraq,
els vincles entre Al-Qaida i el règim de
Saddam, era també mentida. Però en
canvi ara sí que hi ha a l’Iraq grups is-
lamistes d’Al-Qaida, i és l’ocupació d’I-
raq, juntament amb la situació de Pa-
lestina, la justificació d’aquesta xarxa
terrorista per atacar Occident. La demo-
cratització de l’Iraq tampoc s’està acon-
seguint atès que el país viu immers en
una situació de preguerra civil, sense
que les tropes estrangeres puguin man-
tenir la seguretat. Per últim, no hi ha
cap garantia que la Constitució provisi-
onal aprovada fa dues setmanes pugui
portar al país cap a la normalització
mentre els líders xiïtes hi mantinguin
les objeccions.

El nou ordre que s’havia promès per
després de la guerra, on les dictadures
viurien unes transformacions democrà-
tiques, mentre Israel i Palestina avan-
çarien cap a la pau, són unes fites més
llunyanes ara que fa un any. La política
de la Casa Blanca de suport total a Ariel
Sharon ha fet inaplicable el Full de Ruta
i règims que es democratitzaven, com
l’Iran de Khatami, han patit una clara
involució a causa de la manca d’ajuts
econòmics i a l’ofec impulsat pels Estats
Units. El món és més insegur –els
atemptats del 11-M en són un exem-
ple–, i ni tan sols els Estats Units han
estat capaços de beneficiar-se del pastís
de la producció de petroli, ja que, a
costa de tants sabotatges, l’Iraq només
produeix dos terços del cru que obtenia
fa un any. Només empreses com Halli-
burton, vinculades al vicepresident
Dick Cheney, s’estan beneficiant d’una

reconstrucció impossible.
El poder ocupant, l’Autori-

tat Provisional de la Coalició,
encapçalat per Paul Bremer,
s’ha de dissoldre oficialment
el 30 de juny quan s’entregui
formalment el poder al go-
vern transitori nomenat pels
Estats Units d’acord amb la
Constitució provisional.
Aquesta Constitució, que va
patir reticències de l’aiatol·là
Alí Sistani, cap del Vaticà xiïta,
té punts foscos com el dret de
veto que poden imposar les
províncies kurdes o el fet que
la presidència col·lectiva esti-
gui formada només per tres
membres: un sunnita, un xiïta
i un kurd. Sistani volia que la
formessin cinc, i atès que els
xiïtes són els 60%, ocupar tres places.

Un altre aspecte difícil de complir serà
la desmobilització de les milícies. D’en-
trada els kurds, que han viscut 11 anys
de gairebé plena independència, tenen
50.000 peixmergues armats, mentre que
els xiïtes tenen les Brigades Bader, vin-
culades a l’Assemblea Suprema de la
Revolució Islàmica de l’Iraq, de l’assassi-
nat Mohamed Baqer Al-Hakim –que
forma part del Consell de Govern– i el
gairebé clandestí exèrcit del Mahadi o de
l’Ocult, del radical Muqtada Sadr, que
nega l’autoritat del Consell de Govern i
de l’administració ocupant. Els atemp-
tats a les mesquites de Kerbala, Najaf i
Bagdad han reforçat el paper defensiu
d’aquestes milícies. Amb el retorn de la
sobirania, les tropes ocupants haurien
de disminuir la seva presència pública
en favor del nou exèrcit iraquià. Però
aquest nou exèrcit, la formació del qual
va a càrrec de l’empresa Vinnell Corpo-
ration, està patint l’entrebanc de la re-
núncia de la meitat dels seus cadets.
L’estructura federal de l’Iraq també és
una cosa molt difícil de resoldre, ja que
els kurds reivindiquen el control del

petroli i les ciutats de Kirkuk i Mossul.
Els Estats Units no volen cedir aquest
petroli a un Kurdistan autònom, i la
possessió d’aquestes dues ciutats provo-
caria la neteja ètnica de població àrab.
De totes maneres el principal escull per
a l’aplicació de la Constitució provisio-
nal són les exigències dels xiïtes de fer
com més aviat millor eleccions, unes
eleccions que sense cap mena de dubte
ells guanyarien. I mentre aquestes elec-
cions arriben i l’ONU intenta trobar el
seu lloc, els atemptats estan causant una
incomptable xifra de morts, 280 soldats
americans des del maig, un nombre deu
vegades superior de policies i civils ira-
quians, mentre augmenta l’odi entre
comunitats.

En aquests moments de tanta incer-
tesa, resulta alliçonador llegir el que van
escriure Lawrewnce d’Aràbia i Gertrude
Bell, les dues persones que més varen
influir en la formació de l’Iraq, ja que
moltes de les advertències que feien al
poder britànic podrien haver estat es-
crites avui. Saddam Hussein i el seu
predecessor, el general Al-Bakr, varen ser
uns tirans, però uns tirans que, com va

fer inicialment la monarquia
de Feissal, van aglutinar les
tribus i grups del país, do-
nant-li en els anys setanta
unes cotes de benestar desco-
negudes en el món àrab.

Gertrude Bell escrivia el
1920 en plena revolta contra
els britànics: “Hem comès un
immens error aquí. Hem sub-
estimat el fet que aquest país
és una massa de tribus difícils
d’integrar en un sistema. Els
turcs no les governaren i nos-
altres ho hem intentat, però
hem fracassat”. Els britànics
volien crear unes institucions
titelles –el mateix que ara–,
però com explica Lawrence en
Els set pilars de la saviesa, “els
àrabs creuen en les persones,
no en les institucions”. Els
britànics volien crear un po-
der dòcil, però Gertrude es

queixava de com era de difícil aconse-
guir líders que governessin el país i se
sotmetessin als britànics: “No podem
obligar el govern àrab, una vegada ins-
taurat, que triï una persona concreta
com a cap”. Més tard Lawrence escriuria:
“Anglaterra ha estat conduïda a una
trampa de la qual serà difícil escapar
amb dignitat i honor. Ha estat enga-
nyada mitjançant una continuada ocul-
tació d’informacions. Tenim desplegats
noranta mil homes amb aeroplans, ve-
hicles cuirassats i trens blindats. Patim
moltes baixes i hem matat uns deu mil
homes en l’aixecament d’aquest estiu.
No podem mantenir aquesta mitjana...”.

Ara, anys després que Lawrence i
Gertrude escrivissin això la situació és
similar. Desmuntar l’Iraq de Saddam va
ser fàcil, però aglutinar ètnies enfronta-
des al voltant d’uns governants titelles
sembla impossible. Això mateix explica-
va ara fa un any el viceprimer ministre
Tareq Aziz: “A l’Iraq hem patit canvis
violents, però els hem provocat i resolt
nosaltres mateixos. Quan s’ha volgut fer
des de fora, l’invasor ha fracassat”.

■ Xavier Rius-Sant. Periodista

Tubino, un catalanòfil del segle XIX
A l b e r t M a n e n t

S
empre hem tingut en terres
castellanes algun catalanòfil. És
tòpic parlar de Menéndez y Pe-
layo, però en els darrers cin-

quanta anys podem esmentar en pri-
mer rengle Jesús Pabón, Vicente Cacho
i Javier Tusell.

Però ja al segle XIX, a més de Me-
néndez Pelayo, vam comptar amb el
religiós Blanco García i amb Francisco
Tubino, que va escriure una volumino-
sa Historia del renacimiento literario con-
temporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia
(1880). Qui era l’autor? Doncs un anda-
lús, nat a Cadis (1833) i mort a Sevilla
(1888), personatge polifacètic, que va
escriure molt a la premsa d’Andalusia
sobre literatura i política, que visqué a
París com a corresponsal periodístic i
era amic del republicà federal Abdó
Terrades. També va anar a la guerra

amb el Marroc, on fou condecorat i se-
ria diputat provincial per Sevilla. Con-
vençut federalista, va ésser anomenat
“el primer andalusista”. Fins i tot vin-
dicava un cert iberisme, ja que va es-
criure que Espanya i Portugal eren un
mateix poble.

La seva curiositat intel·lectual el du-
gué a ésser prehistoriador, estudiós del
Quixot, de Gibraltar i del pintor Muri-
llo.

Progressista i defensor de les lliber-
tats individuals, dirigí a Madrid la Re-
vista de Bellas Artes. En el seu llibre Patria
y federalismo (1873) defensa una Consti-
tució “democrática, republicana, federal”.

Aquest federalisme l’inclinà a conèi-
xer la literatura catalana i, en plena
Renaixença, va fer amistat amb escrip-
tors catalans de l’època, sobretot Josep
Martí i Folguera, però també es relaci-

onà amb Guimerà, Marian Aguiló, Víc-
tor Balaguer, Teodor Llorente i data el
pròleg del llibre al monestir de Mont-
serrat. Anava al teatre català, a festes
literàries i a les biblioteques, però el seu
federalisme era indestriable d’un espa-
nyolisme militant i per això donava a la
nostra literatura caràcter de provincial.
No li plaïa la cooficialitat del català ni
que la Renaixença derivés cap a la po-
lítica. Aquests punts es troben en
aquesta magna obra que és considerada
el primer gran panorama sobre la lite-
ratura a les terres de parla catalana del
segle XIX. L’obra fou elogiada per Va-
lentí Almirall i la majoria dels escrip-
tors de l’època i també per la premsa
catalana, la valenciana i la de Madrid.

L’obra de Francisco Tubino era in-
trobable, fins i tot en algunes bibliote-
ques i assolia preus molt alts en lli-
breries de vell. Sortosament Urgoiti
Editores, de Pamplona (carrer de San-
güesa, 4), que es dedica a fer noves

edicions d’obres exhaurides i molt
significatives, n’ha fet una reedició es-
plèndida de 700 planes amb un pròleg
que en té un centenar més de Pere
Anguera, el qual ens ha descobert, fil
per randa, tota la vida de Tubino i l’ha
situat dins aquell període complex del
segle XIX i al final dóna tota la biblio-
grafia de Tubino. Gràcies a Anguera
hem sabut que l’obra va tenir 440
subscriptors, entre els quals les quatre
diputacions catalanes, els bisbes de
Barcelona i Lleida, La Llumanera de Nova
York, els escriptors més conspicus i
també d’altres de repartits per tota
l’Espanya castellana.

L’obra de Francisco Tubino manté
un interès per la seva riquíssima in-
formació i perquè explica qüestions
que ell va plantejar per primera vega-
da. Sia benvinguda la reedició i cal fe-
licitar els editors i Pere Anguera pel
rigor amb què ha reconstruït la vida,
l’obra i l’època de Tubino.


