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Malgrat aquest rearmament, 
Carmen Claudín assegura que en 
general el gran temor no és una in-
tervenció militar, sinó que Rússia 
manipuli els 25 milions de russos 
ètnics que viuen fora de les seves 
fronteres, principalment als països 
bàltics, a Ucraïna i al Kazakhstan. 
“Les minories són potencialment 
un instrument que es pot fer servir 
per crear inestabilitat política”, ex-
plica Claudín. Aquest és el cas del 
Kazakhstan, un aliat de Rússia que 
està inquiet perquè la minoria rus-

sa representa la meitat de la pobla-
ció al nord del país. 

A la resta de països veïns que no 
tenen unes minories russes tan des-
tacades, la por a Putin segueix una 
altra dinàmica. “Hi ha preocupació 
per la perspectiva de desestabilitza-
ció a la zona”, explica Claudín. Se-
gons un estudi del Pew Research 
Center, un 81% dels enquestats a Po-
lònia tenen una visió negativa sobre 
Rússia, un malestar que s’ha traslla-
dat en un increment del 20% de la 
despesa militar i en la recent decisió 
de construir sis torres de vigilància 
per inspeccionar la frontera amb 
l’enclavament rus de Kaliningrad. 

Escalada de tensió 
Diverses incursions militars russes 
al mar Bàltic durant l’últim any 
també han fet canviar la política de 
defensa de Suècia, que, tot i no ser 
membre de l’OTAN, ha incrementat 
els seus llaços amb aquesta organit-
zació i ha decidit augmentar el pres-
supost de defensa un 12%. Jordi Ar-
madans, director de la Fundació per 
la Pau, considera que el rearma-
ment d’aquests països “consolida 
l’escalada de tensió” amb Rússia.  

Malgrat que els últims anys els 
països de l’Europa Occidental han 
disminuït els pressupostos de de-
fensa com a conseqüència de la cri-

L’Est d’Europa es 
rearma per fer front  

a l’amenaça russa
Els països bàltics i el Kazakhstan temen que Moscou 
manipuli les seves minories, tal com va fer a Ucraïna 

Una regió letona amb una identitat 
diferent i molta atracció per Moscou

Tot i que Piters Locs repeteix 
una vegada i una altra que no vol de 
cap manera que aquesta regió se se-
pari de Letònia, la passió per la llen-
gua latgaliana i la seva identitat di-
ferenciada són una mostra de per 
què els nacionalistes russos veuen 
aquesta regió –que representa una 
quarta part del país– com un ter-
reny adobat per fer augmentar els 
moviments que busquen dividir i 
debilitar la franja més oriental de 
l’OTAN.  

Només unes 100.000 persones 
parlen el latgalià, considerat un di-
alecte del letó per les autoritats de 
Riga, que no en prohibeixen l’ús. Pe-
rò els grups pro-russos s’han pres 
amb entusiasme les queixes que as-
seguren que la cultura de la regió, 
molt influïda per Rússia, està ame-

si econòmica, Armadans creu que és 
probable que ara utilitzin el conflic-
te a Ucraïna com a pretext per gas-
tar més en defensa.  

Mentrestant, els Estats Units 
mantenen viva l’operació de 
l’OTAN Atlantic Resolve, un desple-
gament de tropes nord-americanes 
per fer “exercicis d’entrenament” 
als països bàltics, a Polònia, a Roma-
nia i a Bulgària. Carmen Claudín 
considera que és una missió amb un 
“important component simbòlic”, 
ja que serveix a Washington per 
“enviar” a Moscou “el missatge” que 
estan preparats per reaccionar en 
cas d’atac.  

La inquietud s’estén entre els veïns 
de Rússia des de l’annexió de Crimea 
i el conflicte a l’est d’Ucraïna. La no-
va percepció que Moscou represen-
ta una amenaça per a la seguretat ha 
portat l’Est d’Europa a rearmar-se. 
Així es desprèn de l’últim informe de 
l’Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI), que as-
senyala un increment del 8,4% de la 
despesa militar en aquesta zona, 
amb Ucraïna al capdavant. Kíev vol 
duplicar aquest any els seus pressu-
postos de defensa, però segons l’in-
forme del SIPRI aquesta inversió 
perdrà eficàcia per la corrupció a les 
institucions ucraïneses. 

“Curiosament el temor s’ha estès 
més entre els països més protegits”, 
explica la investigadora del Cidob 
Carmen Claudín, en referència als 
països bàltics que, tot i ser a l’OTAN, 
temen un atac rus. I qui té més por 
al Bàltic paradoxalment és Lituània, 
que no té frontera amb Rússia, pe-
rò sí amb l’enclavament rus de Kali-
ningrad. Fa poc el govern lituà va 
anunciar que restauraria el servei 
militar obligatori i té previst incre-
mentar un 50% el seu pressupost 
militar.  
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La UE evita a Riga més 
tensions amb Rússia

Els socis europeus van donar suport 
a la “sobirania i independència” dels 
sis països exsoviètics a la cimera 
d’ahir a Riga, però van deixar clar 
que l’adhesió no està damunt la tau-
la. “No hem de convertir aquesta As-
sociació Oriental en un altre conflic-
te amb Rússia”, va dir el president 
francès, François Hollande. Tot i la 
simpatia expressada per alguns lí-
ders de la UE, sobretot a l’Est, les 
grans potències desconfien del pre-
sident rus, Vladímir Putin, i temen 
incorporar a una Unió empobrida 
nous membres inestables.  

Piters Locs, de 70 anys, és un con-
vençut activista defensor d’una obs-
cura i, almenys oficialment, inexis-
tent llengua que és la punta de l’ice-
berg d’una reivindicació gairebé 
esotèrica. “Som un poble diferent”, 
explica mentre mostra als visitants 
el museu que ell mateix ha muntat 
sobre la llengua i la literatura de 
Latgale, una regió poc poblada ple-
na de llacs, boscos i fàbriques soviè-
tiques abandonades, allà on Letònia 
fa frontera amb Rússia.  
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Divisió 
Les autoritats 
de Letònia 
neguen l’auge 
del fervor 
separatista  
a Latgale
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Dir que la desfilada mili-
tar del 9 de maig passat 
a Moscou va ser una de-
mostració de força se-
guint els vells formats 

de la Guerra Freda no revela el que 
suggeria d’inquietant aquell segui-
ci d’uniformats, tancs i míssils. Si 
hem de fer cas dels analistes russos 
prooccidentals, l’última perfor-
mance de la plaça Roja seria l’expres-
sió de la impotència i de la lluita con-
tra la irrellevància. La sentència de 
Nina Khrusxova aniria en aquesta lí-
nia: els dies de Rússia com a super-
potència pertanyen al passat, diu 
aquesta analista. Una hipòtesi que 
porta a assegurar que el patriotisme 
del Kremlin és el dels vençuts i que, 
per tant, no s’ha de tenir cap por a 
l’hora de barrar el pas a la interven-
ció russa a Ucraïna, perquè l’únic 
llenguatge que és capaç d’entendre 
Putin és el de la contundència.  

En aquest fil narratiu es mou un 
corrent d’analistes i de think tanks 
convençuts que el pitjor que podria 
fer Occident és instal·lar-se en un 
apaivagament que des de Moscou 
fos interpretat com a por i debilitat. 
Aquests observadors es plantegen 
una pregunta clau: ¿quin preu hau-
rien de pagar els aliats occidentals, 
especialment els Estats Units, con-
sentint els excessos de Rússia?: 
¿perdre tot Ucraïna i qui sap si el 
Bàltic, Moldàvia i l’Àsia Central? 
¿Resistirien la Unió Europea i 
l’OTAN una escalada d’aquestes di-
mensions? Imaginar i descriure un 
escenari així provoca immediata-
ment la reacció d’una altra línia 
d’anàlisi, l’anomenada “realista”. 
Segons el Centre d’Estudis Interna-
cionals i Estratègics de Washington, 
de “realistes” n’hi tant de dretes 
com d’esquerres, i tots dos vessants 
coincideixen a assenyalar que Rús-
sia és massa dèbil tant econòmica-
ment com militarment per ser con-
siderada un perill. I que el que seria 
veritablement demencial per als 
EUA i l’OTAN seria involucrar-se 
en una guerra difícil de guanyar a 
curt termini i que podria derivar en 
un conflicte d’ampli abast i de gran 
desgast.  

L’altre maletí nuclear 
Però tant als sectors que aposten 
per una actitud enèrgica amb Rús-
sia com als que s’inclinen per un 
anar fent evitant la confrontació di-
recta no se’ls escapa que el Krem-
lin fa grans esforços exteriors per 
influir en àrees geopolítiques i alho-
ra enfortir-se econòmicament. Es 
comença a parlar del “segon male-
tí nuclear” de Putin, que no té res a 
veure amb els codis d’un hipotètic 
atac nuclear, sinó amb el mostrari 
d’energia atòmica per a finalitats 
pacífiques que Moscou utilitza per 
proveir països com l’Índia, el Viet-

La Rússia de Putin: quina 
força?, com de dèbil?
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nam, Egipte i Hongria, i, ben avi-
at, l’Argentina. Les relacions en-
tre Vladímir Putin i Cristina Fer-
nández són tan bones que el ca-
nal de televisió Russia Today, 
considerat la joia de la corona del 
Kremlin, ja es pot veure en espa-
nyol a tot el territori argentí.  

La debilitat russa genera, 
doncs, dubte i neguit. Perquè no 
és una debilitat clara i evident si-
nó més aviat relativa i qüestiona-
ble, per més que Khrusxova s’es-
carrassi a destacar la impotència 
que, segons ella, amagava la des-
filada del 9 de maig. I com volent 
contraposar-se al diguem-ne ex-
cessiu optimisme de Khrusxova, 
l’acadèmic de Harvard Joseph S. 
Nye alerta que, efectivament, 
Rússia està molt debilitada i que 
precisament per això represen-
ta més que mai un risc per a l’es-
tabilitat i la pau: perquè els estats 
dèbils tendeixen a ser menys 
prudents i, per tant, més perillo-
sos. Si cal s’ho juguen tot a una 
carta perquè saben que poden 
mobilitzar la societat en nom de 
la pàtria. La propaganda de Putin 
insisteix, dia sí, dia també, que a 
l’URSS la van ensorrar els occi-
dentals, i que ara el seu objectiu 
és rematar la feina impedint que 
Rússia ocupi el paper de potència 
que la història li té reservat.e

Desfilada militar a Moscou el 9 de maig passat 
per commemorar el Dia de la Victòria. RIA NOVOSTI

Estratègia  
El Kremlin 
fa grans 
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l’exterior i 
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Tot i això, la crisi a Ucraïna no tan 
sols ha tingut conseqüències en 
l’àmbit militar, sinó també en el po-
lític. A Romania l’amenaça russa va 
ser un dels elements clau en les úl-
times eleccions, com assegura la pe-
riodista romanesa Corina Tulbure. 
Segons Tulbure, es tracta d’un “de-
bat induït” que no és present al car-
rer. Malgrat això, l’experta Carmen 
Claudín atribueix part d’aquesta 
por a la proximitat amb Moldàvia, 
que encara conviu amb el primer 
conflicte congelat de l’era postsovi-
ètica al territori de Transnístria.  

De fet, Moldàvia, un país fronte-
rer amb Ucraïna, va viure amb ner-

naçada, la qual cosa ha alimentat la 
sospita que actuen com un front de 
Moscou. 

En un dels seus últims articles, 
Rostislav Ixenko, un analista polític 
pròxim a figures nacionalistes influ-
ents a Moscou, instava Rússia 
a emprendre una “ocupa-
ció preventiva” de Le-
tònia, Lituània i Es-
tònia, tots ells paï-
sos membres de 
l’OTAN, i afirma-
va que la identitat 
diferenciada de 
Latgale podria 
ajudar a obrir el ca-
mí per fer una “revi-
sió” de les fronteres 
del Bàltic.  

Aquest escenari suposa-
ria una repetició bàltica dels esde-
veniments de l’any passat a Ucraï-
na, on els separatistes pro -russos i 
els anomenats homes verds          –els sol-
dats russos amb uniformes sense 
insígnies– van obtenir el control de 

viosisme l’annexió de Crimea i la 
guerra al Donbass. Tot i això, al pa-
ís hi ha sentiments oposats. Un 30% 
de la població considera Rússia la 
màxima amenaça per al país, men-
tre que el 42% creu que és el seu so-
ci polític més important. Ara bé, Pe-
re Vilanova, investigador del Cidob, 
assegura que per al Kremlin Moldà-
via és “irrellevant”, i creu que “no es 
mourà per un país tan petit”. 

 Amb un 24% de població d’ètnia 
russa, Estònia també ha vist amb 
preocupació com el Partit Centris-
ta, pròxim a Rússia, es va consolidar 
com a segona força en les últimes 
eleccions, al març.e

Crimea i del territori al llarg de la 
frontera amb Rússia. 

Una estratègia similar s’ha utilit-
zat fa poc amb l’aparició a internet 
de misterioses reivindicacions per 
establir una República Popular de 

Latgale, una versió letona de 
la República Popular de 

Donetsk a Ucraïna, 
que té el suport del 

Kremlin. L’agència 
letona d’intel·li-
gència ha lluitat 
per rastrejar l’ori-
gen dels recursos, 
però creuen que 

van ser creats des 
de Rússia. “Sembla 

una mena de provo-
cació per mirar com re-

accionarem”, explica un 
funcionari de l’agència. Així, va as-

segurar que no hi ha senyals de fer-
vor separatista a Latgale i va des-
criure la República Popular de Lat-
gale com una “creació artificial feta 
per estranys”.e


