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Ucraïna qualifica d’“il∙legal” la votació
aCrimea, un símbol per aRússia

STR / AFP

Cadets navals russos fan cua per votar ahir a Sebastópol, la capital de Crimea

Noves acusacions de Londres
]Elministre d’Exteriors
britànic, Boris Johnson, va
dir que tenia evidències que
Rússia ha estat emmagatze
mant gas nerviós els últims
deu anys, en una clara viola
ció dels acords internacio
nals, i “probablement amb
intenció dematar”. Igual
ment va insistir que la pista
de l’enverinament a Salisbu
ry de l’exespia rus Serguei
Skripal i la seva filla conduï
en al Kremlin. El Regne Unit
respon així a les insinuaci
ons prèvies de l’ambaixador

rus a Londres, Vladímir
Txijov, que ahir va dir que la
toxina utilitzada contra
Skripal podria haver sortit
d’un laboratori britànic.
Johnson va explicar que
avui es reuniria amb els seus
col∙legues europeus i amb el
secretari general de l’OTAN,
Jens Stoltenberg, per discu
tir la situació. Segons el
Govern britànic, el verí uti
litzat era Novichok, un
agent nerviós desenvolupat
a la Unió Soviètica cap al
final de la guerra freda.

Eleccions presidencials a Rússia

tats més que modestos; Pável Gru
dinin(candidatdelPartitComunis
ta) va liderar el grupambnomésun
11,2 % dels vots, segons les enques
tes fetes a peu d’urna del Centre
d’Estudis per a l’Opinió Pública
(VTsIOM, en les seves sigles en
rus).
El Kremlin i l’equip electoral de

Putin, que va decidir prescindir del
seupartitRússiaUnida ipresentar
se com a independent en un intent
de buscar el suport de tots els rus
sos, poden estar ben satisfets dels
resultats, amb què es legitima més
elseuquartmandatcomapresident
finsal2024,untempsenquèespre
tén recuperar creixement després
de l’última crisi econòmica. A les

eleccions del 2012 va guanyar amb
el 63,6%dels vots.Després del dic
tador soviètic Ióssif Stalin, Putin és
eldirigentqueméstempshaestatal
capdavantdeRússia.
L’opositor anticorrupció Aleksei

Navalni, inhabilitat de la disputa
electoral per diverses condemnes
perdelicteseconòmics,haviacridat
els seus seguidors a boicotejar les
eleccions. És el principal represen
tantd’unaoposició liberal apartada
totalmentdeles institucionspelpo
der, però a més a més dividida per
culpaseva.
Navalni, que hauria estat l’opció

lògica si els liberals s’haguessin
unit,hafetcampanyapelboicot.Pe
rò la periodista Ksenia Sobtxak,
l’única dona entre els candidats a la
presidència, va ferunacrida als crí

ticsambPutinaanaravotar.Naval
ni va acusar ahir Sobtxak de des
acreditar l’oposició per presentar
se en una cursa electoral que ell
considera una ficció, i la va anome
nar“paròdiadecandidat liberal”.
Undelselementsquepodrienex

plicarl’aclaparadoravictòriadePu
tin és la península de Crimea, que
segons el dret internacional per
tany a Ucraïna, i on els seus ciuta
dans van votar ahir per primer cop
en unes eleccions presidencials
russes.
Després de les revolucions pro

occidentals del 2014 a la capital
ucraïnesa, Kíev, Moscou va aprofi
tar el sentiment prorús de Crimea,
però sobretot de la ciutat de Sebas
tópol, seu de la flota russa del mar
Negre, per prendre’n el control, fo
mentarhi un referèndum i incor
porar aquesta península a la Fede
ració Russa. Des d’aleshores el crit
“Crimea és nostra!” s’ha convertit
en símbol de resistència contraOc
cident, i de patriotisme rus. Les
eleccions, que havien de celebrar
se el segon diumenge de març, es
van endarrerir perquè coincidissin
ambl’aniversarideldecretambquè

Putin va firmar la “reunificació” de
Crimea a Rússia, el 18 de març del
2014.
Elpresidentd’Ucraïna,PetróPo

roixenko,vaferunacridaalacomu
nitat internacional per no reconèi
xer aquestes eleccions a Crimea.
Estònia i el Canadà van ser els pri
merspaïsos adonar suport a la seva
iniciativa, i després s’hi va sumar la
UnióEuropea en un comunicat fir
matper l’AltaRepresentantd’Exte
riors,FedericaMogherini.
Amesuraqueels recomptes con

firmaven l’aclaparador resultat al
seu favor,VladímirPutinva feruna
breu aparició en unmítingconcert
organitzat a la plaçadelManezhde
Moscou, al costat de la plaça Roja.
El líder rus va agrair el resultat als
seus seguidors, i se’l va prendre
“com un reconeixement del que
s’ha fet els últimsanys enunes con
dicions molt difícils”. El nom del
concert no deixa lloc als dubtes:
“Rússia. Sebastópol.Crimea”.c

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

L’últimmandat de Putin?

Putinafrontaelquepotser
serà el seuúltimmandat.
Legalment el 2024 no
pot optar a cap altre de

consecutiu, i el president rus s’ha
mostrat fins ara reticent amodifi
car aquesta clàusula constitucio
nal. Però hi ha dubtes sobre què
decidirà finalment. Si Putin per
cep riscos no cal descartar cap es
cenari. Tampoc la seva perpetua
ció en el poder. I aquesta incerte
sa condicionarà de manera
decisiva lapolíticarussa, interior i
exterior,enelssisanysquevenen.
Com tots els règims autoritaris,

la Rússia de Putin té dificultats
per articular una transferència de
poder no traumàtica. La concen

tració de poder en mans del
Kremlin comporta alhora una
significativa debilitat institucio
nal, i enconseqüènciauna faltade
seguretat jurídica en el país. I no
s’ha de perdre de vista que a la
Rússia actual el poder determina
la riquesa, i no al revés. De fet,
mantenirla depèn de la voluntat
del Kremlin. Evadir impostos no
és, per això, la principal raó per la
qual les acabalades elits russes,
fins i tot lesquesónmésapropdel
president, opten per emportarse
elsdinersa fora.Per tant, abando
nar el poder significa perdre el
control i ser vulnerable.
Si hi ha res quehagi guiat la po

lítica de Putin des que va accedir
al poder a finals del 1999, ha estat
precisament l’obsessió pel con
trol: de les televisions, dels recur
sos estratègics del país, de l’eco
nomia, de les elits, de la població,

delspaïsosveïns.El70percentde
l’economia russa avui està en
mans d’empreses estatals, i la de
pendència de la contractació pú
blica de les empreses formalment
privades augmenta. Una dinàmi
ca que s’ha accentuat des del co
mençament de la crisi d’Ucraïna i
les tensionsambunaEuropa iuns
EUA que es perceben com una
amenaça existencial per al
Kremlin.
A Rússia la política exterior i la

interior van plegades. No es pot
entendre l’una sense l’altra.
Desde l’annexiódeCrimeaPu

tin es presenta davant de la socie
tat russa com el líder d’una nació
assetjada i actua com un dirigent
en guerra. Les aventures a l’exte
rior busquen reforçar la legitimi
tat a l’interior i forçar unanegoci
ació amb Occident en els termes
que el Kremlin vol. Fa mesos que

Rússia prova on hi ha la línia ver
mella d’Occident. La qüestió de
Skripal, executatenplenacampa
nyaelectoral iambquèelKremlin
ha reaccionat a les acusacions
amb una barreja de denegació,
menyspreu i mofa, és només l’úl
tim exemple.Mentre no entreve

gi una reacció veritablement fer
ma, no hi ha res que faci indicar
quePutin disminuirà la pressió.
Ben al contrari, amb l’objectiu

dedebilitar la posició unitària eu
ropea amb relació a Rússia, el
Kremlinmiraràdereforçarels lli
gams amb tots els actors polítics i
econòmics dins de laUEsobre els

quals té ascendent o algunamena
d’influència.
Molts esperen que els pròxims

dies Putin anunciï alguns canvis
al Govern –Alexandr Kudrin o
German Gref són habituals a les
travesses per substituir Medve
dev com a primer ministre– i un
gran pla nacional demodernitza
ció. Sens dubte, la gran tasca pen
dent deRússia des de fa dècades.
Tot i això, aquesta obsessió pel

control unida a l’expectativa
d’unahipotèticasuccessió fanim
probable que hi hagi canvis es
tructurals que facin créixer la ca
pacitat creativa de la societat rus
sa. D’aquesta manera, tret d’un
repunt inesperat dels preus del
petroli, Rússia apunta cap a un
creixement feble que, pro
bablement, propiciarà una agres
sivitat més gran del Kremlin cap
enfora. Un altre element que,
alhora, desincentivarà la sortida
realdelpoderdePutin.Elpostpu
tinisme encara no s’entreveu a
l’horitzó. c
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Sihiharesquehagi
guiat lapolíticadePutin
desquevaaccediral
poderel 1999,haestat
l’obsessiópelcontrol

OPOSICIÓ DIVIDIDA

Navalni, apartat de
les eleccions, acusa
Sobtxak de fer
el joc al Kremlin


