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Espanya es desmarca dels EUA amb l’Iran

E
l Govern espanyol va anunciar 
ahir la retirada de la fragata Mén-
dez Núñez del grup de combat 
nord-americà Abraham Lincoln, 
que es dirigeix al golf Pèrsic en 

plena escalada de tensió amb l’Iran. Espa-
nya no es vol veure implicada en un conflic-
te iniciat unilateralment pels EUA i que els 
principals socis europeus censuren. La mi-
nistra de Defensa, Margarita Robles, expli-
cava l’ordre de retirada de manera impeca-
ble: la fragata espanyola participava en les 
operacions per a una comesa concreta que 
s’havia pactat amb els EUA, un exercici de 
coordinació aprofitant la celebració del 
cinquè centenari de la primera volta al 
món; en el moment en què el Pentàgon 
canvia la missió i el grup de combat es des-
via de la ruta prevista per entrar al Golf, Es-
panya no té per què seguir amb ells. La mi-
nistra recorre a la diplomàcia per assegurar 
que Espanya respecta la decisió dels EUA, 

que la retirada de la fragata és «temporal» i 
que es reincorporarà al grup de combat 
quan el portaavions USS Abraham Lincoln ar-
ribi al següent port del trajecte acordat, 
una cosa bastant improbable veient l’evolu-
ció dels esdeveniments. Els EUA exhibiran 
poder militar davant de l’Iran, no només 
enviant-hi el grup Abraham Lincoln, sinó 
també el barco de transport amfibi USS Ar-
lington. Amb una força tan descomunal, so-
nen cíniques les explicacions de l’Adminis-
tració de Trump que «Washington no està 
buscant una guerra amb el règim iranià», 

però vol demostrar que estan «preparats 
per respondre davant de qualsevol atac». 
Enviar forces de combat a una regió que en 
qualsevol moment pot esclatar com un pol-
vorí és una provocació insensata, llevat que 
realment es busqui el conflicte.  

En aquesta espiral, Espanya ha fet bé de 
desmarcar-se de la posició nord-americana. 
L’estratègia internacional de defensa espa-
nyola s’ha d’emmarcar dins dels acords de 
la UE i l’OTAN, com va recordar ahir Ro-
bles. Els EUA es van retirar del pacte nucle-
ar amb l’Iran de manera unilateral fa un 
any, com unilaterals han sigut també les 
noves sancions que imposarà al país. Ale-
manya, el Regne Unit i França (signants de 
l’acord nuclear iranià), així com la UE, han 
instat els EUA a rebaixar la tensió a la zona, 
i continuen defensant l’acord menyspreat 
per Trump. Aquest és el discurs que ha de 
prevaler, apostar per l’àmbit diplomàtic 
fins a desactivar l’amenaça bèl·lica.

Davant l’unilateralisme de 
Trump, l’estratègia de defensa 
espanyola s’ha de mantenir 
dins de la UE i l’OTAN

Una presidència sense res més que gestos

E
l primer any de Quim Torra com 
a president de la Generalitat es 
va complir ahir amb més pena 
que glòria, ja que el balanç de la 
presidència de qui des del pri-

mer moment es va considerar president 
vicari és depriment. Torra, elegit perso-
nalment per Carles Puigdemont davant 
de la incredulitat general per la falta d’ex-
periència política del designat, ha sigut 
més un activista que un president de la 
institució més important de Catalunya. 

S’ha dedicat a la política de gestos, alguns 
d’ells incomplint les mínimes normes 
d’urbanitat i respecte institucional –les 
insolències al Rei, entre d’altres–, en lloc 
de governar per intentar resoldre els pro-
blemes que pateixen els catalans amb els 
instruments de què disposa la Generali-
tat, que, malgrat les queixes constants, 
són nombrosos. I no val l’argument utilit-
zat per la portaveu del Govern que aquest 
any la Generalitat s’ha vist obligada a re-
parar els suposats estralls causats per 

l’aplicació de l’article 155. Les conseqüèn-
cies penals del procés col·loquen evident-
ment la política catalana en una situació 
d’excepcionalitat, que té el seu màxim re-
flex en el judici que se celebra al Tribunal 
Suprem. Però l’actuació erràtica de Torra 
no ha servit per reparar ni aquests estralls 
ni d’altres. Han sigut massa els signes que 
no ha posat les institucions al servei de 
tots els catalans. Per no parlar de la sensa-
ció cada vegada més insostenible que no 
presideix un Govern, sinó dos.

Theresa  
May
Primera ministra 
del Regne Unit

EEEE
Les desigualtats entre rics i pobres 
van en augment al Regne Unit, 
afirma en un informe el Nobel 
d’economia Angus Deaton, que no 
dubta a qualificar l’augment de la 
bretxa de «burla a la democràcia», 
ja que uns quants s’enriqueixen a 
costa de la resta. 3Pàg. 24

Estrella 
Montolío
 
Lingüista

EEEE
A Tomar la palabra, la lingüista re-
cull una trentena d’articles –molts 
d’ells publicats a EL PERIÓDICO– 
en els quals desmunta la manipu-
lació comunicativa. El llibre es pre-
senta aquesta tarda al Col·legi de 
Periodistes. 3Pàg. 36

Richard 
Carapaz
Ciclista 
del Movistar

EEEE
L’escalador equatorià va aconse-
guir una gran victòria per al seu 
equip en la quarta etapa del Giro en 
què, a més, el gran favorit, Tom Du-
moulin, va anar a terra, va perdre 
quatre minuts i es va acomiadar de 
guanyar la ronda italiana. 3Pàg. 51

Pilar 
Reyes
Dir. de la divisió  
literària de PRH

EEEE
Des de la divisió literària de Pen-
guin Random House, és una de les 
professionals que reflecteixen la 
forta presència de la dona en el 
món editorial (suposen el 70% de 
llocs de treball en el sector i cada 
cop  ocupen més llocs clau). 3Pàg. 52

Hugh 
Grant
Ex conseller  
delegat de  
Monsanto

EEEE
La multinacional que va dirigir fins 
que va ser adquirida per Bayer ha si-
gut condemnada a pagar 1.800 mi-
lions a una parella que va contreu-
re càncer per la seva exposició al gli-
fosat. És la sentència més dura fins 
ara  per aquest herbicida. 3Pàg. 31
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