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Johnsondiu
ara que hi haurà
controls a la
frontera irlandesa
La seva nova postura va en contra
dels acords de pau del Divendres Sant

RAFAEL RAMOS
Manchester. Corresponsal

L’estratègiabritànicasemprehaes
tat portar el cotxe pel carril contra
ri, en la confiança que serà l’altre
conductor el que s’acolloneixi,
s’aturi ideixi via lliureal seuBrexit.
TheresaMayhovaferambelParla
ment, però els legisladors li van
plantar cara, i va serella laqueesva
haver d’apartar (i dimitir). Boris
Johnson ho fa ara amb la UE, de la
qual es considera bon coneixedor
des de la seva època com a corres
ponsal a Brussel∙les, i pensa que en
l’últim moment li donarà la major
part del que exigeix, àvida de rebre
els 45.000 milions d’euros del di
vorci i assegurar els drets dels seus
residentsalaGranBretanya,encara
quehagide fer concessions sobre la
integritatdelmercatúnic.
Potser és molt suposar, però el

pla de Johnson ha estat deixar la
presentacióde la sevaproposta fins

al’últiminstant,perquèbàsicament
siguiunhoagafesoho deixes,sense
tempsper amolts regatejos, dema
nera que els seus interlocutors eu
ropeusestrobinenlaincòmodates
situra d’acceptar les propostes de
Londres o precipitar una sortida
per força, amb les conseqüències
econòmiquesdevastadoresquetin
driapera Irlanda.
El primer ministre presentarà

formalment lesseves iniciativesde
mà o demà passat, amb la qual cosa
noméshi haurà unparell de setma
nes per discutirles, fins al Consell
Europeudeldia 17 (si per al 19nohi
ha acord, els Comuns l’obligarien a
sol∙licitar una pròrroga, encara que
ellhaditquenohofaràniboig, ipo
dria intentar violar la llei, tornar a
portarel temaalSupremodimitir).
Johnson ha demanat a Brus

sel∙les que les negociacions entrin
en un “túnel” (o sigui, sense cap ti
pusde filtracionsa lapremsa).Però
fins i tot abans que comencin, ja hi

hahagutunafiltracióalapremsair
landesa de quina serà la proposta
britànica:puntsdecontrolduanera
uns deu quilòmetres de la frontera
(tantalcostatdel’Ulstercomaldela
República), revisions de vehicles
alsportsdesortidaidestinació, ide

claracions electròniques del con
tingutde lacàrrega.
Encara que els trets van per aquí

(ha estat sempre l’oferta dels euro
escèptics),Johnsonvanegarquesi
gui així en una sèrie d’entrevistes
durant el congrés conservador de
Manchester,encaraquevaadmetre
per primera vegada que “seran ne
cessaris punts de control, com és
normal si volem ser un país sobirà
amb capacitat per firmar els seus
propis acords comercials”. Segons
la seva opinió, això no significa ne
cessàriament una frontera dura,
“sinó que tindran la mínima pre
sènciapossible”, lamajoriadevehi

cles passaran sense necessitat de
ser examinats, i les revisions s’efec
tuaran en garatges o naus industri
als llunyde lazona fronterera.
El problema d’Irlanda i de la UE

enel seuconjuntésque finsarahan
rebutjataquestavisiócomacontrà
ria als acords delDivendres Sant i a
laintegritatdelmercatúnic, ihauri
en de fer un gir de cent vuitanta
grauspersortirdel“túnel”quepro
posa Johnson amb un compromís.
Les primeres reaccions de Dublín,
Berlín iBrussel∙leshanestatnegati
ves, qualificant el pla de Boris
Johnson pràcticament com una
presadepèl.c

Lareacció inicial
deBrussel∙les i les
capitalseuropees
ésque lespropostes
són inacceptables
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Un cartell a Newry (Irlanda del Nord) a favor de la unió d’Irlanda per solucionar el Brexit
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