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Dossier
L'esquerra per la unitat europea



Introducció
Lluís M. de Puig

Els dies 25 i 26 de novembre de 1988 es va celebrar a Barcelona, el «Col·lo-
qui sobre federalisme europeu», en el marc del Fòrum Europa, organitzat
per la Fundació Rafael Campalans i l'Institut Alexandre Girici.

Van participar-hi destacades personalitats europees, espanyoles i catalanes,
debatent els aspectes institucionals i polítics de la construcció europea des
d'una perspectiva progressista i d'esquerra. Les ponències presentades con-
formen el dossier que teniu a les mans.

Amb la seva publicació el Fòrum Europa inicia l'edició dels col·loquis que
es realitzaran periòdicament a Catalunya, en aquesta ocasió amb col·labora-
ció amb l'Opinió Socialista.



Uorganització política d'Europa
Pierre Guidoni

El tema que m'heu demanat que exposi presenta un doble perill i és difícil
de triar el més greu d'aquests perills: la banalitat, o la provocació. He triat
la segona solució. Crec que si volem tenir un debat útil i interessant és ne-
cessari d'intentar de prescindir de les frases fetes i dels pensaments corrents
que fan que un s'exalti projectant somnis de futur sense preguntar-se en pro-
funditat el que és avui la realitat política, psicològica i cultural en la qual
estem, en qualitat de polítics o militants i de vegades en qualitat de formula-
dors de teories, directament compromesos.

Preguntem-nos si l'Acta- Única, tal i com va ser signada, pot desembocar
a curt o mig termini en un tractat d'unió handboleiforme: és preguntar-se
en primera instància sobre què significa l'objectiu de la unió política euro-
pea. Per això potser sigui necessari tornar a l'origen d'aquestes idees.

En els anys que van seguir immediatament a la segona guerra mundial vèiem
clarament quina era la preocupació dels homes que tenim per costum ano-
menar pares fundadors. En primera instància existia la voluntat de crear unes
condicions tais que fessin impossible la repetició dels drames que han en-
sangonat i debilitat Europa dues vegades, la primera meitat del nostre segle.
Per altra banda hi havia també la idea que l'origen d'aquests enfrontaments
era l'existència de l'estat-nació, tal com s'havia constituït a partir del segle
XVTII i, en particular, a partir de la Revolució Francesa. Aquests dos fets,
situats històricament, conduïen a la convicció que la unió política d'Europa,
la constitució d'una entitat europea, sobrepassat el quadre de cadascun dels
nostres països tal i com estaven històricament constituïts, no era únicament
un objectiu intel·lectualment desitjable, sinó que era la resposta als proble-
mes més concrets als quals els europeus es veien enfrontats en sortir simul-
tàniament de la guerra i de la crisi. A més, havien de prendre consciència
del fet que el seu paper al món havia canviat definitivament. L'objectiu de
la construcció europea des dels seus orígens és, doncs, la unió política, la
formació d'una sola entitat política. Però han passat 40 anys. Molts projectes
han estat plantejats i de vegades duts a terme. L'esperança continua viva, però
seguim sense haver realitzat les ambicions que eren, per exemple, les de Jean
Monet, Robert Schumann o d'Alcide de Gasperi.
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Segons el meu criteri, hi havia en aquesta esperança general a la vegada
una ambigüitat i un desacord. Ambigüitat, perquè quan es parlava de la unió
política d'Europa no se sabia exactament quina forma institucional es volia
i mitjançant quines etapes concretes s'hi arribaria. Desacord, perquè sota la
mateixa insígnia els homes d'estat i en major grau els pobles d'Europa expo-
saven realitats totalment diferents, que corresponien generalment a la seva
pròpia vivència de la qüestió, a la seva pròpia visió de la política i de la his-
tòria. Per tant, es tractava no d'una Europa pensada en comú, sinó d'una Europa
projecció dels desitjós, esperances i ambicions dels alemanys, dels france-
sos, dels italians, dels espanyols o dels anglesos.

Hi ha tres directrius que, a parer meu, han marcat l'evolució de la idea
de la unió europea i que crec indispensable d'evocar molt ràpidament. Les
he recollit sota els títols del complexe de Jetferson, la síndrome austro-
hongaresa i el fantasma de Carles V.

ORIGEN DE LA IDEA DE LA UNITAT EUROPEA

El complexe de Jetferson és evidentment la idea dels estats units d'Europa.
Com si més enllà de l'expressió que evoca la imatge, fos igual el que hi ha-
gué en comú entre 13 colònies molt poc poblades del final del segle XVIII,
que tenien la mateixa religió, la mateixa llengua, els mateixos costums, les
mateixes lleis, fundades sobre una terra quasi verge, i Europa, on les na-
cions i els estats, des de fa 1.000 anys claven les seves arrels més i més pro-
fundament a un sòl cada vegada més fèrtil. ¿Quina relació hi ha entre una
construcció política, la dels EEUU —on l'estat no té cap altre objectiu que
el de subministrar el quadre mínim on pugui desenvolupar-se la llibertat i
la iniciativa dels individus, o bé és la societat ella mateixa, la societat civil
i no l'estat, la societat política que és la font del dret públic i del dret privat—,
i els països europeus, en els quals té accés a la seva existència com a tal,
o, més concretament, és en passar de ser societat civil a ser societat política,
que aquesta societat descobreix la seva existència i el seu ritme?

La síndrome austro-hongaresa és evidentment la nostàlgia d'una construc-
ció política en la qual podien coexistir pobles amb cultures diferents, llengües
diferents, històries diferents, creences diferents, units sota el bastó d'un poder
molest. A aquesta nostàlgia només li falta un element que no em sembla se-
cundari, en la meva condició d'home d'esquerres, que és la democràcia, la
llibertat articulant-se mitjançant l'opinió lliurement expressada dels ciutadans.

La tercera directriu és el fantasma de Carles V. El record encara present
d'una comunitat en la qual els problemes de la nació i de l'estat eren secun-
daris en relació a d'altres factors d'unitat. Quan els nostres amics belgues,
per exemple, colpeixen l'escut de Carles V obliden que certs països d'Euro-
pa no formaven part d'aquesta Europa en concret.
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NACIÓ I ESTAT: ETAPES DEMOCRÀTIQUES

Tot això, com podeu comprendre, em fa pensar en tres qüestions clau i
que plantegen el problema de la unió europea. Interrogar-se sobre Europa
és interrogar-se sobre les nacions, és interrogar-se sobre l'estat, i és interrogar-se
sobre la democràcia. ¿Pot existir una nació europea, pot existir un estat euro-
peu, i quina classe de llaç pot establir la democràcia entre aquesta nació i
aquest estat? Són preguntes difícils, perquè són les preguntes fonamentals
i les que menys analitzem. Són preguntes difícils, perquè impliquen uns con-
ceptes que no són obligatòriament els mateixos en els diversos països d'Europa
Occidental i en els diferents països de l'Europa comunitària.

Hi ha, almenys, dos conceptes de nació. Hi ha un concepte segons el qual
la nació és un resultat de la història i de la cultura. Això no correspon obli-
gatòriament a un estat amb unes fronteres fixes. La nació pot ser, pels atzars
de la història, dispersada o dividida en més d'un estat. Allò important és
el sentiment cultural de la seva existència. És, grosso modo, la postura tradi-
cional de la filosofia alemanya, que s'oposa gairebé punt per punt a la idea
de la nació com una comunitat conscient de ciutadans fundada per un acte
de voluntat política i mantinguda per aquell plebiscit diari del qual parlava
Renan. Quan es parla d'alguna nació europea, a quin d'aquests dos concep-
tes ens referim? Cadascun d'aquests dos conceptes pot explicar el que són
avui dia els pobles d'Europa, però això no impedeix de buscar una tercera
definició, que unifiqui la ciutadania europea i pugui donar als europeus el
sentiment de la seva individualitat. Hem de buscar aquesta definició, perquè
encara no l'hem trobada realment.

Diria el mateix de l'estat. Estat funcional, operatiu, simple instrument ad-
ministratiu que ha de realitzar certes funcions en interès de tots? O bé, ins-
trument en el qual es realitza precisament aquesta comunitat de ciutadans
de la qual parlava fa un instant, que, com a tal està sotmès a la nació consti-
tuïda, i obeeix el govern d'aquesta, però que en la continuïtat de la història
n'encarna l'estructura? També en aquest cas hi ha debat.

Però per a nosaltres, homes d'esquerres, per nosaltres, socialistes, la legi-
timitat dels poders, de tot poder, sigui local, regional, nacional, o europeu,
és la democràcia, és l'expressió lliure i permanent de la voluntat d'un poble,
és l'exercici quotidià de les llibertats públiques, i no hi ha legitimat als ulls
dels nostres principis i dels nostres valors en l'acció i en la decisió política,
si no es basen en la democràcia. En realitat, el llaç entre la nació i l'estat,
és a dir la política, és de fet l'exercici de la democràcia, que no és simple-
ment el fet de votar. Totes les dictadures han organitzat eleccions, i, com hem
viscut a França, encara que no solament a França, hi ha hagut monarquies
plébiscitâmes que no eren democràtiques. La democràcia suposa que ante-
riorment existeix debat, confrontació d'idees, de partits polítics, capacitat d'ofe-
rir diferents opcions en uns termes que siguin comprensibles per a tots, que
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permetin a cadascú de situar-se, i a continuació que hi hagi un control, una
capacitat per a criticar i una capacitat per a fer respondre dels actes polítics
davant assemblees. Aquestes condicions avui dia tenen vigor a nivell euro-
peu? Existeix una opinió pública europea amb els instruments d'aquesta opi-
nió pública avui dia? Existeix la capacitat de refusar les decisions que es po-
den prendre a nivell europeu? És tot això el que s'ha de fundar, construir
i crear, si volem parlar d'una unió política que estigui conforme amb el que
desitgem, és a dir, que sigui plenament i totalment democràtica.

Tot això ens fa pensar en un segon punt, sobre el qual m'agradaria d'in-
sistir: en la marxa cap a la unió política europea, interroguem-nos sobre
les etapes positives i negatives viscudes. Les passes endavant i els cops
d'espasa al coll. Tot això ens porta també a intentar d'extreure les direc-
trius que porten avui dia els europeus a anar cap a una veritable unió polí-
tica.

Curiosament les etapes positives mai no han estat, tal i com s'esperava,
en el primer pla de la maquinària institucional. Els cops d'espasa o els retro-
cessos han estat sempre duts a terme quan s'ha expressat la necessitat d'una
unió política i una construcció d'acord amb les institucions. Certament la
Comunitat del carbó i de l'acer implicava elements institucionals importants
i en particular una alta autoritat. Tothom sap prou bé que no va ser això el
que va induir a la decisió. El que estava decidit era la utilització en comú
d'uns recursos materials que podien haver dut a enfrontaments amb la utilit-
zació en comú dels quals seria impensable una nova guerra a Europa. L'as-
pecte institucional estava, doncs, exclòs.

La CEE comporta, al principi de la fundació del mercat comú, un aspecte
institucional: eren necessàries unes estructures. Aquestes estructures es mos-
traven favorables a l'existència i a la presència dels estats, però han anat evo-
lucionant en una direcció diferent a la prevista en principi en el tractat de
Roma. Més encara, en els comentaris que van envoltar la redacció del tractat
de Roma. Inicialment no estava previst l'espai que aniria prenent progressi-
vament el Consell. Inicialment no estava previst que el moment clau de la
vida de la Comunitat seria la cimera dels caps d'estat i de govern. Inicial-
ment no estava previst que el diàleg essencial acabaria desenvolupant-se pre-
cisament entre el Consell i un Parlament europeu finalment escollit per su-
fragi universal. No estava previst tampoc que la Comissió prevista pels pares
fundadors com l'embrió del futur govern europeu es trobaria, conservant sem-
pre un paper molt important en les propostes i execucions, bastant estricta-
ment limitada en les seves prerrogatives. Finalment, inicialment no estava
previst que l'extensió de les competències de la Comunitat, l'engrandiment
de sobirania consentit pels estats en benefici de la Comunitat seria, en l'es-
sencial, a profit del Consell i en un grau molt menor a profit de la mateixa
construcció europea. És d'aquesta forma que hem arribat a l'Acta Única, de
la qual hem de valorar acuradament que la seva elaboració, i més encara la
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seva adopció ha sorgit d'un esforç considerable de voluntat de la major part
dels dirigents europeus. Aquest ha constituït un avanç considerable en rela-
ció als propòsits mantinguts oficialment en tal o qual capital. Això ha fet que
certs diplomàtics, probablement pessimistes com solen ser els diplomatics,
diguin que la seva adopció era ja una proesa tal que durant algun temps seria
precís assegurar-se abans de tot que sigui efectivament aplicada i que poc
a poc no sigui buidada del seu contingut, a causa de l'hostilitat d'alguns o
simplement per la realitat de futures evolucions.

Tot això anava en la bona direcció, però, com podem veure, el que real-
ment n'ha estat el vehicle és la voluntat de reestrènyer els llaços econòmics;
aquesta voluntat ha arrossegat les conseqüències polítiques institucionals. Quan,
al contrari, s'han fixat amb prioritat unes apostes molt més institucionals,
atacant molt més directament els estats en les seves funcions fonamentals,
el resultat no ha estat sempre a l'alçada del que hem esperat. És suficient
donar com a exemple l'aventura de la CE de defensa, de la qual recordaré
que no consistia de cap manera a organitzar una defensa europea, sinó es-
sencialment a posar la infanteria europea a les ordres d'Amèrica. Aquest ob-
jectiu hagués estat suficientment exaltant per als pobles per a dur-los, i això
com a una conseqüència menor, a dotar-se de les institucions que havien de
marcar un progrés decisiu en el camí de la unió política. El fracàs del primer
aspecte va dur al fracàs del segon. No recordem suficientment què ha succeït
amb la NATO? En el moment just en què va ser elaborat, el projecte consis-
tia menys en permetre a Europa el maneig i desenvolupament de l'energia
nuclear que a impedir que un o dos països europeus per separat es dotessin
de l'arma. I també en aquest cas l'aspecte institucional insertai en el fons de
la qüestió ha estat arrencat per una realitat queja era suficientment concreta
i present.

Més significatiu encara és el rebuig, precisament en nom de la necessitat
d'una institució supranacional, del que es va esbossar cap al 1963 entorn de
l'acostament franco-alemany i del tractat dels deu. Alguns pensen, sobretot
a França, però igualment a Alemanya, que una oportunitat històrica es va
perdre el dia que en nom d'un concepte supranacional d'Europa, s'ha donat
al tractat franco-alemany un mer significat de germanor, retardant d'aquesta
manera la capacitat dels europeus de preocupar-se seriosament de l'organit-
zació de la seva pròpia seguretat, que comprèn, evidentment, la coordinació
de la política exterior i de la diplomàcia. No recaiguem en aquest tipus
de reflexions polítiques que porten a dir, per evocar una vella expressió
que existeix en la majoria de llengües d'Europa, que el millor és enemic
del bo. No rebutgem uns avenços concrets en nom d'una Constitució ideal.
Podem sense dificultat fer una llista de les veritables qüestions sobre les
quals Europa ha de decidir-se avui dia i que representaran la veritable unitat
d'Europa en relació amb ella mateixa primer i en relació amb la resta del
món després.
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DECISIONS PRIMORDIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ EUROPEA

Primer de tot hi ha el creixement economie, l'organització en comú del
rellançament economie, en un continent on hi ha 44 milions de pobres, i una
taxa d'atur d'aproximadament el 10% en el conjunt de la Comunitat, però
major en algun dels nostres països, com vostès saben.

Després hi ha el problema de la moneda, ja que no hi ha creixement i fluï-
desa econòmica si no hi ha una moneda comú o unes taxes de canvi estables
entre el conjunt de les nostres monedes i, en conseqüència, una moneda de
reserva que sigui comú, encara que les monedes nacionals subsisteixin. Això
planteja el problema d'una banca central europea i, com a conseqüència, l'auto-
ritat política que implicarà la funció de tutela d'aquesta banca central europea.

Hi ha la defensa, amb el problema de distingir clarament la defensa d'Europa,
que existeix, que està assegurada, i la defensa d'Europa pels europeus, que
és una qüestió totalment diferent, i que no planteja només el problema de
la capacitat dels europeus per coordinar els seus esforços i articular els seus
sistemes d'armes convencionals i nuclears, sinó que planteja sobretot el pro-
blèma de la seva capacitat per a definir no ja una estratègia de la qual Europa
sigui simplement el teatre —un dels teatres mundials, on el territori europeu
podria ser devastat per una primera batalla sense que el final de la història
depengués d'això—, sinó un garantir als seus habitants la seguretat a la qual
tenen dret. Podem anomenar això, naturalment, el bitllet europeu de l'Alian-
ça Atlàntica. Això no canvia gens la realitat o, concretament, la pregunta
principal que és sempre la mateixa: Qui mana? Qui exerceix el poder? I, en
conseqüència, qui planteja les metes?

És la cultura, amb les immenses apostes que existeixen avui dia al voltant
de l'àudio-visual? Hi ha la necessitat, evidentment, d'una norma europea per
la televisió d'alta definició. Això ja ho hem aconseguit. Però hi ha la neces-
sitat de tenir la capacitat a nivell del conjunt d'Europa de manejar, de domi-
nar els nostres programes i mantenir el nostre nivell de creació, allò que dins
del context econòmic actual podem anomenar organitzar la difusió a tota Euro-
pa de les obres produïdes per cadascun dels nostres països. Dit d'una altra
forma, passar d'una situació en què l'àudio-visual europeu consti de progra-
mes americans rebuts en televisors japonesos, a una situació en què els euro-
peus no siguin només espectadors.

I finalment, i al capdavall perquè és el més important, l'aspecte social.
Com es pot imaginar la continuació de la construcció europea acontentant-

nos amb la llibertat de circulació dels capitals, i, de forma molt accessòria,
amb la circulació de les persones, si no hem realitzat en el conjunt de la Co-
munitat un avenç decisiu cap a la definició d'una base de drets socials aplica-
bles al conjunt dels europeus i traduint-se no en una uniformització cap a
sota, sinó, al contrari, en uns progressos reals pel conjunt dels treballadors?

Les qüestions concretes que es plantegen avui dia els europeus són aques-
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tes. Sabent que no van a evolucionar totes al mateix temps, sabent que si,
per exemple, el problema monetari és d'una urgència extrema, l'evolució en
el tema de la defensa serà inevitablement més lenta. Però és veritablement
al voltant d'aquest conjunt de qüestions que jutjarem la capacitat dels euro-
peus per a defensar els seus interessos comuns i en conseqüència definirem
el que és, finalment, l'únic criteri vàlid per a una unió política: la definició,
en primer lloc, i la defensa, en segon lloc, d'un interès general. Interès gene-
ral en el sentit de la paraula, interès general en el sentit que Sant Tomàs d'Aqui-
no parlava del bé comú, aquest és el perquè, aquesta és la meva conclusió.

També es podria fugir cap endavant i crear molts organismes o símbols,
que són útils i són necessaris, però sense tenir la preocupació de les qües-
tions que acabo de citar. En el punt que ens trobem em sembla que la cons-
ciència europea en tots els nostres països ha progressat suficientment. Euro-
pa és viscuda i sentida com quelcom suficientment precís, concret. Veiem
bé les implicacions del tombant europeu en la vida quotidiana de cadascun
de nosaltres i dels nostres pobles si no ens conformem amb falses aparences.
És precís que els nostres pobles demanin resultats a l'acció política a nivell
europeu, com demanen resultats a l'acció política dels estats nacionals.

A partir d'aquí ens veiem remesos a un vell problema que és el del verita-
ble principi federador d'Europa. Europa ha tingut un federador des del 1947.
És la Unió Soviètica. Sabem que un dels motors de la construcció europea,
de la presa de consciència, de la solidaritat entre els nostres pobles, els nos-
tres estats i els nostres governs, ha estat l'immens desequilibri que amenaça-
va crear-se sobre el nostre continent i, en conseqüència, la necessitat de
respondre-hi.

En certa manera hem de construir una Comunitat —que sigui una verita-
ble Comunitat— de 320 milions d'habitants, lá qual, segons el nostre criteri,
ha sortit d'una situació d'alienació, gràcies que hi havia molt a prop de no-
saltres una potència molt gran. L'esperança s'ha recobrat i encara que les no-
ves que ens arriben del món de l'Est són de vegades inquietants, veiem bé
que un gran moviment s'està produint a la Unió Soviètica del qual ens és
difícil predir el final, però sentim queja ens ha fet sortir del període anterior
i ens ha allunyat del que era el gran tema internacional: el tema de la guerra.
Quin serà el principi generador el dia de demà? Els europeus s'uniran fins
a la unió política? Contra qui? És, potser, avui dia, la principal pregunta plan-
tejada a la consciència europea. Aquesta unió, en la qual hem de continuar
creient, i per la qual hem de continuar militant, es realitzarà, crec jo, respec-
tant la continuïtat de la història de cadascun dels nostres pobles, tenint en
compte el que són concretament avui dia Espanya, Itàlia, Alemanya, França,
Anglaterra, Dinamarca, Holanda, Luxemburg, etc., i haurà de basar-se no
ja en unes construccions fràgils que no estiguin profundament arrelades en
l'opinió pública, sinó sobre una voluntat clarament expressada, democràti-
cament expressada, pel conjunt dels europeus.
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DIFERÈNCIES POLÍTIQUES i CULTURALS

Vull encara fer tres observacions. Una és sobre un punt de la història que
crec que ha de ser concretat. No crec que sigui just de dir que l'esquerra
en el seu conjunt ha estat hostil al principi de la construcció europea o que
no ha participat positivament i de manera suficient en les decisions essen-
cials per exemple, de la fundació de la Comunitat. Crec que és una opinió
que ha estat, des de fa molt temps, escampada amb molta saviesa per part
dels nostres amics de la democràcia cristiana, i han acabat per imposar-la
com una veritat que ningú ja no qüestiona. Però, per exemple, qui foren els
redactors del tractat de Roma? Per esmentar només els francesos, Aubert Ma-
jolin, Pierre Uri, Guy Mollet o Paristoff: tots són homes d'esquerres i quasi
tots membres del Partit Socialista, mentre que en aquella època i per raons
que han estat sovint expressades en llibres d'història o memòries de l'època,
homes com Jean Monet no creien en la unió europea, pensaven que allò no
funcionaria. S'hi va afegir, però molt després. Els homes d'esquerres tenen
tendència a oblidar el paper que van jugar en aquell moment, que molt so-
vint va ser un paper decisiu en algunes de les principals etapes de la cons-
trucció.

Ara parlaré del segon element que toca més directament el fons de la qües-
tió. Cal democratitzar les institucions de la Comunitat. Sabem que és la con-
dició de l'eficàcia. Però no parlem malament a priori de la cooperació inter-
governamental. El francès mig, quan se li parla d'Europa, quan se li diu de
provar de donar una imatge concreta que evoqui el que per ell és Europa,
què diu? Doncs diu: «Arianne». Diu «Eureka», és a dir, les realitzacions que
es fan fora de les institucions, basades en la cooperació intergovernmental.
I no podem d'altra banda negar que han estat extraordinàriament útils. Però
vull anar més a fons, tenint en compte la meva experiència personal. El mè-
tode comunitari té els seus avantatges i també els seus inconvenients. Aquest
mètode és generalment un reductor de contradiccions. És molt més freqüent
que busquem i que trobem una solució que no perjudica ningú, però que,
en conseqüència, no convé tampoc a ningú i, a més, tampoc no ha d'ésser
obligatòriament la bona. Per agafar un exemple molt precís, tinc la convic-
ció personal que una qüestió com l'entrada d'Espanya a la CE hauria proba-
blement estat impossible de resoldre si s'hagués deixat a les formes normals
de la negociació comunitària. I no es va desbloquejar, i no dic això amb cap
alegria, ho dic de manera realista perquè es tinguin en compte tots els detalls
de la realitat, no es va desbloquejar fins que no es van fer servir els molts
antics sistemes de la diplomàcia bilateral o multilateral. Amb aquests mèto-
des s'han pogut desfer compromisos i trobar solucions que han estat després
acaparades per les institucions comunitàries. Pensem en tot això, no pas per
apartar-nos del nostre objectiu, que és el de la unitat europea, sinó per tenir
present que els camins són múltiples i que no se n'ha de despreciar cap.
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El tercer punt sobre el qual voldria insistir molt ràpidament és el proble-
ma molt delicat, que és el lligam, entre la nostra acció de partit socialista
dins les nostres societats i la perspectiva que hem de donar a mig i llarg ter-
mini, lligant l'activitat dels nostres partits a la perspectiva que és la nostra
a nivell del conjunt d'Europa. Naturalment, volem simbolitzar-ho amb la idea
d'un partit socialista federal a nivell europeu. És una idea seductora. Final-
ment, no es tracta de retrobar quelcom que vàrem perdre? Abans del 1914,
al menys un cop l'any, Jaurès i Webern eren capaços de dialogar entre ells
del futur del socialisme, Jaurès parlant en alemany i Webern en francés, i
tot dos fent moltes citacions literàries? És possible? I en quina forma, amb
quina associació de la base dels nostres partits? Ja que no tindria sentit, si
fos una reunió diplomàtica més. És una qüestió en la qual em sembla que
hem d'estar preparats per treballar-hi. Sabem també que es tracta de con-
frontar unes cultures i unes visions polítiques que són substancialment dife-
rents. Cal un esforç constant, i jo crec que productiu, per arribar a extreure
unes postures comunes que no són fàcils de definir d'entrada, i que demanen
sovint la recerca aproximada de l'acord i del compromís. El cos ideològic
d'un eventual socialisme europeu justifica la creació d'un partit. Aquest s'ha
de crear a través del diàleg, de l'acció, i cal començar, sens dubte, per unes
trobades molt més freqüents, molt més estretes, no solament entre els diri-
gents, sinó també entre les bases, entres els militants del conjunt dels partits
europeus. Estem de moment lluny d'això i múltiples iniciatives poden ésser
imaginades per avançar seriosament en aquest desig. Falta que els nostres
governs i els nostres partits es vegin confrontats a un problema clau, segons
el meu parer, i que no ens podem estalviar. És el problema del sentit de la
nostra acció. La qüestió que se'ns planteja ja no és la de la capacitat de ges-
tió dels socialistes, queja està establerta. Ningú no dubta de la nostra capa-
citat per dirigir l'economia, les finances, la indústria en els nostres països
respectius. Ningú no dubta, hi ha Jacques Delors com a exemple, entre d'al-
tres, de la capacitat dels socialistes per fer el mateix a nivell europeu. La
pregunta que ens plantegem és per què serveix i per fer què. Ens preguntem
si tot això marxa realment en el sentit de major justícia i major llibertat. Ens
preguntem si tot això marxa realment en el sentit d'una transformació de la
societat i d'una distribució diferent de la riquesa i del poder. Tenim d'entrada
una gran dificultat a contestar aquesta pregunta a nivell nacional. Pot Europa
realment ajudar-nos a respondre-hi en el sentit que desitgen els que ens fan
costat i en nom dels quals parlem? Crec que cal una explicació de fet, que
és la nostra, per estar-ne segurs.

Una de les paradoxes de la construcció europea és que arribem general-
ment a conclusions comunes, encara que els punts de partida siguin diferents.
Potser això sigui degut simplement que la necessitat de les solucions euro-
pees és tan forta i tan evident que s'imposa més enllà de les preconsidera-
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cions ideològiques. Però les intervencions o les preguntes que han estat plan-
tejades per la sala em porten a precisar el meu pensament sobre certs punts
i potser a insistir sobre temes que no havia encara evocat. Començo pel final.

ALTRES PUNTS DEL DEBAT

He parlat potser massa depressa, massa ràpidament, de la necessitat d'una
Europa de l'àudio-visual. I aquest és un dels grans debats actuals de la Co-
munitat, serà un dels temes de les presidències espanyola i francesa al llarg
de l'any 1989. Crec que és una qüestió vertaderament essencial. És, doncs,
important de veure que troba dos obstacles. El primer obstacle —perquè no
hauríem de dir-ho entre socialistes, entre els homes d'esquerres?— és la pri-
vatització de les cadenes de televisió a Europa. La lògica de la rendabilitat
a curt termini, o per dir les coses més francament, la dictadura de la publici-
tat, és a parer meu totalment incompatible amb un projecte cultural europeu
i probablement també a llarg termini amb un projecte cultural nacional. O
bé s'imposa la lògica del privat o s'imposa la lògica del públic. Si és la lògica
del privat, hem de saber cap on ens porta en les condicions actuals de renda-
bilitat del sistema. Aquesta és una bona qüestió pel conjunt dels socialistes
en tots els països d'Europa.

Respecte del pla lingüístic, mai en la història els europeus han practicat
tan poc la reciprocitat lingüística. Mai, tots els esforços dels nostres governs.
I la llengua existeix. És l'anglès internacional, tal i com el practiquen els
homes de negocis i tal com s'imposa cada cop més dins el conjunt de les
institucions europees. Que no té finalment res a veure amb l'anglès tal i com
l'utilitzen els britànics. Això també és una qüestió que hauria d'interessar
el conjunt dels europeus. Mirem les realitats de cara, aquesta és la realitat,
no cal que ens expliquem històries, aquesta és la realitat. Què podem fer?
El projecte que ha estat remenat des de fa tant de temps, de fer obligatori
l'aprenentatge en cada país en l'ensenyament secundari, d'almenys una altra
llengua europea diferent de l'anglès podria ser realitzat actualment?

Això sí que seria un pas endavant formidable per Europa. Però no estem
encara en condicions, sembla ser, de realitzar-ho a tot arreu. Són projectes
que, efectivament, podrien servir de forma útil a futures institucions euro-
pees i que també podrien ser tractats i regulats des d'ara, si la voluntat políti-
ca de fer-ho existís, per part de les institucions europees tal com són ara.
Això són vertaderes qüestions.

Un altre problema és l'estat-providència. De vegades hem de tenu- en compte
una qüestió que se'ns planteja a nosaltres, socialistes, i que complica el nos-
tre debat sobre la unitat institucional d'Europa. L'estat, tal com el coneixem
de fet, avui és posat en discussió de dues maneres diferents. D'una banda
cada dia sembla més clar que una part de les seves competències haurien
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de desplaçar-se cap al nivell europeu. Tots hi estem d'acord. Però hi ha tam-
bé l'ofensiva liberal, de Margaret Thatcher i altres, o anomeneu-la com vul-
gueu, que dintre del conjunt dels nostres països ataca fins i tot la idea d'in-
tervenció pública, ataca fins i tot la idea que l'estat democràtic, un cop ha
rebut el poder per part dels ciutadans, té el dret i el deure d'organitzar la
societat en la direcció del progrés. Això és el que nosaltres els socialistes
hem pensat sempre. I quan s'introdueix a Europa la ideologia liberal, llavors
—i em sembla que això fins i tot la Thatcher ho ha entès perfectament—,
Europa es torna l'excusa, no per una construcció més democràtica i justa,
sinó per a l'establiment de l'ordre liberal, és a dir, en realitat, de la llei de
la selva.

Aquest és un dels grans debats actuals de la construcció europea. Quan
es comença per l'alliberació dels capitals i no pels aspectes socials, això té
un sentit. Quan ens preocupem de desregulacions i de desreglamentacions
i no, per exemple, de tenir una vertadera política industrial a nivell europeu,
això té un sentit. I em sembla que hem d'insistir sempre en la nostra voluntat
de tenir, tant a nivell europeu com nacional, unes institucions que a partir
del moment que han rebut la legitimació democràtica, exerceixin aquesta le-
gitimitat amb tota la seva plenitud. No podem, nosaltres els socialistes, ser
partidaris de l'estat mínim, perquè l'estat mínim és la democràcia mínima.

La tercera consideració que és tanmateix important, és la por de què par-
lava un dels nostres amics, respecte d'allò que esdevenen les nacions a partir
del moment que els estats que les han constituït de manera voluntària veuen
els seus poders disminuïts. És una por que jo no tinc, perquè crec que les
realitats nacionals d'Europa són suficientment fortes per existir, passi el que
passi. Però és cert, i cal que hi pensem, que la legitimitat d'una institució,
sigui la que sigui i particularment crec que és el problema que es planteja
i que es plantejarà per les institucions europees, que es plantejaria cada cop
més a mesura que avançarem més cap a la unió política, no pot ésser decre-
tada només perquè haurem organitzat un procés d'eleccions. Cal que l'auto-
ritat sigui sentida i viscuda com a legítima. Jo estic molt preocupat pel fet
que avui dia es respecta la legitimitat de la Comunitat quan decideix de le-
gislar sobre certs aspectes molt importants i que ja ningú no qüestiona da-
vant de l'opinió pública, però, en canvi, la legitimitat és malviscuda o maire-
buda quan toca tal o tal punt, alguns cops menys importants, molt arrelats
dins els costums dels nostres ciutadans. Admetem molt bé avui dia que la
política macroeconòmica en les seves línies essencials, es decideix a nivell
comunitari, però no s'accepta que un full informatiu europeu us faci canviar
la manera que teniu des de fa 2 o 3 segles de caçar els coloms. Això és una
dificultat, ja que cal que l'autoritat sigui viscuda i sentida com a legítima,
i jo em temo que això és un procés de convicció, d'experiència, que reque-
reix una mica de temps perquè entri dins la consciència deh nostres ciuta-
dans. Potser això no és una raó per anar més a poc a poc. Es, potser, una
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raó per anar més depressa. Però això és una qüestió que no cal infravalorar.
L'experiència del 1992 és una experiència molt important per tots nosaltres.
Hi ha a tots els nostres països una movilització cap a aquest objectiu. I us
ho dic amb molta franquesa: tots nosaltres ho tenim molt en compte en el
nostre partit, és un tema sobre el qual hem parlat molt aquests darrers temps.
També em fa por sortir perjudicats de rebot. En certa manera, com més pre-
sent sigui Europa, més forta serà la temptació de donar-li les culpes, equivo-
cadament, de tal o tal dificultat. Com més organitzada i única sigui Europa,
més es tindrà tendència, en certs sectors de població, a fer la culpable d'un
cert nombre de problemes quotidians. Crec que els treballs realitzats, per
exemple, a l'assemblea socialista europea, em refereixo en concret a Rudi
Arndt, els treballs realitzats al si de la unió dels partits socialistes, són molt
útils i molt importants, perquè cada cop han d'arribar a identificar més i més
Europa i el progrés social, arribar a identificar Europa i el creixement eco-
nòmic, arribar a identificar Europa i més democràcia. Si no fos així, tin-
drem dificultats en l'opinió pública, perquè serà molt fàcil a un altre extre-
mista, a tal o tal demagog, de dir que l'atur és culpa d'Europa, que la
reestructuració industrial és culpa d'Europa, etc. És per això que la diferèn-
cia entre una Europa tal i com la volem, i una Europa, per exemple, tal i
com la veu la senyora Thatcher ha d'estar subratllada amb molta cura, i és
per això també que el contingut econòmic i social que volem donar a Europa
està molt estretament lligat a aquests problemes institucionals. Això és el que
he intentat de dir abans.

Pierre Guidoni
Secretari de Relacions

Exteriors del PSF
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Cap a una consciència europea
Josep Verde i Aldea

Bé, la meva tasca és només de fer una petita aportació que en alguns ca-
sos, curiosament, resulta de plena coincidència amb coses que s'han plante-
jat fins ara. Jo voldria fer només una constatació, una reflexió, i després unes
certes propostes amb interrogació.

Primer, la constatació: quan parlem d'Europa o parlem de les Europes que
hi ha en aquest moment, el 1988, s'han reduït a tres. Bàsicament l'Europa
comunitària, l'Europa dels països de l'associació de lliure canvi i l'Europa
que genèricament en diem de l'Est. Aquesta constatació prova o és el resultat
d'uns fets. Europa és un terme tan ambigu que permet totes les aproxima-
cions. La realitat sòlida, política, d'aquesta Europa és variada. Abans s'ha
assenyalat el paneuropeisme. El fet és que, i amb això enllaço amb el final
de la intervenció anterior, l'Europa sòlida que tenim en aquests moments,
l'Europa de la comunitat, l'Europa més evolucionada, més lligada de les que
existeixen en aquest moment, és una Europa que s'ha fet sota d'uns condi-
cionaments. S'ha fet sota la necessitat i sota la por. Ha estat una Europa de
petits passos, una Europa que van iniciar els pares fundadors, però és una
Europa que en certa manera ha quallat en realitats i que s'ha instal·lat fins
i tot a la vida, encara que molts dels dotze països en desconeguin la termino-
logia concreta. No se sap mai que és el Consell Europeu, que és el Consell
d'Europa, i el Parlament europeu no se sap si és una assemblea o una altra.
Tot i aquestes dificultats, sí que l'Europa comunitària té una realitat superior
i estructurada.

Els problemes institucionals a vegades són secundaris i han nascut com
a conseqüència d'uns altres, com deia abans, però no és menys cert que l'es-
tructura de l'Europa comunitària, les construccions institucionals, han tin-
gut un paper important. ¿Per què? Perquè s'han posat al servei d'unes finali-
tats determinades. Però això és propi de totes les institucions i, a més a més,
és l'únic sistema que les institucions siguin vàlides: quan responen a una fi-
nalitat i determinada. En aquest cas la comunitat és una invenció en el camp
del dret internacional, una innovació que no s'havia produït fins ara en cap
de les situacions anteriors. És un inici de confederalisme o un federalisme
per funcions determinades, etc., el cert és que, i després m'hi aturaré una
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mica més, hi ha un traspàs de competències estatals, hi ha una certa cessió
que va i ve, que puntua, que supera amb més o menys entusiasme segons
els moments, però el cert és que hi és i que sobretot ha creat una cosa atípica
fins ara, que és la de constituir-se. En això ha insistit fins i tot el president
de la Comissió, Jacques Delors, i insisteix moltes vegades que es mantingui.
S'ha creat una comunitat de dret que és un fet important, encara que pugui
semblar una cosa molt estranya.

DINÀMICA DEL 92

Aquesta comunitat que ha llençat ara, després de l'Acta Única, el repte del
92, ha aconseguit dues coses: en primer lloc, crear un estímul generalitzat
a tot Europa i no pas només l'Europa comunitària, i més enllà d'Europa.
I en segon lloc, l'Acta Única i l'objectiu 92 posa de manifest clarament les
deficiències que té l'Europa comunitària. L'estímul és clar sobretot a nivell
europeu; si estímul vol dir provocar en els altres una resposta, no tan sols
és un estímul a nivell europeu, sinó un estímul a nivell mundial. Sobretot
veiem la reacció negativa, per exemple, d'Estats Units i del Japó, quan co-
mencen a parlar de la preocupació que senten per la fortalesa europea. Euro-
pa es convertirà en una fortalesa i aleshores això els impedirà el comerç nor-
mal en aquesta zona del món. Però sobretot, l'estímul important que ha provocat
el 92 ha estat sobre les altres dues Europes, i aquest any que estem acabant,
el 1988, jo crec que és un any absolutament simbòlic d'aquest tipus d'estí-
mul. Per una banda, s'han aconseguit els acords de la Comunitat Europea
amb el COMECON. Era un pas absolutament inimaginable fa encara pocs
anys. En això la Comunitat ha jugat un paper important i no sols perquè ha
arribat a aquest acord amb el COMECON, sinó perquè aquest acord general
que estava pendent perquè els països, un a un, poguessin arribar ells matei-
xos a acords amb la Comunitat. Aquest estímul del 92 ha fet que immediata-
ment després de l'acord genèric, comencessin a néixer acords parcials: Co-
munitat Europea-Hongria, per exemple, i amb altres països, que estan a punt
de signar-se.

Hi ha una atracció envers aquesta Europa, l'Europa de l'Est. Hi ha una
atracció sobre l'Europa de l'associació de lliure canvi. Els països de l'asso-
ciació de lliure canvi estan absolutament preocupats en aquests moments i
interessats en l'Europa del 92. Àustria, com ja sabeu, ha assenyalat la possi-
bilitat de demanar l'ingrés a la Comunitat l'any vinent. Suïssa, un país no
gens aficionat als acords i a les grans organitzacions internacionals, i que
no fa gaire va rebutjar l'ingrés a l'ONU, està preocupada i valora les seves
possibilitats d'aproximació i fins i tot d'adhesió a la Comunitat. Amb una
característica: els dos països, malgrat que no hagin demanat l'adhesió a la
Comunitat, estan ja produint la seva legislació interna d'acord amb la legis-
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lació comunitària, és a dir, tant l'un com l'altre han establert un sistema de
control als seus respectius parlaments perquè les lleis que es vagin promul-
gant siguin adaptades a la legislació comunitària.

Per altra banda, els països nòrdics també tenen i senten aquesta mateixa
necessitat d'aproximació. Aquest és un problema que planteja greus incon-
venients a la Comunitat, perquè torna a posar de manifest el repte d'una defi-
nició més clara del seu futur. Per exemple, els partits socialistes han tingut
una reunió a Berlín, per discutir i arribar a un comunicat i una posició comú
sobre la relació dels països comunitaris i països de l'EFTA. I una cosa s'ha
manifestat clarament: la Comunitat està en un període encara de treball en
vistes al 92, i si apareixen països com Suècia, per exemple, o Àustria amb
una afirmació de neutralitat, és necessari que la Comunitat Europea, en vis-
tes de la unió europea, fixi exactament quin és el seu camí i quina és la seva
idea. Perquè entre els països neutrals actualment hi ha Irlanda, però és evi-
dent que cal parlar prèviament els problemes de defensa. No és el mateix
una unió europea de països lligats per acords de defensa i, per tant, interes-
sats en una política comú de defensa, una unió europea de països que no te-
nen aquesta responsabilitat.

DEFICIÈNCIES COMUNITÀRIES

Però si s'han posat de manifest una sèrie d'elements positius d'aquesta cri-
da, d'aquesta estima, d'aquesta atracció envers enfora, és cert que s'han ma-
nifestat tota una sèrie de deficiències que té la Comunitat Europea. Nosal-

.tres, potser també una mica per la deformació que està vivint dia a dia el
Parlament Europeu, ens fixem i ens centrem molt en les carències legislati-
ves del Parlament Europeu. Però curiosament una de les grans deficiències
que té la Comunitat és la incapacitat de decisió en el seu nivell de producció
de les normes, és a dir, s'hi ha un executiu comunitari que és en definitiva
el Consell de ministres, aquest Consell de ministres té moltes deficiències
a l'hora de prendre decisions. És una comunitat amb un gran camp d'acció,
però amb un executiu lent. Aquesta jo crec que és una de les deficiències
importants, a part de les que s'assenyalen com deficiències de caràcter de-
mocràtic, per la manera de prendre decisions.

PROBLEMES DE MÈTODE

I per arribar finalment al punt d'una certa proposta després d'aquestes cons-
tatacions, hem de plantejar clarament, i això ho feia també l'amic Guidoni
abans, cap a on va la Comunitat Europea. Sobre això hi ha pocs dubtes i
fins i tot l'Acta Única, malgrat que hagi tingut dificultats i sigui limitada res-
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pecte del que se n'esperava, ho manifesta clarament: és un pas cap a la unió
europea. De totes maneres, com deia Jean Monet, cal tenir molt en compte
els problemes de mètode. El mètode de Jean Monet generalment era fíxar-se
un objectiu, concret i ben perfilat, estudiant els mitjans i posant en pràctica
aquests mitjans per aconseguir-ho, i procedir per etapes. Això vol dir que
Europa, tal com es va dir ja als anys 50, no es farà d'una sola vegada. L'ob-
jectiu és la unió europea, ¿però aquesta unió europea què és? Ningú no l'ha
perfilat, només hi ha un projecte. Hi ha un projecte que va fer el Parlament
Europeu el 1984. No obstant això, si seguim l'evolució posterior veurem que
és difícil d'arribar-hi d'una manera determinada, perquè no trobem i no te-
nim els mitjans per arribar-hi. És a dir, el Parlament fixa unes propostes que
no són les d'un parlament constituent, etc. Però vull dir que aquest és un
mitjà per arribar-hi. ¿Què vol dir? És una bona frase sense contingut? ¿Què
vol dir això o quins mecanismes es proporcionen perquè realment sigui així?
Aleshores crec que ens hem de centrar primer en l'establiment d'aquesta unió
europea i les seves condicions mínimes.

És curiós que a vegades hi ha molts punts de coincidència entre posicions
que semblen oposades. Un dels revulsius d'aquests últims temps ha estat el
discurs que el 20 de setembre va fer la primera ministra britànica, la senyora
Thatcher, a Bruges. Curiosament, com sol passar moltes vegades, és un dis-
curs que ha estat criticat sense haver estat llegit. És molt interessant llegir
el discurs de la senyora Thatcher, perquè hi ha molts punts de coincidència
amb moltes coses que diu gent europeista perfectament convençuda. Per exem-
ple, la senyora Thatcher diu: La Comunitat no és un fi en ella mateixa. No-
saltres hi estem d'acord, la Comunitat no és un fi en ella mateixa. Ella diu:
S'han de mantenir les nacions i s'ha de mantenir la sobirania de les nacions.
I aquí jo crec que hi ha un punt de reflexió important. Curiosament, i em
sembla que val la pena tenir-ho en compte, s'ha presentat com oposició al
discurs de la senyora Thatcher, una reflexió del president belga Martens, i
jo crec que no estan tan allunyats el discurs de la senyora Thatcher i la posi-
ció del senyor Martens. El senyor Martens marca un objectiu molt clar, i
a mi em sembla que és interessant pensar-hi, sobre la unió europea. I els
objectius d'aquesta unió europea els ha explicat no fe gaire el company Guidoni.

L'EXECUTIU EUROPEU

El senyor Martens diu: Cal un executiu europeu, que disposi d'una sobira-
nia europea, que no elimini, perquè no pot eliminar, les altres sobiranies dels
estats nacionals que existeixen fins ara. I aleshores diu, i aquí caldria pensar-hi
quan es parla d'unió europea o quan es parla dels estats units d'Europa, que
aquí està en realitat el moll de la qüestió uns estats units, uns estats en situa-
ció de federació ¿Quins són els papers que en l'estat federal hi correspon-
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drien? Bàsicament són els clàssics de sempre: les reflexions exteriors, la mo-
neda i la defensa.

Moltes vegades quan parlem d'unió europea ens hem oblidat d'aquests punts
que són essencials. La cooperació política és un embrió tot just en l'Acta Única,
és un element a desenvolupar i si no es desenvolupa no hi haurà unió euro-
pea. Si no s'aclareix el tema de defensa, si no hi ha un acord, no hi haurà
unió europea, i per tant l'executiu europeu no es produirà.

¿Per què el problema de l'executiu? Perquè jo crec que és, i això ho estem
comprovant en els mateixos nivells de l'estat, absolutament important. És curiós
que s'hagi insistit i s'insisteixi, només, a l'hora de parlar de la construcció
europea, en el paper del Parlament. És un paper fonamental, perquè cobreix
aquest aspecte democràtic del qual es parlava abans, però el Parlament ha
d'anar amb un executiu fort, les dues coses són condicions essencials per
la vida política del nostre temps.

«NOSTÀLGIA DE LA IMPOTÈNCIA»

Acaba de sortir un llibre d'un professor francès molt conegut també entre
tots nosaltres, Hergé, amb un títol il·lustratiu: «La nostàlgia de la impotèn-
cia». Ell escriu amb referència a França, i diu que després de les eleccions
generals franceses, després de l'elecció presidencial molt majoritària o ma-
joritària amb element suficient, quan s'ha començat a parlar de combina-
cions de partits, s'han aixecat moltes veus a França enyorant la quarta repú-
blica, enyorant un sistema de parlamentarisme en el qual el Parlament fa i
desfà els governs, el govern pràcticament no governa perquè té un Parlament
que cada moment l'està capgirant. Akxò és la nostàlgia de la impotència. A
Europa aquesta nostàlgia de la impotència com institució no la podem tenir,
perquè el Parlament no decideix quin és el govern, però el govern d'Europa
sí que la pot tenir. (No pot tenir aquesta nostàlgia d'impotència perquè tam-
poc no ha tingut la potència necessària.) Per tant, en pensar en la unitat europea
cal pensar en una unitat europea que tingui i resolgui el problema d'un exe-
cutiu capaç de decidir en aquelles qüestions en les quals ha de decidir, i un
Parlament que sigui autènticament el control legislatiu, el motor de la vida
europea.

CONSCIÈNCIA EUROPEA

Això suposa, com també s'assenyalava abans, una consciència. Avui dia
els problemes europeus en el nostres països preocupen i preocupen de mane-
ra directa quan sorgeix, per exemple, entre nosaltres el problema de l'avella-
na o el problema de l'ametlla. Aleshores sí que se sap que hi ha un executiu
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europeu, més o menys, que hi ha algú que pren decisions i que cal anar a
Brussel·les a protestar, a part de fer la protesta corresponent ¿avant del go-
vern nacional.

¿Però qui crea aquesta consciència? Crec que hauríem de tornar a la idea
dels Estats Units d'Europa, que abans el company Guidoni, recordava com
s'havien creat a través d'uns petits estats embrionaris, etc. Jo crec que hi ha
una cosa també molt important. Els francesos, que es preocupen no només
de França sinó que estudien coses d'altres països, acaben de produir un lli-
bre també molt interessant: «Nosaltres el poble», i que és la història del na-
cionalisme americà.

La creació d'entitats polítiques s'ha fet a través de moviments nacionals
o nacionalistes. I el nacionalisme americà, quan l'apliquem al cas europeu,
sí que dóna motius de reflexió i hi hauríem de pensar potser una mica més.
El model final no pot ser el mateix, les condicions són les mateixes, però
Estats Units és un cas en el qual el nacionalisme existeix abans d'existir la
nació, és a dir, no és un nacionalisme que ve perquè hi ha un cert arrelament
en un territori determinat, ningú dels qui hi havia allà no eren arrelats, els
qui estaven arrelats eren els indis, però aquests no van formar part del poble
que va construir els Estats Units.

CAP A UNA CONSCIÈNCIA NACIONAL EUROPEA-

Jo no veig cap altra possibilitat per Europa, si no es crea aquesta mena
de nacionalisme europeu, allò que funcionalment se'n diu europeisme. Però
vull dir que se l'hi hauria de donar una mica més de força, perquè l'euro-
peisme sempre queda com una cosa una mica esvaïda i mai no se sap on
va a parar. Un nacionalisme europeu que en el nostre cas seria una manifes-
tació o una de les possibles manifestacions de retrobament d'un internacio-
nalisme que ens sembla que a tots ens fe molta falta.

¿Però què ho genera això? Aquest és l'altre problema. Aquí hi ha un altre
element de reflexió important, i una altra proposta que ens hauríem de pren-
dre seriosament. Els partits polítics han de ser els elements motors d'aquesta
nova dimensió europea, però han de ser partits polítics no només tradicio-
nals, sinó veritables partits que actuin en aquest nivell europeu. Nosaltres,
des del punt de vista socialista, tenim una Unió de Partits de la Comunitat
Econòmica Europea. És una unió de partits que va fent alguns treballs. Crec
que és encara extraordinàriament deficient quant a funcionament i quant a
possibilitats. És una unió que pren les decisions com tots els organismes in-
ternacionals de partits: pràcticament per consens, però en sembla que hau-
ríem de veure una mica el que està passant al voltant, perquè en alguns llocs
això canvia. Fa dues setmanes hi ha hagut el congrés del Partit Popular Euro-
peu, la democràcia cristiana europea en la Comunitat Europea, a Luxem-
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burg, i per primera vegada en un congrés internacional europeu, en aquest
cas de partit, les decisions ja no s'han pres per consens sinó que s'han pres
per votació. Aquest pas del consens a la presa de decisió comunitària, és
un element que s'hauria de tenir en compte. Jo crec que generar aquest na-
cionalisme europeu, a través dels partits, en el nostre cas a través de la unió
de partits socialistes, és un dels elements importants per la construcció d'Euro-
pa. Una Europa que no es farà de cop, una Europa a propòsit de la qual se-
gons quines propostes semblen engrescadores, però moltes vegades ho són
engrescadores només per un cercle tancat de persones que estan molt en el
rovell de l'ou. Cal, doncs, prendre decisions i entrar en les àrees més difí-
cils, però que en realitat ens portaran, en un futur que tampoc sabem quin
és més enllà del 92, a una possible unió europea, si abans haurem tingut
la precaució de perfilar quines són les seves línies essencials. Gràcies.

FEDERALISME EUROPEU

La defensa que s'ha fet del federalisme, em sembla una defensa molt exac-
ta i molt ben feta. El que passa és que no sé si això convenç els europeus
que, com a conseqüència d'això, han de ser federalistes. El federalisme és
un principi que diu que el que pot fer una autoritat local, no ho faci una auto-
ritat superior. Bé, però això que és tan senzill es complica.

Qui delimita qui fa una cosa i qui fa l'altra? Per tant, sembla que estem
en un nivell molt complex i per això per Europa s'ha de trobar una estructu-
ra que s'inspirarà en models federalistes, el federalisme potser com a línia
d'orientació, però que no és exactament el mateix. Cap dels estats federals
que hi ha no s'ha fet de la manera com s'intenta fer Europa; per tant s'ha
de trobar una via nova, altrament utilitzant els mateixos mecanismes tindríem
dificultats, perquè hi ha coses que no exigeixen tampoc una estructura fede-
ral i la poca homogeneïtat dels estats europeus crea la necessitat de trobar
mecanismes molt especials. Quan es tracta d'estats molt homogenis és molt
més fàcil. Per exemple, en el tema del medi ambient els estats nòrdics no
han necessitat crear cap estructura política nova; han creat un consell nòrdic
que no és una estructura, que no fa legislació, però és un centre de contacte
a nivell d'executius i sobretot de nivell parlamentari, perquè és una estructu-
ra parlamentària, i es posen d'acord per fer les coses d'una mateixa manera.
¿Però per què?, Perquè es tracta de països pròxims i amb una gran semblan-
ça a tots els nivells.

A Europa les diferències que tenim els països que hi ha en aquests mo-
ments a la Comunitat, ens fa extraordinàriament diversos i això crea problemes.

Estic d'acord amb el que assenyalava Isidre Molas sobre la necessitat de
coincidència. Estic d'acord també que el sistema de defensa no ha de ser prio-
ritari. Jo vaig assenyalar que és molt més important per a la Comunitat Europea
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i per a una futura unió europea d'establir camins de participació conjunta
i de proposar posicions comunes en política exterior, no en temes de defen-
sa, que creen problemes sobre tipus d'armament, etc.

CONFLUÈNCIES ENTRE PARTITS EUROPEUS

I estic també d'acord amb el què s'ha assenyalat, que hi ha una necessitat
de confluència entre socialistes i demòcrates cristians a nivell europeu. Aquesta
necessitat de confluència no és nova a nivell de funcionament actual, per exem-
ple, a nivell de confluència actual del Parlament Europeu; aquesta és una
de les coses que es té molt en compte. Aquí tenim el president del grup so-
cialista Rudi Arndt, que ho coneix molt bé. A vegades serà impossible però
generalment es busca la cooperació i la possibilitat de coincidència amb el
grup popular. En aquest nivell s'ha avançat una mica en moltes coses i espe-
ro que aquest any s'avenci sobre aquest projecte comú. En el cas del Partit
Socialista, perquè està en preparació un manifest socialista, un manifest comú
per les eleccions de l'any vinent. L'any passat ja n'hi va haver un. Espero
que el d'aquest any contempli la situació des d'un angle més europeu i al
mateix temps més de realitzacions concretes, encara que les dificultats no
són petites a nivell de la mateixa Unió de Partits. En aquest moment, per
exemple, si el manifest té cent vuit punts, hi ha un partit de la unió de partits
que ha presentat una nota dient que se'n suprimeix aproximadament més del
50%. O hi ha algun partit que vol que es parli de Comunitat Europea, però
que no es faci mai referència a la unió europea. Curiosament els avenços
es produeixen perquè la declaració de Berlín sobre aquest tema també va
produir-se amb la nota a cada peu de pàgina d'un partit que deia, que no
hi estava d'acord. En canvi un dels partits que hi havia tingut dificultats, el
partit danès, almenys en aquesta declaració, no hi va posar obstacle.

Vull assenyalar també que, en aquest camp, una recent presa de posició
del Partit Socialista holandès insisteix en la necessitat d'una dimensió euro-
pea dels partits polítics.

UN SENAT EUROPEU?

Finalment, pel que fa al tema que s'ha plantejat aquí del senat, vull dir
que encara és massa tendra la situació per parlar-ne. En una unitat europea,
el consell de ministres es convertirà en un senat? Insisteixo que l'important
és crear un executiu fort; s'ha de buscar el sistema democràtic, perquè la
situació actual ha creat i crea situacions rares. Si l'executiu és feble, els es-
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tats recuperen competències que havien estat cedides pels parlaments nacio-
nals. Han recuperat aquestes competències via Brussel·les.

Pensar en el senat és pensar en un esquema estrictament federal, on els
estats acaben terminant la presentació i em fa l'efecte que el nivell de compe-
tència exclusiva que tindrà el govern d'una unió europea de moment, encara
que s'arribi a la unió europea, .serà molt més reduït de competències que te-
nen els governs federals. vSerà molt més reduït i em sembla que per l'estruc-
tura d'Europa això és un fet que serà molt difícil de superar. Per tant, con-
vertir els governs dels estats en cámara senatorial i territorial em sembla que
serà molt difícil.

TRILINGÜISME ACTIU

I finalment jo també dic que el tema de la cultura és importantíssim. Aquí
parlàvem bàsicament de l'organització política. Per això potser no ens hi hem
referit tant. I en el tema de la llengua, què s'està fent en aquests moments?
La resistència de les llengües és molt forta. El Parlament Europeu estem uti-
litzant nou, i no hi ha ningú que vulgui cedir, és a dir, quan un paper en
una comissió no està en una de les llengües es diu: «Aquí no es discuteix
fins que no hi hagi el paper en la seva llengua». I com ja és sabut, encara
se'n vol introduir d'altres llengües a nivell comunitari ¿no? Per tant, la resis-
tència de les llengües és difícil. Jo crec que la via passa una mica per fer
la campanya que també es fa des de la Comunitat Europea, de sensibilitzar
tothom i tots els països. Deia un britànic: «Jo no en parlo d'altres llengües
i em costa parlar-les perquè tinc l'inconvenient que, com que parlo una llen-
gua que és la que parla tothom, la meva coincideix amb la que parla tothom;
per tant, no tinc gaire necessitat d'aprendre'n una altra».

Però sí que és important el projecte i l'estímul perquè com a mínim els
europeus, almenys a nivell de la Comunitat, coneguin la seva llengua i dues
altres llengües. Aquest és un dèficit que els països el tenen més o menys re-
partit. Hi ha països on el nivell lingüístic és molt alt: Bèlgica, Holanda, Di-
namarca, per exemple. I països on aquest nivell és molt baix; som els altres
països on tenim en general nivells de coneixement lingüístic baixos. No crec
que hi hagi ni que sigui possible imposar qualsevol de les llengües. Es poden
fer reduccions. El grup socialista del Parlament Europeu ha fet una reduc-
ció: les quatre llengües oficials del grup són el francès, l'anglès, l'alemany
i l'espanyol. Acceptació per part dels altres? Em sembla que no hi ha contes-
tació, però és difícil, és molt difícil reduir les llengües a nivell internacio-
nal. O ha de ser que les organitzacions internacionals imposin un tipus de
llengua determinada. Per exemple, el Consell d'Europa només té dues llen-
gües oficials: el francès i l'anglès, però a nivell comunitari això serà molt
difícil. S'ha començat amb totes les llengües i més aviat hi ha petició que
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se n'introdueixin d'altres, de manera que serà molt difícil de reduir. Això
a nivell personal s'ha de resoldre, procurant que el nivell de comprensió si-
gui més alt i que hi hagi més llengües utilitzades per cadascú.

Josep Verde i Aldea
Diputat Socialista

al Parlament Europeu
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UEsquerra: el nou model polític europeu
Jordi Sole-Tura

DELS CONDICIONANTS MILITARS A LA INTEGRACIÓ ECONÒMICA

Tots els canvis de fronteres de l'Europa contemporània han estat resultat
de conflictes bèl·lics, de guerres, de conflictes violents i els acostaments i
els trencaments han estat tots condicionats per aquest factor. Europa ha estat
el centre d'una determinada fase històrica de construcció dels grans imperis
contemporanis. Europa en aquest segle que estem ara nosaltres, ha sortit com-
pletament transformada pel resultat de dues guerres mundials iniciades aquí,
iniciades a Europa, i per les quals Europa ha deixat de ser el gran centre
dels vells imperis i al mateix temps s'ha trobat absolutament dividida en dos
blocs antagònics i militarment ocupada per dues potències. Quan dic mili-
tarment ocupada vull dir no solament des del punt de vista físic de les pre-
sències de tropes, sinó sobretot per tota una estratègia de defensa que ve con-
dicionada efectivament pel pes d'aquestes grans potències.

En aquest context tots sabeu, doncs, que fins i tot els orígens de les actuals
constitucions comunitàries vénen molt condicionats. En definitiva tots els pro-
blemes de creació de les primeres estructures de l'Europa actual van néixer
en la immediata postguerra condicionats per la necessitat de reconstruir una
Europa devastada, que no es podia reconstruir ella sola, que necessitava aju-
da exterior, com el cas del plan Marshall, però en tot cas necessitat de
reconstruir-se.

¿Com impedir també el resorgiment del militarisme alemany? Vosaltres sabeu
que la primera idea de defensa europea, després frustrada, en gran part tenia
aquest caràcter. Fins i tot la construcció dels primers organismes com la Co-
munitat Europea del carbó i de l'acer, en gran part tenien aquest mateix ob-
jectiu. És a dir, com impedir el control únic per part dels alemanys de la
seva pròpia indústria pesada i com produir elements de control d'això.

Però és evident també un altre gran factor, el tercer: el fet de la guerra
freda, la divisió de l'Europa en dos blocs i, per tant, la necessitat de fer front
a una amenaça d'expansió del bloc soviètic que apareixia com un perill, que
podia ser fins i tot un perill immediat.
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Totes aquelles institucions, com sabeu, van néixer amb aquests objectius.
Després han experimentat canvis: és cert que la política de defensa va fra-
cassar en un primer moment, perquè el problema de la defensa va ser resolt
per la via OTAN i per això finalment la construcció d'Europa va tenir un
procés més llarg, un cop superats aquells primers moments i a través del procés
de creació del mercat comú, és a dir, per la via essencialment de la integra-
ció econòmica.

La situació actual evidentment no és la mateixa d'aquells moments, el pro-
cés d'integració econòmica malgrat les reculades i les crisis ha anat enda-
vant, amb deformacions. Per exemple, encara és absurd que en aquest mo-
ment el principal aspecte de la integració econòmica sigui la política agrícola,
però és així. Es evident que això està canviant, però els últims esdeveniments,
especialment de la dècada dels 70 i dels 80, han obligat a haver d'accelerar
les coses i a superar les reticències que encara hi havia. L'impacte de la crisi
energètica en la qual Europa es va sentir molt desprotegida, l'impacte de les
noves tecnologies en la qual Europa porta un retard acumulat important, l'apa-
rició de nous centres de desenvolupament econòmic arreu del món, és a dir,
el desplaçament cap al Pacífic, l'aparició com un nou gran focus mundial
de la futura Xina, els canvis mateixos que s'estan produint en l'Europa de
l'Est, etc., tot això fa que apareguin nous problemes que obliguin a avançar
cap a un nou estadi. El mateix problema de la innovació tecnològica té re-
percussions importants, si més no en la política de defensa, i crec també que
un dels fenòmens que obliguen a repensar les coses és la crisi del model de
relació sorgit en la segona guerra mundial entre els Estats Units i la resta
del món desenvolupat, especialment a partir del creixement del dèficit nord-
america, de la crisi del dòlar, és a dir, de la crisi del sistema creat a Yalta,
i crec també que hi ha un altre factor de canvi important: l'evolució d'Europa
de l'est, sobre la qual avui només estem assistint als primers moments, enca-
ra molt problemàtica i amb molts perills. Per exemple apareix aquí algun
perill que semblava molt difícil que es produís: reapareix el perill de desin-
tegració d'estats de l'Europa de l'est, com el que es viu a Iugoslàvia, i per
tant poden passar coses noves que no teníem previstes. En tot cas és evident
que si l'evolució de l'Europa de l'est és degudament controlada, pot portar
si més no que els enormes imperatius que pesaven sobre la política de defen-
sa, es relativitzin, i pot passar també que s'obrin noves possibilitats de preo-
cupació econòmica, com és ara el cas d'Hongria.

I finalment un altre factor quejo crec que explica la situació nova actual,
és ben conegut: és l'enorme gravetat que té en aquest moment la distanciado
creixent entre el que en diem púdicament el nord i el sud, perquè això crea
una situació que difícilment la podrem sostenir. No crec possible un continu
desenvolupament en pau, amb uns nuclis enormement desenvolupats, amb
riquesa creixent, en un sector privilegiat que en diem el nord, i a una distàn-
cia tan enorme, tan creixent, respecte als països subdesenvolupats, perquè
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és una distància que augmentarà i que pot arribar a tenir sortides absoluta-
ment dures i molt difícils, si no trobem la manera de resoldre aquest problema.

En funció d'això tots sabem que la integració europea és una exigència ine-
ludible.

ELS VALORS TRADICIONALS DE L'ESQUERRA

Per mi el problema actual de la integració europea planteja uns problemes
institucionals, els problemes de la relació estat-nació, i problemes de model
d'estat, perquè fins ara tota la lògica del nostre funcionament i tota la lògica
de l'esquerra està basada en una determinada concepció d'aquest tipus de re-
lacions estat-nació, i sobretot l'estructura de l'estat. En definitiva l'esquerra
europea, l'esquerra socialista, però fins i tot una bona part del moviment co-
munista en la segona postguerra, ha girat al voltant de la concepció del Wel-
fare State com a model polític. El mateix moviment comunista, a partir de
la segona guerra mundial, encara que mantingués una fraseologia distinta,
en realitat el que estava reivindicant també era una capa, una forma o altra
de Welfare State.

Els partits s'han mogut en un àmbit estrictament nacional, i els sindicats
també, i aquesta és la realitat. Una realitat que únicament és superada pel
mateix avenç de procés d'integració i per la mateixa crisi del Welfare State
i dels models de partit, i crec que, per exemple, en aquests moments quan
parlem de quin estat futur europeu o cap on anem, el problema principal
que se'ns planteja és: ¿quin tipus de model econòmic i polític? És a dir, anem
cap a una Europa neoliberal o anem cap a una Europa que mantingui els
valors tradicionals de l'esquerra, encara que siguin actualitzats? Evidentment
ho han de ser, els valors de l'estat del benestar, de l'estat redistributiu, de
l'estat social. Per mi que aquest és un problema molt important perquè fins
ara els processos d'integració europea que s'han fet no han estat hegemonit-
zats per l'esquerra, ni ha estat l'esquerra qui ha portat la direcció de l'as-
sumpte, ni ha marcat les institucions. El model que s'ha imposat és un mo-
del, doncs, de desenvolupament vitalista en el sentit més tradicional: el comerç,
etc..., i els factors de correcció a través de l'estat, fins aquests moments, han
desaparegut, entre altres coses, perquè ara les institucions comunitàries te-
nen, de moment, un altre paper. Però aquest és un desafiament enorme, per-
què es tracta de saber si les institucions comunitàries que es vagin creant,
tindran o no tindran aquest caràcter i si seran simples gestors d'un model
neoliberal d'economia, o si seran realment institucions que es puguin estruc-
turar com actes de redistribució i com actes d'igualtat social tal com ha estat
sempre i crec que continua sent el pensament bàsic de l'esquerra.

Jo recordo que una de les coses que m'ha cridat més l'atenció en el pla
anecdòtic, si voleu, és aquesta recent pintoresca presència de la senyora That-
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cher a Polònia, on no solament la senyora Thatcher encoratjava els sindicats
a tirar endavant, quan ella al seu país els destrueix, sinó que els dirigents
comunistes de Polònia es defensaven davant dels sindicats dient que ells feien
exactament el mateix que la senyora Thatcher, i que aplicaven exactament
la seva mateixa política.

I ara ja el súmum dels despropòsits: d'aquesta manera la senyora Thatcher
acabava essent model contradictori per les dues parts. Així que aquest és l'ho-
ritzó. Vol dir que alguna cosa grossa passa, i per mi, si voleu, des del punt
de vista anecdòtic, reflecteix el que us deia.

Per tant, neoliberalisme o un nou Welfare State a escala europea; per mi
aquest és el gran repte. I jo sé perfectament que quan dic un nou Welfare
State, estic parlant d'un Welfare State en crisi en aquest moment, un Welfare
State que tots estem intentant de refer, però sobre el qual no tenim idees cla-
res i en tot cas som emportats per la lògica d'una pressió econòmica, política
i social que fa que no tinguem el control complet de totes les seves dades.

PARTITS i SINDICATS A L'EUROPA DEL BENESTAR

En definitiva, per tant, aquest és el problema de fons i a partir d'aquí ¿qui-
nes institucions i quines forces polítiques i sindicals? A mi em sembla evi-
dent, tan evident que simplement la repeteixo, que en aquest moment ja es-
tem davant d'un greu problema que hem de resoldre amb molta urgència:
la superació en l'acció política dels marcs nacionals. Perquè en realitat la
superació dels marcs nacionals ja s'ha fet, però no l'hem fet nosaltres; la fan
les multinacionals, la fan els centres d'acumulació de capital: ells ja han su-
perat els marcs nacionals. La nostra economia en aquests moments no és una
economia controlable nacionalment. L'estat espanyol en aquest moment, el
Govern espanyol, pot controlar algunes dimensions de la nostra economia,
pot controlar, i encara amb prou feines, la política fiscal, pot fer un pressu-
post, pot controlar determinades formes de reconversió de les empreses, es-
pecialment l'empresa pública, però els grans mecanismes de la nostra vida
econòmica escapen fins i tot a aquestes formes de control, i en canvi l'acció
política nostra és una acció política que s'està fent en un marc nacional molt
estret. Els partits es mouen a nivell nacional, amb grans dificultats de conectar-
se a nivell internacional; fins i tot encara no seguim un sistema uniforme
electoral a nivell europeu, i no parlem ja dels sindicats, que es troben en
aquests moments en una situació molt difícil, perquè no solament es mouen
a nivell nacional, sinó que no controlen cap dels processos que els afecten
profundament.

Avui, independentment dels moments actuals de tensió sobre la vaga sí o
la vaga no, etc., el gran problema dels sindicats és no solament la seva crisi
de representativitat per les mateixes transformacions que s'han produït als
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processos de producció i que transformen la mateixa estructura social de la
classe treballadora, sinó que no controlen pràcticament gens, en absolut, una
cosa que és absolutament decisiva pel seu futur: és la innovació tecnològica
de les empreses. Sense un control o sense un intent de control d'això, que
només es podrà fer a nivell internacional, a nivell europeu, com a mínim,
el futur de l'estructura sindical crec que és molt problemàtic.

L'any passat vaig assistir a un col·loqui a Càller, a Sardenya i en un mo-
ment determinat del col·loqui ens van portar a alguns dels assistents a visitar
una empresa model que fabrica motors per la Fiat i que és una empresa molt
perfeccionada, treballa pràcticament només amb robots. Els qui assistíem
allà vèiem només màquines que funcionaven, però no vèiem ningú a dins.
En un moment determinat van començar a passar uns senyors que anaven
vestits de blanc i anaven en bicicleta. Transitaven pel mig i quan un dels as-
sistents va preguntar: ¿Aquests senyors^ que passen qui són?, el director de
la fàbrica va dir: Ma come, ma come? És a dir, aquells eren la classe obrera
d'allí. Potser mig seriós potser mig en broma, en realitat hi havia un proble-
ma molt profund: En el mercat comencen d'aparèixer ja els cotxes que són
anunciats amb gran propaganda, cotxes construïts enterament per robots.

Un treball sindical que no pugui incidir en això està molt tocat, i això no-
més es podria fer a nivell internacional. Però en fi, aquí estem per parlar.
El que estic dient són banalitats, perquè són coses, insisteixo, conegudes,
però aquí estem per parlar de la situació.

Evidentment jo estic convençut que l'acabament del procés d'integració euro-
pea, l'acabament lògic ha de ser la creació d'un espai políticament unificat;
se'n dirà estats units d'Europa o se'n dirà com se vulgui, i haurà de tenir
unes institucions comunes. Per això a mi em sembla que el ritme que portem
és un procés a llarg termini, que es farà essencialment a partir de les coorde-
nades actuals en les quals, de moment, els més protagonistes, i ho seguiran
sent durant molt temps, són els estats membres.

Les mateixes institucions actuals són institucions que no responen a un
pla prefixat, ni a un pla racional. Són institucions que s'han anat creant so-
bre la marxa. Primer, a partir dels tractats inicials, per exemple, la CECA.
Després reconvertides, però ara tant el Consell, com la Comissió, com el
Parlament, com el Tribunal de Justícia són institucions que han estat creades
moltes vegades en funció dels interessos dels mateixos estats membres. Però
és evident que les institucions actuals són absolutament insuficients i a més
molt distorsionadores d'un projecte democràtic. Perquè tenim un Parlament
que efectivament volem que representi els pobles dels estats membres, però
no és un autèntic òrgan legislatiu. Tenim un Consell que és realment d'on
surten les normes legislatives importants, tenim una Comissió que balla en-
tre les dues coses: òrgan-executiu, però també té capacitat legislativa, encara
que sigui secundària, i, per tant, tenim una situació en la qual realment el
pes central de les decisions cada vegada recau més en una enorme burocrà-
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cia que s'està creant a Brussel·les i que és enormement difícil de controlar;
pràcticament és incontrolable.

Bé, jo crec que això és un problema viu, els que esteu presents en el Parla-
ment de les nacions europees el coneixeu ben bé. Sabeu doncs fins a quin
punt es va intentant una, no diré una rectificació, sinó una orientació a base
de la proposta de la comissió d'assumptes institucionals creada sota l'empen-
ta del pla Spinelli, fins i tot de l'aprovació del tractat, del projecte de tractat
de la sobirania europea que es va aprovar a començaments de 1984, però
també sabeu que això va quedar molt tocat, molt retallat, molt limitat i que,
en definitiva, el que es va imposar és una via intermitja, la de l'Acta Única
del 86, que és una línia endavant respecte del que hi havia, però una línia
que s'ha quedat molt a mig termini respecte d'on portava la mateixa lògica
del projecte que havia aprovat el Parlament.

TRANSFORMACIÓ PROGRESSIVA CAP EL FEDERALISME

De totes maneres jo crec que hi ha les línies bàsiques per anar avançant
lentament en aquest sentit, lentament no és exactament el que vull dir. Sa-
bem d'on es parteix i quines són les situacions reals. Jo crec que el tractat
que va aprovar el Parlament Europeu dóna algun d'aquests ajusts, i efectiva-
ment amb aquests ajusts de moment s'ha d'anar tirant endavant, per exemple,
el trencament de la regla de la unanimitat del Consell, la transformació de
la causa de l'interès legítim invocat pels estats amb un veto suspensiu tempo-
ral només, però no realment amb alguna cosa que pugui trencar la regla de
la unanimitat. Per tant això es tractaria d'anar-ho introduint, i aleshores en
les possibles transformacions futures jo crec que efectivament hi ha una línia
molt important, que és fer el que calgui però en fiínció del paper del Parla-
ment i de l'acció directa del Parlament com un òrgan de legislació i de con-
trol, per a transformar el paper de les altres institucions. Per exemple, jo
crec que el futur del Consell de Ministres hauria de ser anar-se transformant,
i per aquí hauríem de començar a pensar en una mena de segona cambra
legislativa molt semblant al model del Bundesrat alemany. Crec que això se-
ria el que permetria anar creant una estructura bicameral, si voleu, que tin-
gués un caràcter federal i bastant operatiu.

Però en definitiva a partir d'aquí estem avançant cap a un model federal.
Aquest model federal jo crec que no tirarà endavant si no es resolen els dos
punts que he citat anteriorment, és a dir, la creació de partits polítics d'àmbit
europeu, per tant, que puguin anar a les eleccions europees amb programes
comuns, amb candidatures comunes i que permetin realment un transvasa-
ment d'experiències i de personal fins i tot d'un país a l'altre i la qüestió tam-
bé dels processos d'unitat sindical, agrupant sindicats a nivell europeu. Si
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aquests dos objectius no els tenim, les perspectives d'una Europa vista des
de l'esquerra seran per mi enormement difícils de complir.

Estem parlant efectivament que la lògica de la construcció del futur estat
és una lògica federal, però no tenim cap antecedent de cap sistema federal
que s'hagi construït a partir d'estats tan forts com els nostres. Tots els altres
precedents que he conegut s'han fet a partir d'unitats més dèbils. Per tant,
la construcció d'aquest federalisme serà molt complicada i els models ante-
riors ens serviran fins a un cert punt. Per exemple, si jo parlo de senat o
surt aquest tema del senat, crec que també hem de veure cap a on ens porten
les coses. I és cert que avui dia en el sistema legislatiu de la Comunitat, hi
ha un senat, que és la cambra principal, i un congrés de diputats que és la
cambra secundària; i es tracta una mica de veure si som capaços d'invertir
aquest ordre. Però és evident que algun tipus de representació dels estats a
nivell legislatiu s'haurà de mantenir, i molt forta fins i tot. Per tant jo crec
que els estats actuals no es resignaran fàcilment, és impossible que sigui així,
a veure com desapareixen les seves facultats d'intervenció almenys a curt ter-
mini i a mig termini. I quan dic a mig termini parlo de molt de temps. Per
tant, doncs, em sembla que és cosa molt problemàtica que el Parlament ac-
tual o un de diferent, però en tot cas el Parlament, acabi sent una instància
representativa, directament representativa de les poblacions, dels estats que
estan constituint l'Europa comunitària i tingui facultats legislatives. Tot i això,
algun altre mecanisme legislatiu haurà d'haver-hi que representi uns estats
molt poderosos, molt forts i que es mantindran com a tais durant molt temps.
Potser deia que el més lògic seria que a partir d'un senat, exactament d'un
senat tan fort com és l'actual Consell, s'hauria d'avançar cap a un senat pot-
ser no tan fort però en tot cas bastant poderós. Això sí que ho crec.

Un altre problema és el del caràcter d'aquest estat. Jo estic d'acord amb
les coses que ha dit Guidoni sobre els problemes d'estat-providència o Wel-
fare State o del benestar constituït, i, efectivament, avui no podem de cap
de les maneres entrar en la lògica de la desregulació, al contrari, allò que
ens interessa és veure quins són els seus mecanismes bàsics. El que passa
és que a partir d'estats molt diferents, s'ha fet una estructura bastant diferent
i sense que els partidaris d'aquests tipus d'estat del benestar siguin majoria.

NACIONALISMES i INTEGRACIÓ POLÍTICA EUROPEA

Tercer problema, el de la subsistència o no dels conceptes de nació, en
la mesura que vagi tenint lloc la integració europea. Efectivament, jo crec,
com s'ha assenyalat, que hi ha realitats molt diverses; no és el mateix la na-
ció francesa que la nació espanyola, i, per tant, la capacitat que això tindrà
de mantenir-se com a tal serà molt diferent. Nosaltres, en aquest moment,
com sabeu, potser els companys de fora no ho coneixen tan bé, tenim un
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problema molt seriós en aquest sentit. Perquè hem creat un estat, efectiva-
ment, amb les autonomies, però un estat de les autonomies que en aquest
moment es troba en una situació difícil, gairebé de bloqueig, perquè precisa-
ment té davant aquesta perspectiva i no sabem bé, massa bé, com abordar-la.
És a dir, ¿com podem fer funcionar bé el nostre estat d'autonomies en la pers-
pectiva d'integració europea?

Nosaltres, els socialistes, des de Catalunya, hem parlat de la necessitat d'in-
troduir mecanismes de federalisme cooperatiu a l'interior de l'estat espanyol
per fer-lo factible, per fer possible el seu funcionament, però estem trobant
grans dificultats i crec que les trobarem, perquè les coses es precipiten, per-
què no hi ha interlocutors polítics i socials a nivell de tot Espanya, i pot ser
que finalment això no es tiri endavant. Però no solament hi ha això, hi ha
identitats col·lectives diferenciades, i fins i tot els nacionalismes contempo-
ranis, per exemple el nacionalisme a Catalunya és un nacionalisme que està
fent d'aquest problema un dels seus signes d'identitat.

En la mesura que el nacionalisme, català per exemple, no té un projecte
d'estat espanyol, ni el pot tenir, ni tampoc és explícitament partidari de la
independència, és a dir de crear un nou estat, perquè sap que això no és pos-
sible, intenta de fugir de la qüestió parlant que la identitat nacional catalana
trobarà la seva plenitud a Europa, en la mesura que la identitat espanyola
es diluirà. És a dir, l'aposta de la integració europea farà que la nació espa-
nyola vagi perdent força, perquè l'estat perdrà força i, en canvi, llavors apa-
reixerà amb una força extraordinària la identitat nacional catalana, trobarà
en el marc europeu precisament la seva raó de ser, a través de les regions
europees.

Això és absolutament problemàtic, no sols problemàtic sinó que és una
construcció absolutament abstracta, perquè les regions europees que vagin
resultant del procés d'integració europea seran regions que avui per avui, són
molt difícils de definir i es construiran essencialment a partir dels mecanis-
mes d'acumulació, dels nous punts de desenvolupament econòmic i farà que
una entitat com la nostra, Catalunya, trobarà o no trobarà un espai europeu
en funció de diverses coses; entre elles la capacitat expansiva que tinguin
els nuclis urbans, molt especialment, en el cas nostre, Barcelona, de la capa-
citat expansiva que tingui la nostra economia, i la capacitat que tingui de
conectar-se realment amb altres economies. Però si les coses van molt bé
i Catalunya acaba formant part d'una regió europea més àmplia, que possi-
blement pot passar per zones del sud de França i del nord-est d'Itàlia, el que
és evident és que això no significarà un reforçament de la identitat nacional
catalana tal com la tenim avui, perquè aquesta identitat nacional catalana pre-
cisament es diluirà en un complex més ampli que no se sap massa bé directa-
ment com serà.

En tot cas, aquest és un dels problemes que tenim, i fa que els problemes
d'identitat nacional no es plantegin exactament igual a cada país, siguin molt
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aleatoris i s'han de seguir sense saber exactament per on passa la cosa. De
tota manera, jo crec que en una fase molt llarga encara, les actuals identitats
nacionals identificades amb molts estats són els que acabaran predominant,
i durant molt de temps serà així. Per això, insisteixo, els problemes institu-
cionals han de tenir una estructura que combini elements federals amb ele-
ments confederais.

I finalment vull fer referència a una observació que ha fet Pierre Guidoni.
Efectivament jo crec que seria molt perillós que les nacions europees que
estan actualment estructurades en forma d'estat-nació, acabin retrobant una
nova vitalitat en la mesura que tinguin un enemic exterior comú i que aquest
enemic exterior comú sigui la Comunitat. És a dir, els poders centrals de
l'Europa futura.

Els nacionalismes s'han construït amb una sola base: donant-se un enemic
exterior, un enemic exterior moltes vegades real, altres vegades fictici; en
tot cas un enemic exterior; tots els nacionalismes han anat per aquí. En la
mesura que podem tenir una situació on hi hagi un poder central molt fort
a Europa, al qual se li puguin atribuir totes les coses que van malament, real-
ment pot produir-se una espècie de retrobament, de retorn de vells naciona-
lismes que nosaltres voldríem que desapareguin, perquè tindran aquest ad-
versari exterior. Imaginem que en un futur, molt, molt futur, es pugui arribar
a crear una institució única europea, amb un president europeu i amb un exe-
cutiu format en funció de la majoria en el parlament, i que aquest president
sigui d'una de les actuals nacionalitats, francès o alemany o italià, i que la
majoria parlamentària que surti, aparegui en funció de tot això. A partir d'aquí
poden rebrotar els nacionalismes. Tots esperem que desapareixin en el pro-
cés d'integració europea, però no tenim cap garantia que no reapareixin.

Jordi Solé Tura
Diputat al Parlament

de Catalunya i Senador
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Les posicions de l'esquerra davant
la construcció política d'Europa
Raimon Obiols

Abans de començar voldria presentar una doble excusa; la primera és refe-
rent al fet que no he pogut assistir a la jornada d'aquest matí, i que, per tant,
és possible que hi hagi un fenomen de superposició, en relació a algunes
de les coses que s'han començat a plantejar a les intervencions d'aquest matí.
La segona és una excusa més de fons. Jo parlo des d'una distància curta,
no tinc una experiència política directa en la Comunitat; parlo, per tant, amb
un cert distanciament i és possible que algunes de les coses que comenti,
puguin topar amb el que són enfocaments pragmàtics, enfocaments d'expe-
riència, molt dilatada d'alguns dels assistents. Però valgui en tot cas la ne-
cessitat dels plantejaments que expressaré, que no són plantejaments estric-
tament personals, que representen posicions d'un col·lectiu políticament
important, el del socialisme a Catalunya, amb tot el que té de voluntat de
contribuir, molt modestament, per descomptat, amb un profund realisme de
les possibilitats concretes d'incidència en un procés tan vast i tan complex
com és per una banda el procés de construcció política d'Europa i per l'altra
el procés més específic de desenvolupament, de creixement d'una alternativa
de progrés, d'una alternativa del socialisme democràtic inserida dins d'aquest
procés vast i complex de la construcció de la unió europea.

En tot cas, per a les persones que m'escoltin avui, que disposen d'una ex-
periència més perllongada en la seva acció política dins de la Comunitat, potser
les meves paraules poden tenir si no l'interès objectiu dels plantejaments,
sí almenys l'interès objectiu de poder calibrar, de poder constatar quina és
la percepció, quines són les esperances que des d'un dels sectors del socia-
lisme europeu, el socialisme català dins de la política actual del socialisme
espanyol, es té en relació amb aquests fets.

UNA ACTITUD PERSONAL

Em sembla que no diré res de nou en constatar que la nostra actitud coin-
cideix amb una actitud prou generalitzada, que és en certa forma paradoxal,
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en el si dels sectors polítics europeistes i molt particular en el si del socialis-
me democràtic europeu. És una actitud paradoxal, perquè és per una banda
una actitud esperançada, una actitud que juga clarament sobre la certesa, so-
bre la seguretat que el procés de construcció política d'Europa és un fet que
reflecteix un corrent de fons molt profund i molt fort i, per tant, irreversible.
I per altra banda, una sensació contradictòria, una sensació de preocupació,
una sensació d'una certa impaciència quan es constata l'enorme complicació
del procés en ell mateix i també el ritme històricament massa lent que aquest
procés summament complex està desenvolupant.

El Secretari General i President del Govern d'Espanya, Felipe González,
va constatar també aquesta preocupació, quan afirmava que respecte d'aquest
procés de construcció europea, és per descomptat molt important arribar,
però també, sobretot és important arribar a temps, i crec que no dic res de
nou, quan constato com a punt d'arrancada de la meva reflexió, aquesta sen-
sació ambivalent, paradoxal, contradictòria, d'esperança per una banda, de
constatar que hi ha coses que avancen, que sobretot el substráete d'aquest
procés és un substráete d'avenç, de fons profund, fort, però d'altra banda,
la mateixa complexitat del procés imprimeix a la situació un ritme excessiva-
ment lent quan l'objectiu no és sols arribar a resoldre efectivament les con-
tradiccions, els problemes que estem afrontant, en el moment històricament
adequat.

PAPER CENTRAL DEL SOCIALISME A EUROPA

El procés és complex, i és un procés que no pot ser vist, per descomptat,
des de la unilateralitat d'una opció política determinada. Crec recordar que
no fa gaire va ser Rudi Arndt, que ens acompanya en aquesta taula, qui as-
senyalava una cosa que és absolutament certa: Europa no serà liberal, Euro-
pa no serà demòcrata cristiana. Europa haurà de representar un procés d'avenç,
de construcció sobre una base indispensable, la base del pluralisme, la base
d'una civilització, d'una cultura o d'unes cultures polítiques que tenen molt
essencialment, molt medularment una connotació de pluralisme molt forta.

Però ens hem de mirar les coses lògicament, des de les nostres posicions,
des de la nostra cultura política, per tant en la perspectiva no sols del procés
d'avenç cap a la construcció de la unió europea, sinó també del rol de l'es-
querra, i quan parlem d'esquerra ens hem de referir forçosament, inevitable-
ment, al socialisme democràtic, amb la seva composició absolutament cen-
tral, com la seva força absolutament central, primordial, i des d'aquest punt
de vista jo crec que és legítim que defensem i avancem com a posició fona-
mental una concepció pluralista de la construcció política d'Europa, tinguem
també molt present una legítima ambició, la d'avançar democràticament cap
a una modificació real i profunda de les relacions de força entre les grans
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famílies polítiques europees, que impliqui pel socialisme democràtic nous
plantejaments fecunds, una nova etapa de rellançament, d'exposició, amb nous
elements d'estímul, amb nous elements de força, amb aquesta, crec que legí-
tima ambició democràtica, que el socialisme democràtic pugui en el marc
del pluralisme exercir el proper període històric una leadership, una capaci-
tat de direcció i d'hegemonia forta en el procés de construcció d'Europa.

La meva reflexió anirà per tant al voltant d'aquesta pauta, la pauta de valo-
ració del procés en ell mateix i al costat, d'una manera molt primordial tam-
bé, la pauta de consideració de quin és el paper que el socialisme democràtic
ha d'exercir amb una legítima voluntat de tenir un.paper de lídership, un pa-
per de direcció en el procés en el seu conjunt. Quan afirmo aquesta voluntat
legítima, no m'estic referint per descomptat a cap forma de voluntarisme,
parteixo d'una constatació específica i concreta dels fets que des de qualse-
vol perspectiva que es miri, representa ja avui el socialisme democràtic a
Europa.

El socialisme democràtic és, en primer lloc, la força política primera de
la Comunitat, representa dins del Parlament Europeu la minoria majoritària.
En la Comissió actual els presidents són socialistes i la major part de comis-
saris. En el Consell la meitat dels governs que hi són representats tenen par-
ticipació socialista, tres en posició majoritària i tres en coalició; per tant,
aquesta responsabilitat i aquesta ambició de poder marcar una impremta, de
poder proposar i desenvolupar iniciatives no correspon a un element de vo-
luntarisme prehistòric en funció de la nostra ubicació política, respon a una
realitat concreta de les coses.

DUES QÜESTIONS

Jo em voldria referir, en una primera part que desenvoluparé molt breu-
ment al procés en ell mateix des de la nostra perspectiva, és a dir, el procés
que té la cita de l'any 92, en la posta en marxa de l'acta única, un punt de
partida important, una cita important que es caracteritza com el mínim in-
dispensable per avançar els anys posteriors cap a la unió europea.

I després m'estendré més en el que en aquest moment em preocupa més
específicament: el paper nostre, el paper del socialisme democràtic europeu
en aquest procés, perquè, i avanço ja una tesi, crec que existeix un retard
innecessari; que són ineluctables, hi ha retards que corresponen a la realitat
mateixa dels fets, hi ha retards en canvi que depenen fonamentalment de la
claredat de la percepció d'un projecte i de la voluntat política. Crec que exis-
teix un retard, un decalatge molt important, molt notori en el que és el po-
tencial, el pes del socialisme democràtic dins de la Comunitat, dins del Par-
lament Europeu, de la Comissió i del Consell de Ministres, i el que són els
instruments de generació de política unitària del socialisme democràtic a Euro-

42



L'OPINIÓ SOCIALISTA

pa en aquests moments. I em referiré, si em permeteu, més extensament a
aquest segon aspecte, que em sembla que pot tenir interès.

ESPAI ECONÒMIC, ESPAI SOCIAL

Que l'any 92 s'ha convertit en una fita mítica, en un cert símbol, em sem-
bla evident, potser fins i tot amb una certa connotació mítica, com he asse-
nyalat, però ens hem de centrar a valorar ràpidament el que poden ser les
perspectives del procés d'avenç cap a la construcció política d'Europa. El
perfil més conegut és el de la realització per aquesta data, del mercat inte-
rior, és una proposta que en si no és nova, està especificada, de fet és pràcti-
cament una reformulado dels objectius constituents del mercat comú de l'any
1957, amb algunes diferències fonamentals o substancials; s'ha fixat un ter-
mini, el termini del 92, per la realització d'un espai sense fronteres, d'un
espai comú que permeti la lliure circulació de persones, mercaderies, ser-
veis i capiteis.

Com a segon element, que crec que té importància, aquest compromís queda
completat amb la dimensió social, amb la voluntat expressada d'assegurar
en aquest procés una dimensió de solidaritat, una dimensió social, tent en
l'aspecte interterritorial per a éviter un desenvolupament en el gran mercat
d'elements de distorsió que trenquin l'equació de conjunt entre diverses re-
gions, dins de la Comunitat, com l'aspecte estrictament de dret social, de
drets dels treballadors, de caràcter laboral.

Voldria assenyalar des d'aquest punt de viste que el procés que ha arribat
a establir el programa del 92 de l'acte única, deriva en bona mesura de ne-
cessitats subjectives d'índole econòmica, però també té una característica que
crec que cal valorar, que és la conseqüència d'un procés de rellançament del
debat comunitari, que s'impulsa a partir del primer Parlament Europeu ele-
git per sufragi universal l'any 1979.

D'una manera o d'una altra, és la resposta des dels governs al que va ser
l'actuació dels Parlaments amb l'aprovació del projecte de tractat d'unió polí-
tica i el projecte d'Europa dels ciutadans. El que han estat també les propos-
tes avançades per la Comissió Delors al llarg dels darrers anys, i que té en
aquest sentit un caràcter fonamentalment econòmic amb aqueste dimensió
social, però tombé, ni que sigui fonamental, i em sembla que això és impor-
tent recalcar-ho, un objectiu també d'avenç cap a la concreció política de la
unitat europea. Ja en el primer article de l'acta única es parla de fer progres-
sar de manera concrete la unió europea, la unió política. És a dir, que l'ob-
jectiu en última instància és un objectiu polític, i en ell s'inclouen elements
que tenen una forta connotació política, no sols econòmica, quan es parla
d'avenços en el que tradicionalment s'han considerat els elements essencials
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més medulars de la configuració d'un estat, d'un conglomerat institucional
polític, en els temes de moneda, i els temes de defensa.

En definitiva, al voltant d'aquestes línies fonamentals de l'acta única, és
a dir, la realització del mercat interior, la cohesió social, uns elements de
base pel desenvolupament d'una política social, els elements d'extensió de
noves polítiques que són necessàries per a crear economies d'escala, per crear
energia, al voltant de grans qüestions de competitivitat en el camp de la re-
cerca o de la tecnologia, o elements que també requereixen forçosament l'adop-
ció de polítiques supranacionais i supraestatals, com els de defensa del medi
ambient o els de modernització d'aspectes industrials o el mateix problema
d'avançar en la configuració d'una política de defensa d'Europa, es genera
una situació en la qual es creen unes bases que permeten pensar per als pro-
pers anys en el desenvolupament de noves fases en la perspectiva d'aconse-
guir l'objectiu polític, és a dir, l'objectiu de la unió europea.

El mètode que s'ha adoptat és el mètode més pragmàtic, més realista, d'anar
posant fonaments a les bases estructurals, les bases econòmiques d'un pro-
cés unitari que permeti anar desenvolupant una societat civil comuna a Europa.
D'aquest punt de vista hi ha una cita concreta, és la cita del 92 que significa
l'enderrocament de les fronteres i per tant la creació d'un espai econòmic
i social comú.

PLANTEJAMENT BI-POLAR

Aquesta és la imatge que arriba més perceptiblement a l'opinió pública i
voldria atreure l'atenció sobre aquest fet. El ciutadà del nostre país veu l'acta
única del 92 en aquest sentit. Sempre la percepció de l'opinió pública en re-
lació a problemes d'aquesta naturalesa, és una percepció a grans trets. És
l'element més dominant el que arriba a travessar els filtres del coneixement,
la llum que arriba, la imatge, el símbol que arriba fonamentalment al ciuta-
dà. És la imatge de l'enderrocament de parets, fronteres i tabics... És a dir,
la imatge de la consagració d'un mercat únic amb una plena llibertat de mo-
viments de persones, és potser un element de reflexió, en el sentit de pensar
que aquí hi ha, dins del marc plural d'opinions econòmiques, socials, de po-
lítiques Diferents que juguen en consens al voltant d'aquesta alternativa de
l'Europa de l'acta única, una possible bipolaritat de plantejament que té sempre
una enorme importància des del punt de vista de la pedagogia política, de
l'explicació de les coses als ciutadans: que la percepció que l'opinió pública
pot fer-se de les coses, l'enderrocament de tabics, de compartiments, de fron-
teres, és ja en ell mateix l'element fonamental i en la resta cal deixar-ho mar-
car; és a dir, l'esquema de l'aplicació de l'acta única com un aspecte de des-
trucció de fronteres, de tabics, de compartiments, acompanyats d'una
desregulació sistemàtica en el mercat actual. Creiem que sense un procés
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d'unitat econòmica que es garanteix o que es desenvolupa entorn de l'aplica-
ció de l'acta única, és impossible de fonamentar un procés polític de cons-
trucció de la unió europea. Però nosaltres no juguem al model de destrucció
de fronteres més desregulació, nosaltres juguem al procés de destrucció de
fronteres més aplicació de polítiques democràtiques, de polítiques socials.
Construcció, per tant, d'un espai comú que signifiqui un nou estadi de de-
senvolupament de forces econòmiques jugant d'una manera absolutament lliure
al mercat, i que signifiqui l'aplicació de polítiques de solidaritat, en un doble
sentit: solidaritat espacial, solidaritat territorial entre zones més pròsperes
i zones menys desenvolupades i solidaritat social entre els diversos sectors
i les diverses classes que configuren el conjunt de les societats europees, més
a la vegada el procés de construcció d'institucions, que supleixin un dèficit
democràtic en el procés de construcció d'Europa; és a dir, d'institucions de-
mocràtiques amb polítiques comunes a Europa. Aquesta ha de ser i és de
fet l'orientació fonamental del socialisme democràtic en aquest moment, d'una
manera forçosament caricaturesca.

TRES POSICIONS

Per entendre'ns ràpidament, es podrien assenyalar tres grans actituds en-
front del repte de la construcció de la unió política a Europa; ho avanço com
hipòtesi, es podrien introduir totes les matitzacions i totes les correccions
del cas, etc. Es podria assenyalar la posició, deixo un marge, les posicions
diguem retardatàries, fonamentalistes, no europeistes, les posicions d'una certa
esquerra no socialista, encara que en algun cas, potser també, una certa es-
querra socialista, ¿no? No voldria entrar en polèmiques sobre aquest parti-
cular. Deixant al marge això, crec que és purament residual la posició, que
podríem ubicar d'una forma gairebé caricaturesca en la posició que defensen
els comunistes francesos en aquests moments. Deixant de banda això, que
em sembla un fenomen poc significatiu, almenys dins del marc del que són
les grans orientacions, podria assenyalar potser un triple posicionament:

El posicionament més conservador. Anem pas a pas: Del que es tracta fo-
namentalment és d'un gradual pas cap a la construcció de centres de poder
europeus, i això forçosament haurà de ser un procés clar, concret, irreversi-
ble; no cal dir, centres de poder democràtic que tendeixin a superar els inte-
ressos de decisió dels estats, de les nacions, i es cedeixin, dins d'una lògica
de conjunt, dins del que podríem denominar una lògica comunitària, una lò-
gica en un sentit ample, una lògica europea.

¿Com fer això? ¿A través de quines vies, de quins processos? Jo no vull
formular posicions a l'entorn d'aquesta qüestió, em vull centrar, crec que puc
dir coses més interessants, que pot ser més útil que em centri en: ¿Quina
hauria de ser l'activitat, quin hauria de ser el plantejament del socialisme
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democràtic a Europa, per aconseguir una clarificació d'aquest problema es-
tratègic sobre la base d'unificar polítiques? Perquè és molt difícil que el so-
cialisme democràtic a Europa pugui establir clarament una política de con-
junt en relació al que és aquest repte fonamental, si prèviament no ha aconseguit
no sols decidir, sinó fer bases concretes en el procés d'elaboració i de posta
en marxa de polítiques i d'instruments, que també en ells mateixos escapin
a l'estricta lògica, a l'estricta inèrcia dels interessos nacionals i dels interes-
sos estatals. Em sembla que és pràcticament impossible aconseguir el tot si
no s'ha aconseguit prèviament la part. I retorno d'aquest punt de vista al que
em semblava una constatació. Ho calia fer, el decalatge, la distància que en-
cara existeix encara el fet que el socialisme democràtic sigui la primera força
política de la Comunitat, i el fet que no existeixi entre en el sentit ple de
l'expressió, una organització que sigui capaç d'elaborar política socialista a
nivell comunitari.

LA UNIÓ DE PARTITS SOCIALISTES EUROPEUS

La situació no la descriuré en el seu detall, però potser assenyalaré unes
coses concretes. La unió de partits socialistes de la Comunitat Europea; jo
no faig, per descomptat, una valoració negativa de la seva activitat, perquè
no és qüestió d'atribuir responsabilitat als sectors de la unió. Les responsa-
bilitats cal atribuir-les al que són els partits. Dins de cada estat. Dins de cada
territori, és encara avui una organització política desconeguda, no ja per l'opinió
pública, sinó pels propis afiliats i quadres de les organitzacions socialistes.
Es tracta de plantejar aquesta qüestió, em sembla, amb total sinceritat i trac-
tar de trobar vies concretes de superació d'aquest retard, que és un retard
que podria tenir conseqüències greus, i es tracta de fer-ho sobre la base de
proposar en tots els àmbits on sigui necessari, on sigui possible, un esforç
de voluntat per avançar cap a la constitució d'una veritable organització uni-
tària del socialisme europeu, en una dimensió que no sigui estrictament la
coordinació dins de les instàncies de la Comunitat que no sigui únicament
allò que es fa, i es fa bé, en el moment que hi ha un repte electoral (les elec-
cions europees, les eleccions al Parlament Europeu), sinó que tingui també
una globalitat de plantejament, de continuïtat, de força, davant els sistemes
polítics europeus i davant les opinions públiques dels diversos països euro-
peus, per arribar com més ràpidament millor a canviar en certa forma el pa-
radigma del que és la visió del socialisme democràtic que es té a cada un
dels països europeus, arribar a una nova visió on hi ha lideratges europeus,
on hi ha estructures europees, on hi ha campanyes europees, on hi ha inci-
dència i missatge permanent del socialisme democràtic sobre tota l'opinió
europea, on hi ha instruments, on hi ha mitjans, on hi ha polítiques de comú
acord.
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Jo sé naturalment, que hi ha dificultats molt grans per tirar endavant un
procés d'aquesta naturalesa, però sé com sabem tots plegats que això és ne-
cessari, que és indispensable, que probablement és no la solució de la refor-
mulació del socialisme democràtic per les properes dècades, però sí un ins-
trument necessari; no suficient, però necessari.

UNITAT i DIFERÈNCIA

Em refereixo que cal també reaccionar contra la tendència a considerar
que només a través del procés de canvi d'escala, que només a través de can-
viar de plantejaments i arribar veritablement a una dimensió europea de les
polítiques i de l'acció del socialisme democràtic, se solucionen els proble-
mes del socialisme democràtic, es resolen els problemes del socialisme de-
mocràtic en aquest moment; això seria una fugida endavant, probablement,
seria jugar-ho tot a una carta, i la realitat és més complexa. La realitat és
que les situacions són diferents a cada país, que hi ha realitats econòmiques,
socials, polítiques, molt diferenciades, que hi ha problemes comuns i que
hi ha problemes específics, i que del que es tracta és de tirar endavant políti-
ques que siguin polítiques amb coincidències, amb acords, però també amb
els elements de diferenciació que corresponen a situacions molt específiques.
Seria, crec, un error jugar la carta de la fugida endavant sobre la base de
considerar que només a través del procés "de construcció d'uns elements del
socialisme democràtic a nivell europeu, es poden resoldre els reptes que té
plantejada l'esquerra i el socialisme democràtic a Europa, però en canvi con-
sidera que si no es construeix aquest àmbit de discussió, de debat, d'elabora-
ció i també de proposta, de programa, d'acció, d'influència sobre l'opinió
publica, no es podran tampoc resoldre els problemes que cadascun dels par-
tits i de les forces del socialisme democràtic tenen en els seus països respectius.

NECESSITAT D'ACTUAR CONJUNTAMENT

El punt de partida, per tant, és el de considerar que les estructures de coor-
dinació organitzativa de què ens hem dotat fins ara els socialistes europeus,
són insuficients pel mateix fet que ni l'opinió pública, ni els propis afiliats
tinguin una percepció clara de què s'està fent. En aquesta direcció és un fet
simptomàtic que això no és una responsabilitat atribuïble als socialistes euro-
peus en el Parlament Europeu dins de la unió de partits, sinó que és una res-
ponsabilitat atribuïble estrictament, fonamentalment a les inèrcies dels par-
tits dins de cada un dels estats o de cada una de les nacions europees en aquest
moment. Falta de resposta, inèrcies en relació al passat, en relació a la histò-
ria, debilitat de comprensió dels reptes que hi ha plantejats, manca de volun-
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tat, excessiva por de plantejaments nacionalistes o estatalistes; aquí podríem
entrar en l'anàlisi de les causes, però em sembla que el que importa és asse-
nyalar en primer lloc l'existència d'aquest retard, i en segon lloc la necessitat
imperiosa de definir molt clarament el que cal fer, i cal fer-ho per tractar
de tirar endavant un procés que superi aquesta situació de retard. És a dir,
plantejar-se el problema de com avançar cap al desenvolupament d'una veri-
table acció política socialista comuna a Europa.

Jo no voldria tampoc que fos interpretada la meva intervenció com una va-
loració només negativa de la situació. Constato retards, però constato també
a la vegada l'existència d'uns elements de canvi, d'uns elements d'innovació
que s'han introduït en els darrers anys, que tenen importància, des del meu
punt de vista, considerable. S'ha produït, em sembla, d'una manera molt in-
teressant un procés de reflexió de l'esquerra europea, del socialisme demo-
cràtic europeu, en relació amb una nova situació canviant, amb problemes
que d'una manera impetuosa s'han anat desenvolupant en els darrers anys,
sobretot a partir del desencadenament de la crisi de la primera part de la
dècada dels 70, que ha portat a una situació que jo caracteritzaria com una
situació en la qual, almenys el llistat temàtic del que són les grans contradic-
cions de l'època, el que són els grans reptes davant dels quals el socialisme
democràtic ha d'elaborar respostes i ha d'implementar respostes, és ja un pa-
trimoni acumulat que s'ha anat desenvolupant en els diversos països, en els
diversos partits, i constitueix un gran pas comú de considerable importàn-
cia. No hem de subvalorar això. La capacitat de reacció del socialisme de-
mocràtic en la seva pluralitat d'expressions organitzatives davant del canvi
de situació, del canvi d'escenari de l'època em sembla que s'ha produït. Na-
turalment, caldrà anar-lo desenvolupant, anar-lo aprofundint, anar-lo unifi-
cant, però s'ha produït d'una manera o d'una altra i és bo que sigui així. Crec
que no podem fer d'aquest punt de vista una valoració negativa, qualsevol
esquema tòpic en el sentit de considerar el que caracteritza el panorama de
la política cultural i europea.

NEOCONSERVADURISME I NEOPROGRESSISME

El joc polític a Europa en aquest moment és encara una situació en la qual
una ofensiva neoconservadora, l'ofensiva del que està en els plantejaments
neoconservadors, neoliberals, de desregulació, ha penetrat amb molta força
en un panorama pràcticament desassistit, un panorama de la perplexitat, de
l'abandó de vells esquemes per part del socialisme democràtic en la seva ex-
pressió política o en el sindicalisme d'orientació socialista. És un panorama
tòpic que no correspon a la realitat.

Avui em sembla que es pot dir que estem vivint una situació d'esgotament
progressiu de l'ofensiva neoconservadora, i una situació en la qual comença
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d'emergir un discurs neoprogressista a Europa, que s'expressa encara d'una
forma potser embrionària, potser germinal però que téja un fonament sòlid,
un fonament bastant consistent. Del que es tracta és, lògicament, sobre aquesta
base, d'avançar en la propera etapa. I aquí topem amb el problema que jo
esmentava, que em sembla que és un problema que aquest matí havia estat
ja evocat: el problema del retard des del punt de vista de l'acció concreta,
de l'organització concreta, de la coordinació concreta per aconseguir deter-
minats objectius.

TRES OBJECTIUS

¿Quins haurien de ser? Des del meu punt de vista, els següents: Primer.
Sobre la base que he comentat de l'existència d'un procés de renovació de
cultura política del socialisme democràtic que s'ha produït en aquests dar-
rers anys, avançar en la dimensió d'aprofundiment d'aquesta perspectiva ideo-
lògica o estratègica. D'avançar en segon lloc en una perspectiva política el
mateix debat polític sobre què fer en relació a l'horitzó del 92 i més enllà
de cara a una estratègia de construcció de la unió europea. D'avançar, en
tercer lloc, en una perspectiva organitzativa, és a dir, vers un model d'orga-
nització política socialista supranacional. Això no es fa en quatre dies, és
un procés lògicament acumulatiu, un procés complex; però sense que hi hagi
una clara voluntat, un clar consens dins del socialisme democràtic i dins de
les direccions dels respectius partits en aquesta direcció, el retard es pot man-
tenir i fins i tot pot augmentar. I crec que el repte és des d'aquest punt de
vista d'extraordinària gravetat en aquest moment, d'una gran urgència, d'una
gran importància. Caldria, fixar horitzons concrets, establir compromisos
concrets i tractar de reconvertir polítiques en el marc de cada estat i dins
de les estructures de la Comunitat per a avançar més ràpidament amb un rit-
me més àgil, amb un ritme més ràpid en aquesta triple perspectiva de cultura
política, de formulació dels nous paradigmes del socialisme democràtic, una
perspectiva política comunitària, de més unitat, més coordinació de les polí-
tiques socialistes en tots els àmbits de la Comunitat Europea i, en paral·lel,
en tercer lloc, una perspectiva d'organització, d'avançar cap a un model or-
ganitzatiu polític socialista supranacional.

Quan es fan aquests plantejaments, a vegades hi ha la rèplica del realisme,
i és un realisme en certa forma retardatari. Les coses són molt difícils, el pro-
cés és molt complex, les dimensions són molt vastes, hi ha una dificultat con-
siderable, etc. Cal des d'aquest punt de vista, per tant, plantejar-se la conve-
niència de fer formulacions que siguin no formulacions provocatives per una
pruïja de formular provocacions provocatives, però sí de sacsejar una mica
una situació amb connotacions inercials, i tractar d'introduir els màxims ele-
ments d'innovació, de novetat, en els mètodes i en les formulacions dels objectius.
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ACORD POLÍTIC I MOVIMENT DE SOCIETAT

Em referiré des d'aquest punt de vista a alguns aspectes que em semblen
especialment importants. Un procés d'avenç cap a uíia organització política
unificada del socialisme democràtic necessita un requisit indispensable, que
és un acord si no unànim, almenys un acord prou ample dels partits i de les
direccions dels partits en aquesta direcció. Però això és una condició neces-
sària, no és una condició suficient. És més: Ens podríem trobar potser en
la situació en la qual un acord dels partits per avançar en aquesta direcció
si no és acompanyat d'un moviment més ample, tingués estrictament el ca-
ràcter d'una operació política, una operació orgànica en el sentit més estricte
o més reduït del tema.

Quan es parla de la perspectiva de l'acta única europea, parlem d'un pro-
cés de construcció de societat, de fer la lectura d'un procés simultani de cons-
trucció d'una àrea política socialista entesa com una àrea que transcendeix
estrictament l'àmbit de coordinació entre els partits, una àrea que permet anar
trenant un entrellaçat, un teixit de relacions supranacionais, superestatals,
de relacions internacionalistes, que fe d'acompanyament, que fe de ressò, que
fa d'amplificador d'un procés polític més estricte; d'avançar, per tant, en el
procés de creació d'instruments no estrictament partidaris que abordin as-
pectes molt concrets, que encara no estan resolts, de traducció de polítiques
en relació amb l'opinió pública, en relació amb els ciutadans, en definitiva.

Això fe referència a aspectes tan importants com el de la comunicació, la
informació, el d'instruments de debat teòric ideològic, el desenvolupament
de campanyes, el desenvolupament d'accions concertades que transcendei-
xin les fronteres dels estats, a la interrelació entre els quadres polítics i entre
els quadres sindicals, a la formació de quadres polítics dins de les nostres
organitzacions, als aspectes de la publicitat, als aspectes d'investigació so-
ciològica, als aspectes de formació de base, als aspectes de relacions entre
els joves, als aspectes d'elaboració d'una simbologia comuna, d'avenç en el
desenvolupament d'estratègies electorals unitàries. És a dir, un procés que
permeti avançar cap a una situació en la qual no són estrictament els grups
de direcció dels partits que es doten de mecanismes més desenvolupats que
en el moment actual de coordinació, que no són simplement els grups socia-
listes en el Parlament Europeu que tendeixin més a unificar les seves políti-
ques, que es refereix no solament a un procés superestructural de relació,
d'articulació, sinó un procés més de quadres, més de base, més de societat,
més de comunicació, més de cultura difusa que permeti anar creant una per-
cepció diferent de les coses, primer dins dels partits, després en el conjunt
dels espais electorals del socialisme democràtic i finalment en el conjunt de
la societat podrem reeixir a capgirar les coses. I afirmo des d'aquest punt
de vista, almenys, de la nostra experiència, és a dir, de l'experiència de la
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nostra societat, que existeix una carència i existeix una demanda expressada
dins dels sectors populars, dins de l'opinió pública pel desenvolupament d'una
política d'aquesta naturalesa. Demanda que no es resol estrictament sobre
la base d'optimitzar els mecanismes de coordinació; demanda que només serà
possible des d'una àrea de resposta efectiva, si es desenvolupen accions de
base, accions d'aprofundiment social que permetin una àrea de resposta eficaç.

LA DEMANDA DE LA NOSTRA SOCIETAT

Naturalment es pot dir que potser la nostra societat és un xic específica
dins de les societats europees en aquest moment. Per una banda el joc, la
contrapartida del procés de la integració a la Comunitat Europea en el nostre
país encara no es fa sentir. És probable que trobem en un moment determi-
nat una situació de reflex, quan sorgeixin alguns problemes específics d'ín-
dole econòmica, etc., però estem en aquesta situació, és a dir, una situació
en la qual una gran majoria de l'opinió pública i dels sectors populars i de
l'esquerra està clarament amb una voluntat i una esperança dipositada en Euro-
pa. S'explica això per motius històrics molt concrets, perquè durant molts
anys el procés d'integració d'Espanya a Europa, va ser un procés que es veia
com la resposta històrica a un doble problema que tenia plantejat i que era
clarament perceptible en l'opinió pública. El primer problema, el problema
de l'estabilitat de la conquesta d'un sistema democràtic a Espanya. Segon pro-
blema, la integració a Europa com element de modernització del que era
l'acompanyament econòmic en forma de proteccionisme del règim dictato-
rial en l'època de Franco; potser això marca efectivament una situació espe-
cífica, jo no ho sé. Potser aquesta demanda d'acció massiva és major a Es-
panya en aquest moment i a Catalunya que en altres països d'Europa on trenta
anys i escaig de vida comunitària, de joc, de conflictes, de problemes han
introduït una altra percepció de les coses menys «ingènua». Valgui el que valgui
aquesta afirmació, aquesta demanda en la nostra societat existeix i, per tant,
això és un potencial, una capacitat d'actuació que pot tenir una utilitat no
sols per a nosaltres, sinó en el marc general d'una política social democràti-
ca en el conjunt d'Europa. La nostra voluntat aniria per aquí.

FEDERALISME SOCIALISTA EUROPEU

Jo citaré en aquest moment el que va ser la presa de posició del vice-secretari
general del PSOE, i vice-president del govern, Alfonso Guerra, en aquesta
direcció faja més de dos anys, en el sentit de plantejar la possibilitat concre-
ta d'establir un programa amb un calendari, amb uns objectius precisos, que
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tingués com a objectiu la constitució d'una forma política organizativa que
expressés, instrumentés i tirés endavant una política de socialisme democràtic.

Ell ho va expressar fent la proposta de constitució d'un partit socialista fe-
deral europeu; i és una proposta que està sobre la taula. Jo crec que és una
proposta indissimulable, expressa no una posició personal, expressa el que
és un criteri àmpliament compartit pel socialisme espanyol i pel socialisme
català. És una proposta que pot ser discutida en tots els seus caràcters, en
totes les seves modalitats, en tot els seus ritmes, etc., però, en tant que ob-
jectiu, jo crec que és difícilment discutible. És difícilment discutible que com
a conseqüència del procés històric que estem vivint, cal que el socialisme
democràtic en els diversos països de la Comunitat i d'Europa es plantegi la
necessitat d'avançar cap a una foma que introdueixi elements de cohesió, d'ela-
boració de política, de disciplina, de desenvolupament d'actuació més enllà
de les lògiques nacionals i de les lògiques estatals.

El repte està aquí plantejat. Som capaços de solventar-lo? És un repte que
està plantejat i crec, a més a més, que aquest repte és viable, és a dir, que
l'avenç cap a aquest objectiu és un avenç perfectament realitzable.

¿Quines són les condicions per això? N'he assenyalat una que és indispen-
sable: Un acord majoritari dels partits i de les direccions dels partits.

No em sembla utòpic plantejar a curt termini una voluntat d'aquesta natu-
ralesa.

Una altra condició indispensable, i és aquí on crec que molts sectors po-
drien ser útils en anar desenvolupant una acció constant dins i fora de les
organitzacions partidàries per fer madurar aquesta proposta, fer-la avançar
i sobretot donar-li aquest requisit: que és indispensable que un procés d'aquesta
naturalesa no sigui un procés fet sobre la base d'una negociació dels partits
sinó que s'insereixi dins d'un marc de valors, de cultura difusa, de percepció
de les coses dins de les bases d'organitzacions polítiques i sindicals, i dins
del conjunt del que són els espais electorals progressistes dels socialisme de-
mocràtic a Europa.

INTERNACIONALISME

I poca cosa més, estimats amics, jo no volia sinó assenyalar això, la nostra
disponibilitat a parlar d'aquests afers, la percepció que tenim de la necessitat
imperiosa de situar-nos en aquest nou marc i potser als amics d'altres països
que ens acompanyen no els sonaran noves. Són coses que per descomptat
ja s'han dit i s'han repetit, però voldria de tota manera deixar constància que
aquesta és la posició del socialisme català, i crec també del conjunt del so-
cialisme espanyol.

L'ampliació cap al mercat ibèric de la Comunitat Europea significa un ele-
ment important per la pròpia Comunitat. Potser també en el marc del socia-
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lisme democràtic europeu la presència del socialisme ibèric pot significar
l'aportació de plantejaments que precisament per no tenir el llast de trenta
anys de vida comunitària, podem plantejar les coses amb una mica més de
positiva ingenuïtat, de positiva il·lusió de cara al ftitur. Sens dubte poden ve-
nir en els propers temps els moments de petits o grans desenganys, de xoc
amb els que són les dificultats de la rutina, del treball complex dins de les
institucions comunitàries, el xoc amb el que són la percepció d'unes supe-
restructures que sovint queden molt popularitzaries, que sovint queden en la
percepció concreta dels ciutadans, però que a vegades són molt allunyats de
la situació de conjunt; però en tot cas, valgui el que valgui, aquesta és la
nostra posició.

Una posició que jo resumiria dient que els reptes de l'esquerra d'Europa
en aquests moments són molt grans i molt importants. No com a condició
suficient, però sí com condició necessària hi ha el pas cap a una nova fase
que no és tampoc nova estrictament; es tracta de la recuperació amb força
de voluntat, amb empenta, d'una de les senyes d'identitat originària del so-
cialisme democràtic: l'internacionalisme, en aquest cas concret, un interna-
cionalisme expressat amb una formulació d'europeisme socialista d'esquer-
ra. Moltes gràcies.

DIVULGAR LES PROPOSTES SOCIALISTES

He formulat, he reiterat en definitiva el que és un plantejament que surt
d'alguns punts dels partits europeus en la línia d'avançar cap a un procés de
coordinació i d'unificació política, sobre una base federal, amb la formula-
ció de la possible obertura d'un procés constituent cap a un partit socialista
federal europeu. Perquè és la nostra política, és un criteri compartit pel so-
cialisme espanyol i pel socialisme català en aquest moment, i perquè ens sembla
que, essent un element emblemàtic, pot resumir molt clarament un procés
de mobilització en aquest sentit. Però he d'assenyalar, he tractat d'assenyalar
quelcom a què ha fet referència l'amic Guidoni. Es tracta no simplement de
formular una proposta que s'inscrigui dins d'un procés de convergència polí-
tica en totes les condicions de diversitat de plantejaments que hi ha, sinó d'un
procés que apunti cap a l'intent de donar una resposta estratègica als proble-
mes que estan plantejats. D'aquest punt de vista la meva anàlisi consistiria
que hi ha bon bagatge, en aquest moment, acumulat d'iniciatives, d'anàlisi
i propostes que poden i han de ser més conegudes, que han de ser motiu
d'una interrelació més estreta, i que sobretot han d'afectar no simplement
les direccions sinó el conjunt de les organitzacions.

Jo voldria evocar des d'aquest punt de vista una experiència que ens és
pròpia fent al·lusió molt ràpidament a algunes altres iniciatives, no tant per
analitzar-les en elles mateixes sinó per mostrar fins a quin punt quan s'aixeca
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la iniciativa d'un procés de resposta, aquest procés es desenvolupa amb una
força determinada. Perquè existeix una carència notable, existeix un buit, exis-
teix una necessitat en molts àmbits de l'acció política sindical i social de l'es-
querra en relació a aquestes qüestions.

Em referiré al que és la gènesi i a les primeres passes de desenvolupament
del programa 2000 en el conjunt de l'Estat espanyol, i fins a quin punt hem
pogut constatar com no sols dins de l'àrea socialista, sinó d'una manera més
àmplia en tot el que és l'àmbit de l'esquerra social, cultural i política, una
convocatòria, un debat ample, participatiu, un procés obert, rep una respos-
ta molt positiva i multitudinària. Vam tenir la sorpresa en el moment de pre-
sentació de la iniciativa d'obertura on el procés d'aquest debat a Barcelona
de trobar-nos amb un procés de desbordament, pràcticament amb milers de
persones que manifestaven la seva voluntat d'obrir un procés d'aquesta natu-
ralesa. És un exemple concret.

Referent a un altre aspecte, però que també porta a la mateixa conclusió,
és el fet que quan es fa un pas endavant, hi ha immediatament un procés de
ressonància. És el tipus de plantejaments que en aquests moments avancen
Oskar Lafontaine i el Partit Socialdemòcrata Alemany. No és aquest el mo-
ment, evidentment, de valorar l'encert o desencert d'unes perspectives, d'unes
valoracions, d'uns plantejaments, etc., i des de la nostra perspectiva hi hau-
rien moltes coses per discutir als plantejaments d'Oskar Lafontaine. No em
refereixo a això, em refereixo al fet de la repercussió molt de sobte, molt
instantània, en molts àmbits de pensament, de comunicació, de l'esquerra
en el conjunt d'Europa, quan algú llença clarament un plantejament, formu-
la unes iniciatives innovadores, desenvolupa un discurs que en certa manera
supera els discursos més diplomàtics, més convencionals, més habituals. Em
refereixo, potser també per posar un tercer exemple, al que va ser no ja en
el seu contingut sinó en la seva repercussió el procés també inèdit, també,
en certa mesura, insòlit, innovador, de l'inici de diàleg entre el Partit Social-
demòcrata Alemany i el Partit Comunista Italià o sectors del Partit Comunis-
ta Italià. També m'interessa connotar això del punt de vista no del seu con-
tingut o les seves orientacions, sinó de la seva capacitat immediata de produir
un fenomen de ressonància, de fer que molta gent aixequi les orelles, pari
atenció a quelcom.

¿Què vol dir això? Vol dir que probablement existeix una carència, una
necessitat en funció dels problemes plantejats, que cal desenvolupar, a la qual
cal donar resposta, i no sols una resposta conceptual, no sols una resposta
de contingut, també una resposta de formes, també una resposta de relat,
de narrativa.

Una política potser molt correcta, però si aquesta política no té relat, no
té una explicació, una explicació ràpida, una explicació precisa, una expli-
cació escanda i comprensible, és una política que corre el risc de perdre la
seva capacitat d'impregnació en l'opinió pública, la seva capacitat d'hegemo-
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nia democràtica. Aquí hi ha, doncs, el problema, i el problema només es
pot resoldre, des del nostre punt de vista, sobre la base de cobrir quatre ele-
ments molt importants. El primer és el solc, la base concreta, l'aproximació
política, la negociació política des de posicions d'afinitat, de solidaritat, però
també de diversitat i d'enfocaments diferents. L'avenç cap a una convergèn-
cia política dels partits de la democràcia socialista a Europa.

INICIATIVES COMUNES

Però aquest és només un element, hi ha d'haver també un segon element
d'instruments, hi ha d'haver un element d'estructura orgànica, sobre la base
de fer molt ràpidament un procés que avanci, una situació que en aquest mo-
ment coneix un retard molt notable. És un fet, em sembla que ho hem de
reconèixer entre nosaltres, que entre les famílies polítiques o ideològiques,
hi ha instruments més operatius, més potents en l'àmbit de la Comunitat que
no en l'àmbit del que és la força política majoritària o la minoria majoritària
dins de la Comunitat, que és el socialisme democràtic. Això és un fet, i això
cal superar-ho ràpidament; és insensat mantenir aquest retard. I no sols això,
cal també resoldre dues qüestions molt essencials, la qüestió a la qual ja he
fet al·lusió d'una narrativa comuna, d'un relat comú que sigui capaç de tenir
una impregnació en la cultura difusa, que sigui capaç de jugar clarament la
carta de la comunicació amb les nostres bases. Això és un problema com-
plex que requereix una certa espectacularització, una certa voluntat de creu-
re en el missatge, que superi mandres, que superi inèrcies, que superi enfo-
caments tecnocràtics i que permeti realment llençar les campanyes, les
orientacions concretes de presència dins de l'opinió pública o dins dels sec-
tors populars, els sectors que ens són més afins.

La campanya de les eleccions al Parlament de juny de l'any que ve, pot
ser un element, una oportunitat per desenvolupar accions; i aquí caldria ser
imaginatiu i fer prova de bona capacitat d'innovació en aquest terreny. Crec
que seria molt positiu que aquesta campanya fos una campanya, que no es
basés únicament en un manifest-programa-comú de la unió de partits, que
no es basés únicament en una plataforma comuna sinó que en la seva expres-
sió davant de l'opinió pública en el propi desenvolupament de la campanya,
de la propaganda en la comunicació dels actes públics, en la presència en
els mitjans, aquesta campanya fos l'ocasió per fer un pas endavant decidit
en el terreny de la internacionalització o l'europeïtzació de la nostra acció
electoral.

I no sols això. Hi ha finalment una quarta condició que és indispensable
i que jo la comento perquè em sembla que és important i cal plantejar-se
les coses cara a cara en aquest sentit.

El socialisme democràtic a Europa, en la meva percepció, té un sentit de
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lideratge. D'una època on tres grans personalitats del socialisme democràtic
encarnaven emblemàticament, simbòlicament des del punt de vista de pres-
tigi polític però també de prestigi moral o personal: del trio Olof Palme, Bruno
Kreiski, Willy Brand, s'ha passat a una nova situació en la qüestió dels lide-
ratges europeus. És una qüestió molt més ambivalent, molt menys nítida,
molt menys clara. També crec que aquí cal avançar decididament cap a la
creació d'un procés de lideratge que forçosament ha de ser col·lectiu per en-
capçalar un procés d'aquesta naturalesa. La meva tesi és que l'expressió Par-
tit Socialista Federal Europeu pot ser l'emblema, pot ser el senyal de marca
d'un procés d'aquesta naturalesa i amb una insistència notable sobre la ur-
gència, la necessitat de fer passes decidides endavant.

Raimon Obiols
Primer Secretari del Partit

dels Socialistes de Catalunya
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L'esquerra i la integració europea
Pier Virgilio Dastoli

Jo voldria anticipar certes consideracions de caràcter general basades
en les aportacions fetes per Pierre Guidoni, i algunes de contingut més espe-
cífic sobre la construcció política d'Europa en el debat d'aquest migdia. Vull
seguir el camí establert per Pierre Guidoni, dient en primer lloc que la meva
impressió és que els nostres punts de partida són diferents però els d'arriba-
da probablement siguin els mateixos. Veurem en la discussió si aquests fets
es basen en la veritat. Guidoni ha exposat al començament que existeixen
tres elements, tres punts que són: el complexe de Jefferson, el síndrome dels
austro-hongaresos i el fantasma de Carles V. Jo diria que a aquests tres ele-
ments podríem confrontar-hi tres elements distints, almenys segons una anà-
lisi federalista. És a dir, Europa s'ha basat fins ara en la força de la solució
cartesiana de Hamilton, en la impotència de la solució imperial, i en la mis-
tificació de la solució confederal.

TRES SOLUCIONS INSUFICIENTS

Exposaré la força de la solució cartesiana de Hamilton. Guidoni ha dit abans
que, a diferència amb els Estats Units, hi ha una societat civil que té força
i que hi ha uns quadres mínims de l'Estat. Aquests quadres mínims contenen
al mateix temps una administració central, és a dir, el govern; contenen una
estructura democràtica representativa, és a dir, el Congrés; i un sistema jurí-
dic. Un quadre mínim i democràtic al mateix temps, un quadre dins del qual
puguin desenvolupar-se amb eficàcia i democràcia les polítiques que no po-
den ser dirigides d'una manera eficaç, d'una manera democràtica a nivell na-
cional. No tindrem una estructura basada a nivell europeu, no volem elimi-
nar els estats, les nacions, però volem crear, com en la solució cartesiana
de Hamilton, els quadres mínims necessaris per dirigir aquestes polítiques
a nivell europeu. Quant a la impotència de la solució imperial, jo diria que
l'experiència ha demostrat que fins ara no es pot unificar Europa amb aque-
lla solució. Em sembla que no és necessari tornar a tractar aquest tema. Quant
a la mistificació de la solució confederal, val a dir que amb aquest punt no
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estic d'acord amb l'anàlisi de R Guidoni. La història comunitària ha demos-
trat fins ara que quan els governs han volgut evitar els enganys que són les
constitucions han construït quelcom, però han construït quelcom feble, han
construït quelcom que no ha tingut la possibilitat d'avançar fins al punt on
el mateix govern hauria volgut avançar. El cas més sorprenent, per exemple,
és el cas de l'Europa monetària, perquè quan el 1969 es va dir: «cal construir
la unió econòmica monetària», a l'informe Werner, es van establir certes eta-
pes i es va dir que s'hauria d'haver passat a la segona etapa, és a dir, a l'etapa
institucional. No es va passar a l'etapa institucional i la primera etapa va de-
mostrar que estava construïda sobre sorra. És a dir, la primera ocasió en què
va haver-hi una crisi econòmica internacional europea, la serp monetària va
fer la fi que tots coneixem. Guidoni ha dit molt encertadament que per avan-
çar en la via de l'enfortiment del sistema monetari cal una moneda comuna,
i també que per tenir una moneda comuna cal una una banca central, i per
tenir una banca central cal una autoritat política comuna. Per tant, cal donar
una solució institucional. Podria continuar amb tota una sèrie d'exemples que
demostren que efectivament quan es diu que certes etapes han portat a fra-
cassos és perquè no s'han donat respostes adequades al joc de les institu-
cions. Aquests són els tres elements sobre els quals voldria fer algunes con-
sideracions.

LA SOLUCIÓ FEDERAL I ELS ESTATS DAVUI

L'altra consideració, que està lligada a les consideracions que ha fet Pierre
Guidoni, és que nosaltres, que som federalistes, no volem construir un estat-
nació europeu. No volem passar dels estats-nació nacionals a un estat-nació
europeu. La força del sistema federal es troba en voler conservar les nacions
europees, és a dir, que es tractaria d'una Europa de nacions. Jo personal-
ment prefereixo parlar d'una Europa dels pobles, dins la qual els estats na-
cionals guardarien certs poders en els dominis on els estats nacionals serien
capaços de dirigir polítiques, competències i tasques essencials per a abor-
dar certs problemes. És a dir, els principis fonamentals del federalisme de-
manen de resoldre els problemes en l'indret on aquests problemes es plante-
gen. Quan un problema es planteja a nivell local, cal resoldre'l a nivell local,
amb institucions a nivell local eficaces i democràtiques. Quan un problema
es planteja a nivell nacional, cal resoldre'l a nivell nacional, amb les institu-
cions estatals, eficaces i democràtiques. Quan un problema es planteja a ni-
vell europeu, cal resoldre'l amb institucions comunes europees. No volem
eliminar l'estat-nació a nivell nacional per reemplaçar-lo per un estat-nació
europeu, sinó que volem establir aquesta estructura rica i multipolar que és
la construcció europea. Probablement, i en aquest cas també es tracta d'una
reflexió que ha estat feta pels federalistes, cal tenir en compte certes expe-
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riències històriques, cal tenir en compte certes pors que de vegades són ma-
nifestes, i de vegades són pors amagades, subjacents, quan fem anàlisis com
els que ha fet P. Guidoni. Cal tenir en compte el fet que a Europa hi ha estats
que han estat construïts a partir de nacions com, per exemple, Itàlia i Ale-
manya. Hi ha nacions que han estat construïdes pels estats, per exemple França
i Gran Bretanya: són els estats francès i britànic els que han construït les
nacions. Hi ha estats-nacions, per exemple Espanya, on la riquesa d'aquesta
experiència mostra que hi ha una convivència al mateix temps de l'estat i
la nació, dins la mateixa estructura. Probablement la por, a França i Gran
Bretanya, és que en crear un estat europeu, com es diu de manera bastant
simplista, es destrueix al mateix temps l'estat francès, i en destruir l'estat
francès es destrueix al mateix temps la nació francesa, que ha estat al princi-
pi una estructura artificial. Ja que, com deia abans, la nació francesa ha estat
construïda gràcies a la realització d'un estat a nivell central. Jo diria que aquesta
por no s'ha de tenir, ja que, com deia abans, l'estructura federal europea està
feta per salvaguardar els estats nacionals en aquells aspectes on els poders
dels estats nacionals han d'estar salvaguardais, i per salvaguardar les nacions
allà on les nacions existeixen i es basen en una experiència històrica i cultural.

Tercera consideració: el sistema democràtic. És ben clar que un sistema
democràtic no pot ser sòlid si no es basa en unes institucions sòlides, en unes
institucions fortes. I a nivell europeu, el problema també és que si volem
garantir una vertadera democràcia europea, hem de construir unes institu-
cions europees fortes i sòlides, que s'haurien de fonamentar no només sobre
el consens, sinó sobre la prevalência de la majoria, en gairebé tots els casos.
Perquè la majoria, per mi, és la garantia de la democràcia, i en canvi, el
sistema del consens unànime constant és la porta oberta al totalitarisme i a
la manca de democràcia. Per tant, jo diria que un dels principis fonamentals
sobre el qual no s'ha de basar el sistema europeu és l'interès permanent comú.
S'ha de basar sobre el fet que aquest interès ha de ser definit per certes deci-
sions preses a nivell majoritari. Aquestes decisions tenen de ser preses a tra-
vés de procediments institucionals precisos, a través d'un parlament dotat
de poders democràtics reals i davant d'ell un govern dotat de poders limitats,
naturalment, però reals. Perquè és aquesta l'única condició per fer de la cons-
trucció europea una construcció democràtica. Vosaltres sabeu, per exemple,
que si la comunitat albanesa actual demanés d'adherir a la Comunitat, aquesta
hauria de contestar de forma negativa, perquè la comunitat albanesa no està
basada sobre els principis democràtics que són necessaris per adherir-se. I
forma part dels principis democràtics el fet de tenir un parlament dotat del
poder legislatiu. I el Parlament europeu no està dotat dels poders legislatius
com ho estan els parlaments nacionals i, per tant, en aquest cas si un dia
o un altre, tot això és una suposició, evidentment, la comunitat albanesa de-
manés d'afegir-se, la Comunitat hauria de respondre de la mateixa forma ne-
gativa amb què ha respost a la demanda d'adhesió d'altres estats que no es
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basaven sobre uns principis democràtics essencials, per exemple, Tlirquia.
Aleshores els problemes institucionals, com podeu veure, no són artificials,
sinó que estan estretament relacionats amb les polítiques que cal fer i, com
molt bé deia P. Guidoni, amb el fet que aquesta construcció europea ha de
ser una construcció veritablement democràtica. Aleshores podeu veure que
la conclusió de moment és la mateixa.

Tenim problemes comuns per resoldre: els problemes del creixement eco-
nòmic, els problemes de la moneda, els problemes de defensa i d'altres, per
exemple, el problema de l'entorn. Aquests problemes no poden ser resolts
a nivell nacional, només poden ser resolts de forma eficaç a nivell europeu.
Però per ser resolts necessiten un quadre mínim institucional, eficaç des del
punt de vista de l'execució, eficaç des del punt de vista del vot de les lleis.
I aquest és el quadre federal que, com deia abans, no és una estructura artifi-
cial sinó que és l'aproximació cartesiana de Hamilton, que volem intentar
d'aplicar també a Europa.

L'ESQUERRA EUROPEA I LA INTEGRACIÓ EUROPEA

També jo voldria ser suficientment provocatiu en el confrontament de l'es-
querra, intentant d'esclarir allò que a parer meu hi ha una sèrie de malente-
sos o d'ambigüitats que, si perduren com a tais, aconseguiran que l'esquerra
continuï sent ininfluent en la determinació dels processos reals de la nostra
economia i de la nostra societat, en particular aquells temes que han estat
indicats pel company Achilli. No voldria refer la història del desenvolupa-
ment de la CEE i recordar la postura que ha tingut la immensa majoria de
l'esquerra a Europa davant la CEE, és a dir, recordar el fet que durant un
llarg període de temps l'esquerra no ha estat indiferent davant del procés d'in-
tegració econòmica d'Europa, sinó que ha estat hostil, ha intentat d'oposar-
se a aquest procés. El resultat d'aquesta oposició o d'aquesta indiferència de
l'esquerra ha estat que la CEE s'ha produït igualment. Amb una certa postu-
ra egocèntrica, oposant-s'hi, l'esquerra creia que el procés d'integració s'hauria
bloquejat. En canvi el procés d'integració ha continuat avançant igualment,
però ha avançat segons el model, la manera de fer i els interessos de les for-
ces moderades. La CEE creada el 1957 ha estat, i l'experiència ho ha demos-
trat, una construcció moderada en el pla econòmic, perquè al seu centre hi
havia l'objectiu de la realització dins un cert període de temps del mercat
intern o mercat comú. I moderada també en el pla de la seva estructura polí-
tica institucional, perquè la gestió del poder a l'interior de la CEE era con-
fiada no als òrgans o institucions de caràcter democràtic, sinó a estructures
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substancialment burocràtiques, a l'interior de les quals prevalien no certa-
ment els interessos generals, sinó els interessos abans anomenats interessos
excepcionals.

L'ÈXIT DE LA CEE I LA CRISI DELS ANYS 70

Ara bé, aquesta CEE de caràcter moderat ha estat capaç per un cert perío-
de de temps de ser el centre, diem-ho igualment, d'una revolució econòmica
d'Europa. És a dir, la realització del mercat comú, en la seva primera fase
de realització, pot ser considerada, efectivament, una gran revolució esde-
vinguda a Europa. Però és una revolució que a finals dels anys 60 s'ha blo-
quejat, quan el cicle de desenvolupament econòmic s'ha interromput i s'ha
trobat davant d'una sèrie d'elements de la crisi econòmica internacional i in-
terna d'Europa, davant els quals la CEE ha aparegut com clarament impo-
tent. Impotent per a afrontar els processos i la crisi del sistema monetari in-
ternacional, impotent per a afrontar els problemes derivats de la crisi
energètica, impotent per a afrontar els problemes derivats de la desocupació
estructural i impotent per a afrontar els problemes derivats de la pertorbació
de l'ambient. És a dir, tota una sèrie d'elements d'aquesta crisi enfront dels
quals l'estructura, moderada des d'un punt de vista econòmic, i des d'un punt
de vista dels poders creats per les forces moderades, s'ha revelat, com efecti-
vament ho era, ineficaç.

Els governs, que eren encara governs moderats durant els anys 70, han estat
temptats normalment de fer un llençament del desenvolupament de la CEE
a base de mètodes vells, és a dir, els acords intergovernatius, mantenint l'es-
tructura política i institucional de la Comunitat tal com es va imaginar el 1957,
i mantenint les competències en matèria econòmica en mans dels estats nacionals.

El resultat el pot veure tothom: la crisi econòmica no s'ha resolt, al con-
trari, en alguns aspectes que interessen i que són justament accentuats per
l'esquerra, s'han agravat ulteriorment, en particular el problema de la deso-
cupació estructural. A l'inici dels anys 80, amb les eleccions al Parlament
Europeu s'ha tornat d'alguna forma enrera, contra la vella opinió d'aquells,
com per exemple els federalistes, que creuen que d'aquesta situació de crisi
se'n podia sortir mitjançant una reforma profunda de les relacions entre els
estats i els pobles i les relacions entre els poders, construint un nou model
d'Europa més democràtic, i dotat d'aquells poders que els estats nacionals
han demostrat de no ser capaços de gestionar. I s'ha tornat a la visió d'aquells
que opinen que tot havia de quedar més o menys tal com era.

EL PROJECTE SPINELLI

El projecte del Parlament del 1984, anomenat projecte Spinelli, no era,
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només cal llegir-lo amb suficient atenció, un projecte artificial de modifica-
ció d'alguns aspectes del funcionament dels òrgans comunitaris, o d'un mo-
dest reequilibri dels poders entre els estats nacionals i la Comunitat, sinó
que era un projecte de reforma constitucional de la Comunitat, al centre del
qual hi havia el problema del desenvolupament de la democràcia representa-
tiva a nivell europeu, i també el problema d'un desenvolupament de la socie-
tat europea en conjunt, que tingués com a element essencial el problema de
confiar a la Comunitat aquelles competències relatives, aquells problemes
i aquella crisi que he mencionat, que els estats nacionals, com deia, havien
demostrat en el curs de tots aquests anys de crisi econòmica que no eren ca-
paços de dirigir. La resposta dels governs dels estats nacionals ha estat, ja
se sap, l'Acta Única.

L'esquerra també en el curs dels anys 50 es va declarar hostil i indiferent
al procés d'integració de la Comunitat. En alguns casos ha fet una espècie
de salt de qualitat, passant directament, si em permeten l'expressió del Capi-
tal de Karl Marx, a l'Acta Única, considerant aquesta Acta Única i, en gene-
ral, el desenvolupament de la CEE, com un estat immutable que hauria de
ser acceptat tal com és, considerant també que el procés iniciat amb el llibre
blanc de la Comissió de 1985 era un procés irreversible, que ens hauria de
portar sense sobressalts ni problemes a la realització el 31 de desembre de
1992 d'un mercat únic. Ara bé, si mirem de prop les coses, el mercat únic,
tal com s'ha imaginat a l'Acta Única i si es rellegeixen tots els actes prepara-
tius de l'Acta Única, en particular els actes del Comitè DAC que ha precedit
a la conferència intergovernativa i els documents presentats al Comitè pels
representants de la senyora Thatcher, resulta prou clar que l'element essen-
cial de l'Acta Única és un procés de racionalització de l'economia europea
segons el vell model que era la base de la CEE el 1957. Això és una visió
encara de caràcter moderat, és a dir, una visió que apunta a la realització
a Europa d'una gran àrea de lliure intercanvi amb la ruptura de barreres fis-
cals, físiques i tècniques, i al mateix temps la realització d'un espai comú
sense fronteres.

ELS INTERESSOS DE L'ESQUERRA

Ara bé, la història parteix dels interessos que poden ser duts a terme per
una o altra força política. S'ha demostrat que un desenvolupament d'aquest
tipus és un desenvolupament construït sobre sorra, perquè justament l'esquerra
diu que no pot imaginar-se un mercat únic, sense anar acompanyat d'una di-
mensió social, és a dir, sense anar acompanyat d'una política relativa, per
exemple, a la formació professional, relativa a la participació dels treballa-
dors, relativa a la lluita contra la desocupació estructural, relativa als proble-
mes amb els immigrants, relativa als problemes d'horaris de treball, etc. Si
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aquesta dimensió social no ha d'anar acompanyada també d'una gran atenció
al problema de la qualitat de vida, a la qualitat de l'ambient perquè evident-
ment un cert tipus de desenvolupament econòmic, de les noves tecnologies
i de la política industrial pot tenir males conseqüències pel que fa a la quali-
tat d'ambient i de vida, si tot això ha d'anar acompanyat, per exemple, d'un
enrobustiment privilegiat en l'aplicació i l'execució de certes polítiques co-
munes, en particular, de les polítiques estructurals, en matèria regional i en
matèria social per a posar al centre la dimensió regional, com a dimensió-
clau, com a dimensió privilegiada a l'interior de la qual puguin actuar les
polítiques comunes comunitàries, si tot això ha d'anar lligat a un nou tipus
de relació nova que la CEE ha d'establir amb els països en vies de desenvo-
lupament, ara sí, tot això requereix no la continuació del vell model de l'acord
voluntari entre govern, tot això requereix no el vell model dels acords inter-
governatius, de cooperació intergovernamental, sinó que requereix, com deia
Achilli, una certa capacitat de programació. I jo dic que una certa capacitat
de programació requereix una certa capacitat de govern, és a dir, la progra-
mació no la pot fer un govern, és a dir, l'ha de fer una institució política
central capaç de realitzar una certa política econòmica, que no pot ser sola-
ment una convergència, una cooperació entre les polítiques econòmiques na-
cionals, sinó que ha de ser una política econòmica comuna, capaç de realit-
zar una política monetària, una política fiscal, una política d'intervenció en
el sector industrial, tecnològic, social, etc. Requereix una autoritat política
a nivell central, un executiu per a poder respondre als problemes de la socie-
tat basant-se en un gran consens, i ha de poder respondre davant l'òrgan de-
mocràtic típic de cada democràcia representativa, o sigui, a un parlament
dotat d'un poder per a poder dictar les lleis, i dotat del poder de controlar
l'acció de l'executiu a nivell europeu.

DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT o REFORMA?

És a dir, el problema de les modificacions en el funcionament dels òrgans
comunitaris, vist sota aquest prisma, no es configura només com un proble-
ma de reforma institucional de la CEE, sinó com la qüestió essencial del
desenvolupament de la CEE, com evidentment ho ha entès la senyora That-
cher. Quan la senyora Thatcher, intervenint a Bruges, ha exposat el proble-
ma del model de comunitat d'aquí a 1992 i després de 1992, ha expressat
exactament la seva pròpia visió de la CEE, d'una Comunitat en la qual, al
seu parer, els estats nacionals han de mantenir intacte el seu poder i han de
frenar al màxim possible la intervenció d'allò que la senyora Thatcher ha con-
descendit a dir-ne la burocràcia comunitària, però més tard ha aclarit que
es referia al problema d'oposar-se al desenvolupament, com ha declarat el
mateix Delors, d'un embrió de govern europeu, etc.
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MODEL ESQUERRÀ D'EUROPA

Ara bé, davant d'aquest tipus de comportament de la senyora Thatcher, l'única
alternativa per part de les forces de l'esquerra és la de controposar-hi un mo-
del d'Europa diferent, amb major eficàcia d'intervenció, però que tingui per
això en el seu centre una estructura política institucional capaç de desenvo-
lupar la política de programació de l'economia que per ella sola sigui capaç
d'afrontar els problemes mencionats. Ara bé, les forces de l'esquerra tenen
enfront una escaiença, que és la de les eleccions europees de 1989, i davant
d'aquesta escaiença, la forces de l'esquerra han d'escollir, han de fer algunes
opcions essencials. Aquestes eleccions no poden limitar-se a repetir les ma-
teixes lletanies dient que s'està en contra de la desocupació estructural,
pronunciant-se per un cert tipus de política de l'ambient, per un cert tipus
de política industrial, etc. Les forces de l'esquerra, davant del risc d'un de-
senvolupament de la CEE que tingui en el seu centre exclusivament la racio-
nalització de l'economia i la realització d'un espai comú sense fronteres, en
l'elaboració de les eleccions europees del 1989 ha de posar en el centre la
qüestió del desenvolupament de la democràcia a Europa, és a dir, la qüestió
del desenvolupament a Europa d'un centre polític dotat d'un govern respon-
sable davant del Parlament Europeu.

UNA LEGISLATURA CONSTITUENT

És aquesta la qüestió que en un cert sentit ha de ser posada al centre dels
pròxims anys d'aquí al 1992, sabent que la tercera legislatura del Parlament
Europeu serà indubtablement, sigui qui sigui l'òrgan central d'aquest procés,
una legislatura que podríem dir-ne constituent, perquè durant el 1992, com
s'ha dit, serà necessari de realitzar el mercat únic, i de repassar fonamental-
ment el sistema dels propis recursos i amb això hi va lligat el problema d'una
política fiscal de la CEE. El 1992 serà necessari repassar el sistema de la
cooperació en matèria de política exterior, en el centre del qual evidentment
trobarem el problema del desenvolupament d'una política de seguretat i de
defensa d'Europa.

Dins del 1992 serà necessari de donar una resposta a les demandes d'adhe-
sió que provenen de tercers països. L'any vinent tindrem la demanda d'adhe-
sió per part d'Àustria. També hi haurà probablement la demanda d'adhesió
de Malta. Tenim ja la demanda d'adhesió de Turquia. Hem tingut, però jus-
tament s'ha aparcat, la demanda d'adhesió del Marroc, i ja és preparen even-
tualment altres demandes d'adhesió, és a dir, el problema que està lligat a
la realització del mercat intern és el desenvolupament d'una unió monetària
que ens porta, com deia aquest matí Guidoni, al problema d'un banc central,
d'una moneda comuna, i d'una autoritat política que estigui per sobre el banc
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central, que sigui capaç de gestionar els problemes comuns. És pot dir que
s'introdueixen una sèrie de problemes de política fiscal, de política monetà-
ria, de política de l'ambient, etc., que són problemes de govern, de govern
de l'economia, de naturalesa constitucional. Ara bé, tots aquests problemes
requereixen, amb prou evidència, una reforma de les regles fonamentals de
funcionament de la CEE, és a dir, una reforma constitucional de la Comuni-
tat, que no és inscrita a l'Acta Única aprovada pels governs el 1986. Aquesta
reforma constitucional es pot fer de dues maneres: confiant-la com s'ha fet
fins ara a la negociació dels governs, o sigui a la negociació entre les admi-
nistracions nacionals que, evidentment, l'experiència ho ha demostrat, no tin-
dran en compte el bé comú, com deia Guidoni aquest matí, i en canvi tin-
dran en compte certs interessos particulars, perquè les administracions
nacionals estan sotmeses, molt més que els instruments de la democràcia re-
presentativa, a les pressions dels lobbies, dels centres de poder més forts dins
de cada estat nacional. Això dóna un tipus de reforma de la Comunitat que
una vegada més veurà instal·lats al seu centre els centres de poders més forts
que hi ha a l'interior de la nostra societat.

ELS PROGRAMES I LACCIO DE GOVERN

Guidoni ha posat el dit a la llaga d'algunes qüestions i em refereixo ràpida-
ment a la primera.

També jo estic d'acord que no és veritat que l'esquerra en el seu conjunt
hagi de demanar perdó per la seva manca d'interès comunitari. Hi ha hagut
alguns partits retardais, però això no demostra que l'esquerra sencera s'hagi
retardat. M'interessa més, també perquè Obiols ara ho ha reemprès, el tercer
punt. És a dir, els vincles entre l'acció que els partits, la que nosaltres desen-
volupem dins dels partits de cada país, i la perspectiva d'una acció comuna.
Jo crec sobretot que cal dir la veritat. ¿Com és possible que els partis socia-
listes quan són a l'oposició celebrin congressos, en quines resolucions es troben
sempre elements nous i interessants, i després mai són capaços de traslladar
aquests elements nous quan són al govern? Això és un joc que no està fet
per assenyalar com a culpable el líder de torn. El fenomen és massa genera-
litzat perquè això pugui formar part de l'així anomenada «traïció» d'un o d'un
altre grup dirigent. Però és veritat que hi ha una espècie de dicotomia entre
les elaboracions que fem i la capacitat d'actuació quan ens trobem per a diri-
gir, no dic el poder, sinó el govern, que és una cosa diferent. I jo crec que
aquesta ha de ser una primera reflexió objetiva que hem de fer, ja que si ens
volem atribuir deures de direcció política vertadera, el reajust entre voluntat
de renovament, d'innovació i, per altra banda, la política concreta, són as-
pectes que hem de resoldre entre nosaltres, dins dels grups dirigents dels partits.
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L'ACCIO SOCIALISTA I LA SOCIETAT DELS DOS TERÇOS

Té raó Obiols quan diu que s'esdevenen fets la ressonància dels quals de-
termina un interès general sobre la idea d'una renovació socialista. En reali-
tat la societat europea avança primant cada vegada més les característiques
del sistema americà, o sigui, un sistema de bipartidisme perfecte a l'interior
del qual l'ala liberal del partit més moderat o l'ala més moderada del partit
conservador formen un gran centre que és el que després governa aquell país.
Tinguem en compte que la senyora Thatcher és un fenomen per a estudiar
atentament; nosaltres la liquidem amb massa preses. Va fer dir l'altre dia a
la reina, a més a més amb una fantasia excepcional, que el sistema de distri-
bució de l'aigua potable també passarà a ser privat. Deixant ara de banda
la senyora Thatcher, deia que Europa sempre està governada per un centre
que és, o bé l'expressió més avançada dels partits moderats, o bé l'expressió
més moderada dels partits socialistes. I això no és possible. Em sembla que
com més va més nosaltres els socialistes comencem de pensar en el sistema
de govern (no voldria dir cap blasfèmia, per caritat, només és una manera
de provocar-los) anomenat dels dos terços, és a dir, l'important és governar
per als dos terços de població que compta; el terç restant és necessari d'assistir-
lo. Ara bé, aquesta és la política del centre tradicional. Nosaltres hem de
donar traces de novetat, adreçades al terç que no podem deixar en aquesta
situació d'assistència progressiva, perquè aquest és el rol al qual molts go-
verns han estat relegats. Compte, que si continuem així nosaltres també ani-
rem a tenir una espècie d'expressió electoral com la que tenen la majoria de
països més avançats. Els EUA serien la insígnia de tots ells, on voten només
aquells que participen en el procés productiu, perquè els que hi són estranys
no voten mai, sinó que s'ignoren completament. I justament, algú quan va
dir que Dukakis havia equivocat tot el seu programa electoral, recordava que
Kennedy va vèncer aconseguint que votés el 15 % d'aquesta població que ge-
neralment no votava, totes les classes marginades de la vella i nova immigra-
ció. Per això jo crec veritablement que és el moment, naturalment no desco-
breixo l'aigua calenta, perquè els partits socialistes comencin de pensar
seriosament que si és retarden encara més a trobar una sèrie d'indicadors
per a guanyar de nou l'aprovació dels sectors marginats no es pot utilitzar
més el terme classe obrera en sentit tradicional, encara que crec que nosal-
tres estem prou al corrent lingüísticament per a dir classe dels treballadors,
a fi de fer-nos entendre.

PRESSIÓ SOCIAL i UTOPIA

O bé Europa troba un camí polític capaç d'integrar aquesta realitat emer-
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gent, o bé el vell criteri de la divisió internacional del treball que despunta
als països industrialitzats, Europa en aquest cas, la possibilitat de consumir
una gran quantitat de les riqueses mundials en una mesura certament supe-
rior a la mitjana de població que hi ha, és un joc que pot durar, sí, uns 10,
20, 30 anys probablement, però finalment el joc no resisteix, sobretot en aquells
països de la banda sud d'Europa: França, Itàlia, Espanya, els quals a costa
dels increments en el rèdit i a costa d'incrementar-se la població a la banda
nord d'Àfrica es trobaran certament en una condició dramàtica cap al 2000.
Entre el Marroc, Algèria, Tunis i Egipte, hi haurà 15 milions més de perso-
nes amb edat per a treballar i desocupats, 15 milions, 15 milions més que
els que hi ha actualment. I la pressió inevitable de tota aquesta massa de gent
que buscarà feina en els països industrialitzats més propers pot acabar veri-
tablement introduint una alteració dels processos democràtics europeus, si
no tenim veritablement la capacitat i la fantasia de mirar 20 anys cap al futur.
En el fons els nostres pares, els socialistes del 800, eren utòpics, diem-ho
així, però amb una utopia que ha constituït veritablement la capacitat de guia,
de lidership polític del socialisme de la primera meitat d'aquest segle. Per
això, si nosaltres tampoc no fem una mica d'utopia, és a dir, construïm
escenaris capaços de sobrepassar els pròxims 10 anys, correrem el risc
de trobar-nos, encara que no ho volguem, aïllats per a defensar una espè-
cie de fortalesa europea cada vegada més assetjada pel seu costat extern,
però certament incapaç de projectar-se com a lidership d'una perspectiva
diversa de societat.

Parlant del comportament de l'esquerra potser m'hagi equivocat, encara
que no he dit que el total de l'esquerra ha estat en contra de la construcció
europea, però sí que una gran part de l'esquerra hi ha estat, i particularment
en dos països molt importants, com són Itàlia i Alemanya. Els partits de l'es-
querra en tota la fase que ha precedit la realització del mercat comú, han
tingut comportaments no sols d'indiferència, sinó d'hostilitat. I també a Franca,
diem-ho també, l'esquerra s'ha aliat amb el general De Gaulle en el tema
de la CEE de defensa. Ara bé, una vegada dit això, cal dir, que hi ha hagut
homes de l'esquerra, com ha recordat Guidoni, que han participat en el pro-
cés de construcció de la CEE, com Spack, que tenia en contra seva el com-
portament del seu partit a Bèlgica, i com a conseqüència, estava molt aïllat
sobre aquesta qüestió. Però dit això, és oportú de recordar, en cert sentit
a favor de l'esquerra, que el federalisme tal com es concebeix actualment,
o sigui com acció política d'una unitat política a nivell europeu avui, no com
una idea de caràcter general, com la que va néixer el 700, va néixer a l'esque-
rra en el curs de la segona guerra mundial, i en particular va néixer a la re-
sistència, en Pàrnbit del radicalisme progressista. Dit això ràpidament, des-
prés de la guerra, l'esquerra no ha recollit aquest missatge, al contrari, ha
procurat construir el socialisme en un sol país, per a dir-ho com un slogan,
i, per tant, tot el procés de la integració europea encaminat a partir del 1948
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s'ha esdevingut sota un signe moderat. No és contestable que s'ha esdevingut
sota un signe moderat. Per tant, el fet d'explicar-ho no representa pegar
l'esquer-ra amb un crucifix.

Pier Virgilio Dastoli
Coordinador de l'intergrup

federalista per la Unió Europea
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Socialisme democràtic i construcció
europea
Michelle Achilli

Moltes gràcies. Perdoneu-me si parlo en italià; la meva segona llengua és
l'anglès i crec que serà millor que parli en la primera. Se'm fa difícil parlar
d'un problema tan vast en tan poc temps i voldria entrar ràpidament en el
cor de la qüestió, cosa que m'obligarà a ser brutal i una mica rude en algunes
definicions, però en certes ocasions la brutalitat dialèctica, encara que man-
cada de diplomàcia, té la qualitat de ser molt més clara.

El problema de l'esquerra socialista, del socialisme democràtic respecte
als problemes de l'Europa, crec que és un tema molt fascinant. Jo estic con-
tent de coincidir amb moltes de les paraules que el company Obiols ha dit
i per aquest motiu no m'allargaré en una sèrie de qüestions que ja ha tractat
ell i n'afrontaré només algunes. Res més lluny de la meva intenció que infra-
valorar els aspectes institucionals de la construcció d'Europa, però si haig
de dir la veritat, m'interessen molt els aspectes polítics, és a dir, la relació
de la construcció del socialisme democràtic respecte a la construcció d'Europa,
i abans de donar una resposta crec que és necessari també donar una mirada
a tot allò que ha succeït a Europa aquests darrers deu anys, els quals crec
que són essencials per entendre el desenvolupament futur. Res neix de no
res, tot és una evolució de tot allò que s'ha preparat prèviament. I bé, en
aquests darrers ültims deu anys a Europa ha succeït una gran revolució in-
dustrial, el capitalisme europeu ha produït el seu màxim esforç a través d'una
gran reestructuració de l'aparell productiu industrial. La major partde la qual
s'ha produït amb grans ajuts financers públics, i naturalment això s'ha fet
sense parar la més mínima atenció a les conseqüències de caràcter social,
llevat d'algun amortitzador temporal que ha servit per alleugerir les qües-
tions més candents de la desocupació.

La CEE, evidentment, no podria introduir cap element per interrompre
o per canviar de qualitat aquest procés; al contrari, si volem examinar bé
les decisions de la Comissió per alguns sectors, ella ha estat la cambra de
compensació d'alguns interessos capitalistes que la integració posava en con-
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flicte entre ells. Això no vol dir, evidentment, ser antieuropeu, o jutjar el
treball de la Comissió en aquests anys en termes negatius. Vol dir simple-
ment prendre en consideració un procés que certament s'ha desenvolupat sota
els nostres ulls, i avaluar que la influència del govern europeu ha estat irre-
llevant. Al contrari, és necessari dir alguna cosa més com a socialistes: que
aquests fenòmens la majoria de les vegades han succeït mentre hi ha hagut
governs socialistes. Això ha succeït a Alemanya, França, Espanya, i algunes
vegades a Itàlia. El fet és que molts governs socialistes o socialmòcrates han
hagut, per exigències dictades per la història o imposades per la història,
de guiar i gestionar els processos de modernització capitalista, substituint
les classes moderades o les classes dirigents conservadores, que no han sa-
but o no han volgut fer aquest procés en primera persona. El fet que hagin
estat els governs socialistes els qui hagin fet això, no vol dir que s'hagi fet
política socialista, evidentment. Eren condicions obligades, però crec que
val la pena de subratllar aquest fet, perquè en l'excés de pragmatisme que
d'ara endavant regula la vida ideològica de molts partits socialistes europeus,
fer insistència en la diferència que això és una gestió duta a terme per socia-
listes, d'un procés de modernització capitalista, no equival en absolut a fer
una política socialista. I bé cal dir-ho i subratllar-ho, a fi que no es creïn
distorsions de judici. Repeteixo, són fases obligades. Moltes vegades els so-
cialistes s'han trobat que han hagut de gestionar la crisi, mancant, com abans
deia, de classes dirigents moderades i conservadores.

PROGRÉS ECONÒMIC, CANVI SOCIAL i DÈFICIT PÚBLIC

Ara, però, nosaltres hem de veure què és el que s'ha produït després d'aquests
processos de reestructuració que, evidentment, no han tocat només les qües-
tions econòmiques i productives, sinó que han introduït elements, diguem-
ho així, de costums, o bé culturals més generals. De fet, jo penso que el
creixement del rèdit que hi ha hagut a Europa de forma clamorosa, especial-
ment en certs països que fa deu anys tenien un nivell de creixement molt re-
duït, ha determinat un augment del consum individual que ha modificat pro-
fundament també la forma de fer política dels partits socialistes. Naturalment,
dient això, jo tinc una experiència particular, que és la de la societat italiana.
Naturalment aquest discurs no pot ser generalitzat a tot Europa, però crec
que tot Itàlia pot representar un element com a exemple prou rellevant, donat
que és un país dividit per la meitat; per una part el nord, que pertany al cen-
tre d'Europa, i un sud que es troba encara en una fase de desenvolupament
que s'assembla més a alguns països del nord d'Àfrica que no a països euro-
peus. Però jo crec que aquest gran recolzament que almenys a Itàlia hi ha
hagut per part de l'estat, com ho diria?, a aquesta reestructuració capitalista
i que a Itàlia, per exemple, és causa determinant del gran dèficit que l'estat
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italià ha acumulat, deia, aquest fet ha determinat una consistent reducció d'in-
versions sobre els sectors públics dels grans serveis, de les grans infrastruc-
tures públiques, de forma que avui Itàlia, però això val per molts països euro-
peus, es presenta a la cita de 1992 amb una estructura del sistema capitalista
financer extremadament consolidada, agressiva, i una estructura pública o
bé les estructures lligades als interessos de la col·lectivitat que no han mar-
xat amb un desenvolupament, per altra banda no molt coherent.

EL RISC DEL 1992

El risc és que per totes aquestes raons la integració del 1992 sigui una inte-
gració que ofereixi, de forma particular a les grans concentracions finance-
res, un camp d'activitat que l'esquerra no és capaç de combatre de cap mane-
ra. I en vista que les grans concentracions financeres tenen, lògicament, des
del seu punt de vista com a visió estratègica una divisió internacional del
treball que asigni a Europa sempre menys obligacions productives, la conse-
qüència és l'imparable procés de la desocupació. Pel que fa a aquest projec-
te, repeteixo, no és un objectiu de la concentració .financera el de produir
desocupació, la qüestió és la de treure el màxim partit d'una conjuntura in-
ternacional que donés d'ara endavant a l'àrea del Pacífic el lloc de la produc-
ció dels consums de massa. Deia que això pot dur com a conseqüència un
gran creixement de la desocupació. Crec que hi ha instituts econometries
prou fiables que preveuen per al 2000, és a dir, d'aquí onze anys, un nivell
de desocupació entorn del 18% en relació al 11%-12% actual, tenint en compte
també que la població europea s'està envellint, els fenòmens d'immigració
que fins fa pocs anys eren típics de la franja metropolitana, d'algunes zones
d'aquesta gran ciutat que és Londres, comencen ja a envestir els altres països
del Mediterrani.

UN AUGMENT DELS DESEQUILIBRIS?

Llavors, tenim gran creixement del rèdit, gran desenvolupament de con-
sums individuals, augment clamorós dels desequilibris entre zona i zona. És
a dir, recordaran quan Tindemans parlava de l'Europa a dues velocitats. Bé,
a part del fet que el teoritzador va ser silenciat i durament blasmat, en reali-
tat, el tipus de desenrotllament ha produït en aquests anys una Europa a dues
velocitats, que no es divideix entre estat i estat, sinó que talla horitzontal-
ment els estats, i crec que ha fet créixer les regions riques, convertint-les
en més riques i ha produït misèria i desocupació en les zones pobres, sempre
més pobres. Llavors, dic, el gran concepte fonamental que crec que ha de
ser l'únic unificant d'una democràcia socialista (diem-ho així per a no utilit-
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zar el terme de socialisme democràtic que en alguns estats pot sonar d'una
manera no gaire correcta), és el fet que vivim en una economia de mercat
corregit per un concepte de programació seriosa. Almenys això a Itàlia ha
sigut l'únic element introduït per l'elaboració cultural dels socialistes enfront
d'una economia de mercat, en la qual, evidentment, la lliure circulació del
capital i de la mercaderia havia pres la davantera. Per aquest motiu ha man-
cat completament, tant a nivell de cada país com naturalment a nivell euro-
peu, un disseny de programació que tendeixi a l'equilibri d'Europa com a
tal. Perquè jo crec que el primer objectiu que ens hem de fixar és justament
el d'un creixement equilibrat.

EL PROGRAMA SOCIALISTA D'UNA ÈTICA POLÍTICA

Crec que hem aconseguit tots, fins els partits socialistes més vells, alliberar-
nos dels residus d'estatalisme que estaven en el fons connaturalizáis amb una
certa visió de la primera ideologia socialdemocràtica. Crec que tots ens hem
adonat que les societats, com més complexes es fan, menys necessitat tenen
de normatives rígides, però en canvi sí que necessiten una classe dirigent
que demostri una gran capacitat de control i de direcció política. Jo crec que
com a socialistes, i podria ser també el manifest d'un liberal entès en termes
tradicionals, jo crec que per als socialistes hi ha d'haver alguna cosa més.
Nosaltres hem d'orientar també una societat complexa i jo crec que l'única
forma, l'únic element de novetat que podem introduir és el d'un fort accent
ètic sobre els valors i sobre els objectius d'una societat solidària. Sí, la so-
cietat en aquesta primera fase pot ser el mínim comú denominador de tants
socialismes europeus que han tingut matrius molt diferents, des de l'escola
Fabiana del laborisme anglès al marxisme d'alguns partits socialistes, i jo
crec que és necessari afegir-hi una forta capacitat pràctica en la construcció
de nous sistemes de planificació. Per aquest motiu, un objectiu, el de cons-
truir una dimensió socialista per l'Europa que ha de trobar primer una capa-
citat de construcció d'elements de socialisme, un objectiu dins de cada p^aís,
no pot existir, no pot néixer, com ho diria?, com Minerva de Júpiter. És a
dir, existeix una Europa en la qual alguns principis del socialisme es troben
ja quasi realitzats sense que hi hagi hagut una anàloga capacitat de construc-
ció d'elements del socialisme dins de cada societat nacional de les quals
provenim.

SINDICATS, IDEOLOGIA, ALTERNATIVA

I aquest tipus de reestructuració capitalista que hem viscut aquests 10 anys,
ha tingut com a conseqüència gairebé tràgica de destruir tota una sèrie de
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construccions, de sistemes organitzatius, sobre els quals el socialisme euro-
peu havia posat alguns pilars fonamentals, per exemple, el sindicat. No hi
ha cap partit socialista, socialdemocràtic europeu, que no hagi viscut en ex-
trema sintonia amb el sindicat. Més fort era el sindicat, més fort era el par-
tit. No parlem dels partits que són projeccions del sindicat, com els laboris-
tes anglesos, sinó també d'altres partits que havien nascut abans que el sindicat
o junt amb el sindicat: han rebut de la gran derrota sindical certament una
reducció de la capacitat de penetració social, talment que aquests en moltes
ocasions han hagut d'assolir una sèrie d'elements, diguem-ne també ideolò-
gics, perquè es parla molt en aquests temps de desideologització de la vida
política. En realitat aquí es tracta d'haver adquirit una ideologia pragmàtica
que no és una desideologització; és una elecció ideològica, el rètol d'una certa
ideologia construïda sobre certs models que certament havien de ser posats
al dia, però renunciant a ells, nosaltres, estem prenent un camí respecte al
qual no hem construït una alternativa creïble. Jo crec aleshores que el verita-
ble problema és veure si nosaltres trobem a nivell d'una societat supranacio-
nal, d'una estructura política supranacional, elements que ens puguin ser d'uti-
litat pel treball realitzat a casa, i des d'aquest punt de vista, crec que els partits
socialistes són extremadament en retard en el fet d'acceptar seriosament, com
ho diria?, la recerca d'elements comuns que puguin fer-nos fer part del camí
junts. Jo aprecio naturalment tot el treball que es fa en les seus comunitàries:
el Grup Socialista del Parlament Europeu, la Unió de Partits Socialistes dels
països de la Comunitat. He freqüentat molts convenis, però no he sabut mai
veure seriosament a l'interior d'aquests organismes de confrontació interna-
cional un engatjament real dels partits que aportessin allà dins el pes de la
pròpia experiència per extreure elements capaços de modificar la pròpia es-
tructura organitzativa ideal. Dins de cada país, val a dir, nosaltres juguem
encara amb Europa, no hem entès com mentre nosaltres discutim sense re-
nunciar cada partit a la pròpia idea d'organització de la pròpia realitat social,
com les grans concentracions financeres capitalistes estan ja construint la seva
Europa de forma molt més eficient, molt més pragmàtica, que dóna per ells
resultats molt més efectius. Això representa el control dels mecanismes de
desenvolupament dels propers deu anys. Aquest és el risc que crec que no-
saltres estem tenint ara, sense posar cap mena d'objecció als elements de pro-
vocació que en el fons, els segons han de fer sempre dels confrontaments
de caràcter principal.

REFORMA COMUNITÀRIA A TRAVÉS DEL PARLAMENT EUROPEU

Perquè la reforma de la Comunitat es faci d'una forma democràtica, és ne-
cessari confiar el poder de refer les propostes de reformes de la Comunitat
a qui representi els ciutadans a nivell europeu, o sigui, és necessari confiar
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el poder de refer les propostes de reforma de la Comunitat al Parlament Euro-
peu, que serà escollit el 18 de juny de 1989. Per a dir-ho en termes que pot-
ser espanti a algú, però aquesta és la realitat, el Parlament Europeu, tal i
com ha succeït en tots els estats nacionals que han tingut un desenvolupa-
ment de tipus democràtic i que han aprovat les constitucions de forma demo-
cràtica, ha d'assumir el rol d'Assemblea Constituent per a realitzar la unitat
política d'Europa. El Parlament Europeu, al meu judici, i és un judici preva-
lent almenys en el grup federalista i en la Comissió Institucional, té ja la
legitimitat substancial, en un cert sentit, per assumir el rol d'Assemblea Cons-
tituent, perquè és l'únic òrgan a nivell comunitari que pot representar legíti-
mament els 320 milions de ciutadans europeus. Però el Parlament Europeu
no té la legitimitat per a assumir el rol d'Assemblea Constituent, perquè ja
una vegada es va fer càrrec de la seva legitimitat substancial, elaborant el
projecte Spinelli i presentant-lo als governs per la seva aprovació. Repetir
una altra vegada el mateix significa probablement anar a l'encontre del ma-
teix resultat, i per a vèncer aquesta dificultat, l'únic camí transitable és que
els governs creguin necessari un cert tipus de desenvolupament de la Comu-
nitat que vagi més enllà de l'Acta Única i del mercat únic i que impulsin un
tipus diferent de desenvolupament de la Comunitat. Que aquests governs re-
coneguin, i que reconeguin de forma explícita al Parlament Europeu, el rol,
com deia, d'Assemblea Constituent, el rol de l'òrgan que ha de preparar i
presentar per la seva aprovació les propostes de reforma de la Comunitat,
per a permetre que la Comunitat tingui un cert tipus de desenvolupament.
Això no pot fer-se en la fase que precedeixi les eleccions europees. Els ciu-
tadans europeus han d'estar al corrent i saber per a quin tipus de Parlament
van a votar, és a dir, si van a votar per un parlament destinat a ser una assem-
blea consultiva, com per exemple l'Assemblea del Consell d'Eurorja, que dóna
opinions, opinions que després, també l'experiència de l'Acta Única ho ha
demostrat, els governs normalment ignoren, o si al contrari està destinat a
ser un parlament que comptarà i tindrà una influència determinant en el de-
senvolupament de la Comunitat els propers anys, en particular per a prepa-
rar el venciment del 31 de desembre de 1992. Aquesta és l'alternativa davant
la qual han de posar-se els ciutadans europeus a qui serà demanat el vot el
18 de juny de 1989.

L'OPCIÓ QUE ES DEMANA

Ara bé, l'acte de responsabilitat que han de fer aquests governs, l'acte de
responsabilitat que s'ha de fer entre els partits que sostenen aquests governs,
és que aquesta elecció es feci abans que les eleccions europees del 1989. No-
saltres no podem esperar fins al Consell Europeu del 26-27 de juny de 1989
a Madrid, per a donar respostes vagues a aquesta qüestió del desenvolupa-
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ment de la democràcia representativa a Europa. El problema s'ha de prepa-
rar abans, sabent que sobre aquesta elecció hi poden haver divisions a l'inte-
rior dels grups polítics i a l'interior del Parlament Europeu, perquè no ne-
cessàriament el grup socialista en aquesta gestió pot presentar-se unànime,
ni els comunistes unànimes, ni els liberals unànimes, ni els democristians
unànimes. Sobre aquesta elecció hi pot haver divisions també a nivell comu-
nitari, ja que podrem tenir un grup de governs, espero, la majoria, disposats
a encaminar un procés de desenvolupament de la Comunitat d'un cert tipus,
i un altre grup de governs, espero, la minoria, no disposats a subscriure un
desenvolupament de la Comunitat d'aquest tipus. Des d'aquest punt de vista
cal repetir la mateixa experiència que ens ha conduït el 1952 a la realització
de la CECA, el 1957 a la realització de la CEE, el 1978 a la realització del
sistema monetari europeu, i el 1985 al vot majoritari al Congrés Europeu
de Milà, quan certes opcions s'han decidit per majoria. És necessari donar
per segura, i és necessari indicar els terminis precisos en el pla polític sobre
la negociació de la posta en marxa del procés de desenvolupament de la unió
política europea, que, com deia, ha de tenir al seu centre la qüestió del de-
senvolupament de la democràcia representativa, duent-se a terme per una ma-
joria de governs i no per tots els governs.

Els governs que ho entenen com el seu centre i que són aquests temes la
part central del seu programa, seran capaços de triar-ho. Aleshores, jo estic
convençut que les eleccions europees del 1989 podran ser un tombant fona-
mental, i que la tercera legislatura del Parlament Europeu podrà ser una le-
gislatura a l'interior de la qual el desenvolupament de la Comunitat podrà
ser d'un cert tipus. Si aquestes opcions no es feien, jo estic convençut que
el 1992 nosaltres tindrem una gran àrea de lliure intercanvi, però una gran
àrea de lliure intercanvi a l'interior de la qual, com ha escrit recentment tam-
bé Guillerno Shana a Le Monde prevaldran els interessos de naturalesa fi-
nancera, els interessos i els poders d'alguns centres a l'interior de la Comu-
nitat, i certament no tindran cap possibilitat de prevaldré ni d'imposar-se els
interessos comuns, els interessos generals de la nostra societat, que estan nor-
malment, evidentment, en el centre dels programes de les forces socialistes
a Europa.

Michelle Achilli
President del grup socialista

a la cambra dels diputats
de la República Italilana
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La CEE i la resta d'Europa
Rudi Arndt

Molt agraït per tan amable salutació, m'alegro que un seminari com aquest
tingui lloc aquí, a Barcelona, ja que això ho estem visquen a tot arreu.

Els coneixements sobre els processos d'Europa no són tant grans per als
nous països membres com per la resta. Però el significat del que en aquests
moments s'esdevé a Europa és molt important. La consumació del mercat
interior significa un canvi qualitatiu de les relacions entre la Comunitat Euro-
pea, per una banda, i la resta dels estats europeus, sobretot els països de
l'EFTA, els països de la zona de lliure comerç.

EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I DECISIONS
POLÍTICO-ECONÒMIQUES DE LA CEE I L'EFTA

Tanmateix es requereixen noves formes de col·laboració per als fins ara
existents tractats de lliure mercat. Les relacions entre les dues organitzacions,
és a dir, la Comunitat Europea i els països de l'EFTA són molt cordials, i
possibles problemes que puguin existir han de ser contemplats des d'aquesta
perspectiva.

La meta comuna de la col·laboració és la formació d'un espai econòmic
dinàmic al qual pertanyen la Comunitat Europea i els països de l'EFTA, amb
el seu total de 350 milions d'habitants.

Els països de l'EFTA, m'atreveria novament a recordar-los, són: Suïssa,
Àustria, Noruega, Suècia, Finlàndia i Islàndia. Així és com consta a la de-
claració de Luxemburg i allà mateix s'expressa l'esforç comú per una Europa
social i per una solució dels més importants problemes del medi ambient.

En el desenvolupament de la col·laboració entre els dos territoris, EFTA
i Comunitat Europea, s'ha de posar una gran atenció sobre els detalls i les
sensibilitats nacionals que mereixen la seva corresponent consideració.

És necessari un treball seriós per a enfortir les relacions entre la Comuni-
tat Europea i els països de l'EFTA, per què els avantatges de la col·laboració
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econòmica, industrial i política puguin ser aconseguits i comunament com-
partits.

LA CEE I EL COMECON

Més enllà es troben les relacions entre la Comunitat Europea i els estats
del COMECON, és a dir, els set estats del COMECON: la República Demo-
cràtica Alemanya, Polònia, Txecolosvàquia, Hongria, Rumania, Bulgària i
la Unió Soviètica.

Les relacions amb aquests estats han aconseguit un nou pla des que el 26
de juny d'aquest any, a Luxemburg, es firmava la declaració comuna entre
la Comunitat Europea i el COMECON.

Les possibilitats per la millora de les relacions, tant en un pla polític com
econòmic, han crescut. També aquí es mouen els interessos comuns de la
Comunitat Europea i els de l'EFTA; una més estreta col·laboració és en alta
manera desitjable, perquè aquesta estreta col·laboració pot salvar l'abisme
entre l'est i l'oest.

VALORACIÓ DE LA RELACIÓ ENTRE LA CEE i UEFTA

Les mesures per a la implantació del mercat interior tindran diferents re-
percusions sobre l'economia política tant de la Comunitat Europea com dels
països EFTA. Qualsevol sortida en la productivitat i la competitivitat de l'eco-
nomia de la CEE pot tenir favorables repercussions sobre la inflació i finan-
ces estatals i sobre els excedents de l'exportació, però, i això s'ha de posar
en coneixement, pot arribar a curt plac a un augment de l'atur, si no es pro-
dueix un canvi en la política econòmica dels grans estats de la Comunitat
Europea. Nosaltres creiem que serà desitjable fomentar la col·laboració en-
tre la CEE i els països de l'EFTA, sota el principi màxim del comú interès.

La participació dels països de l'EFTA en la comisió europea significa un
pas endavant per al salt de les barreres tècniques del mercat, com ja ho va
ser la introducció del SAT, en altres esferes del comerç com és ara mercade-
ries. Amb prestacions de serveis s'han de prendre acords sota el principi de
reciprocitat i dels mutus aventatges, de forma que aquests acords s'han de
prendre entre la Comunitat Europea i l'EFTA com organització mentre l'EFTA
té un mandat. Però mentre l'EFTA no tingui mandat dels seus estats mem-
bres, és necessari prendre bilateralment aquests acords entre la CEE i els
estats membres de l'EFTA. Tanmateix, els estats de l'EFTA, amb indepen-
dència els uns dels altres, haurien d'anar-se adaptant a les lleis que regeixen
a la CEE i, a més a més, poden produir-se acords entre cadascun dels dotze
països de la CEE i cadascun dels països de l'EFTA.
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COL·LABORACIÓ ENTRE LA CEE i CEFTA

Una lliberalització dels moviments del capital a la Comunitat Europea i
la integració dels mercats per a serveis financers ens exigeixen un gran nom-
bre de canvis a les reglamentacions per la banca i pel règim d'assegurances.
Entre la Comunitat Europea i els països de l'EFTA haurien de produir-se ne-
gociacions sobre la lliberalització de les reglamentacions sobre el règim de
finances i assegurances. En aquestes negociacions s'haurien de tenir en compte
les regles internacionals pels controls de tràfic de capital. La col·laboració
a la política d'impostos exigeix a mig plac una major integració de la política
econòmica nacional, i també un enrobustiment del sistema monetari europeu.

Jo voldria remarcar que la participació en el mecanisme del curs de canvis
del sistema monetari europeu no està restringida als estats membres de la
comunitat. Qualsevol altre estat de l'EFTA, i potser en un futur també estats
del COMECON, poden participar en aquest sistema monetari europeu.

En el camp de la investigació existeixen ja nombrosos enllaços entre la
Comunitat Europea i els estats de l'EFTA, ja sigui en relació amb organitza-
cions existents com la ESA i EMBO, o en forma de participació contractual
dels estats de l'EFTA en el programa d'investigació de la Comunitat Europea
o a EUREKA. També a EUREKA hi pot participar qualsevol altre país, no so-
lament països de l'EFTA, també d'altres països europeus. Els programes d'in-
vestigació comuns al marge del projecte EUREKA han portat un enrobusti-
ment de col·laboració entre els estats de la Comunitat Europea i els estats de
l'EFTA, els quals han vingut bé a l'economia de la Comunitat Europea. No-
saltres saludem aquest desenvolupament i som del parer que també hauria de
quedar oberta a futurs programes en comú dels països de l'EFTA, i encara de
la resta de països europeus, sobre la base d'una cooperació en els costos.

EL PROBLEMA DEL MEDI AMBIENT

Ara vull parlar sobre l'aspecte del medi ambient en la col·laboració entre
la Comunitat Europea i l'EFTA. Només la magnitud de les més recents ca-
tàstrofes del medi ambient i la seva contínua degeneració han deixat clar que
el paper de la Comunitat Europea i de l'EFTA en aquest terreny són de trans-
cendental importància. Per això vull desenrrotllar aquest tema amb més de-
tall que no ho he fet amb la resta de temes abans tractats, malgrat que s'han
tancat molts convenis per a la protecció del medi ambient i s'aguditzen els
problemes sobretot per raons de nombroses emissions. Però també perquè
molts convenis no funcionen eficaçment. Fan falta acords més fortament vin-
culants. La degradació del medi ambient no s'atura a les fronteres nacionals,
i per això no es pot dur a terme una política de medi ambient aïllada, sinó
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que cal una col·laboració que traspassi les fronteres, no tan sols en el pla
de la comunitat sinó també entre la Comunitat i l'EFTA. De fet, naturalment,
entre l'Europa de l'est i l'Europa de l'oest i universalment, si pensem en la
qüestió del canvi de clima. S'han de prendre mesures contra l'efecte hiverna-
cle, contra la producció de diòxid de carboni i d'altres substàncies que con-
dueixen a l'augment de la temperatura de la terra. Aquí s'inclou la protecció
de la capa d'ozon. De dades científiques, es veu que l'emisió de FCKW ha
de ser reduïda en gran mesura, d'acord amb els convenis de Montréal, si
és £ue es vol reconstruir la capa d'ozon sobre l'Antàrtida.

És important la formació d'un programa científic entre la Comunitat Europea
H'EFTA, per a enfortir la investigació europea sobre l'estratosfera d'ozon.
És important la qüestió de la producció de l'aire, la disminució del nivell
d'emissió de diòxid de sofre i de nitrogen per part de les grans incinerado-
res, la disminució dels gasos dels automòbils i la possibilitat de disposar àm-
pliament de benzina. Es important la conservació de les reserves biològi-
ques dels mars. És important la protecció de les aigües i prendre mesures
per reduir al mínim el mal produït a l'ecosistema dels mars, com per exem-
ple la prohibició pel desguàs i la crema de deixalles al mar, així com, dins
dels deu anys vinents, mesures per a reduir substancialment l'abocament de
substàncies alèrgiques a l'ecosistema marítim des de la terra. Hem d'inclou-
re el control i restricció de l'ús de fertilitzants. És important combatre els
accidents que perjudiquen el medi ambient i l'elaboració de normes de segu-
retat comunes i així mateix la importació d'un sistema d'alerta precoç. Per
exemple, Xernòbil. Si allà s'haguessin donat precoçment alarmes, hauríem
sortit tots, a Europa, molt millor de la situació. És important la investigació
intensiva i el desenvolupament de tecnologies que estiguin d'acord amb les
altres exigències del medi ambient i que protegeixin ulteriors degradacions.
És important la presa de mesures per al foment de reciclatge de productes
de deixalla. Això s'hauria de dur a terme posteriorment. Són importants les
mesures encaminades a evitar i combatre la devastació de boscos en moltes
zones d'Europa, degudes a erosions i incendis. Això també afecta a països
de l'est. I també en tot i en tots els llocs on afecti als països de l'est, ha de
produir-se la col·laboració en la qüestió del medi ambient, sempre sobre el
pla de la Comunitat Europea, l'EFTA i els països del COMECON, tant en un
pla unilateral com bilateral.

També pels països de l'est guanyen en importància els problemes del medi
ambient. Aquests països arriben cada vegada més al convenciment de la im-
portància d'aquest problema i de la urgència amb què s'han d'abocar en aquest
cas, per trobar una solució per ambdues parts d'Europa, és a dir, per l'Euro-
pa de l'est i occident. En aquest context, és necessari el traspàs de tecnologia
de l'Europa de l'oest cap a l'Europa oriental, i ha de ser per això més forta-
ment desenvolupada que fins ara.

Aquí compareix la famosa llista dels EEUU, la qual no permet el traspàs
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de certa tecnologia als estats del pacte de Varsòvia. Certes parts concretes
de la llista del COMECON no haurien d'impedir de dur a terme la transferèn-
cia de tecnologia al nivell més alt, com ho exigeixen els problemes del medi
ambient. És indispensable que es faci tot el possible per aconseguir que es
compleixin les mesures per a ratificar els tractats de Viena sobre la protecció
de la capa d'ozon. Igualment, perquè es compleixi el protocol de Montréal
sobre substàncies que sobrecarreguen la capa d'ozon, com es va preveure el
primer de gener de 1984 a Graz. S'ha d'advertir que el protocol de Montréal
no pot entrar en vigor fins que aquest sigui ratificat pels països de la CEE.

Al mateix temps s'hauria d'acordar el pla per l'extinció de l'ús del FRIÓN,
FCKW en els anys 90. És important que tots els països participin en la confe-
rència sobre la protecció del mar del Nord a la sessió de la comissió de Hèl-
sinki (BPPNI).

LES COL·LABORACIONS EN LA PROBLEMÀTICA
DEL MEDI AMBIENT

El compromís per al futur ha de ser molt més ambiciós. Com una nova
forma de col·laboració per al medi ambient es podria imaginar un projecte
a gran escala similar al model EUREKA en el qual prenguin part diferents
països. Això, per exemple, seria restringit a un sol riu o a un determinat mar,
i els seus problemes de medi ambient. També s'haurien de fomentar més pro-
jectes EUREKA, sobretot pel desenvolupament de tecnologies, especialment
netes, per a combatre la degradació del medi ambient. Aquests projectes per-
metrien que la CEE i els països membres de l'EFTA, però també sota certes
circumstàncies els països del COMECON, participessin en aquests projectes
per la solució de la forma més eficient dels problemes específics del medi
ambient.

L'EUROPA QUE VOLEM

Europa està canviant, les relacions entre les nacions de les diferents parts
d'Europa estan millorant. L'àmplia col·laboració entre les democràcies d'Euro-
pa occidental, sobretot entre els estats membres de la CEE i els de l'EFTA,
continuen en franc desenvolupament. Les idees del socialisme democràtic
juguen un paper molt significatiu en aquest desenvolupament. L'Europa que
nosaltres volem construir hauria de ser també una Europa que es preocupi
de fomentar els drets humans, que es preocupi d'enfortir la seguretat general
i que es preocupi de desenvolupar llaços culturals entre totes les nacions a
tot Europa. L'Europa a la qual nosaltres aspirem hauria de ser una Europa
que treballi activament per a superar les divisions en aquesta part del món.
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L'Europa que nosaltres volem formar hauria de ser una Europa cap al ftitur
que jugués un paper actiu en les millores de les relacions est-oest, que tin-
gués un paper actiu en la solució del problema del deute extern en el tercer
món i que posés un obstacle seriós a les tendències proteccionistes. Moltes
gràcies.

LA LLISTA DEL COMECON

Primerament en relació amb la qüestió de la possibilitat de la col·labora-
ció tecnològica entre la CEE i els estats del COMECON. Hi ha problemes
per ambdues parts. Nosaltres estem certament oberts a una col·laboració eco-
nòmica en el marc d'EUREKA, però fins ara cap estat del COMECON ho ha
demanat, sinó que només en parlen, ja que ells, per motius de prestigi, no
volen reconèixer, sobretot referent a la tècnica de computadores però en d'al-
tres temes, que estan clarament endarrerits. Camps en els quals la Unió So-
viètica va endavant són la tecnologia espacial, això ho veu qualsevol, però
en d'altres camps, com les minicomputadores, la tècnica de computadores
i tot el tema de la informàtica, no volen reconèixer que encara van prou enr-
rera. Després s'afegeix l'altre problema que ja s'ha esmentat: la qüestió de
l'anomenada llista del COMECON, que simplement no permet que determi-
nades mercaderies puguin ser transferides als estats del pacte de Varsòvia.
Aquí juguen un paper important els massius interessos econòmics i polítics
dels americans. Potser recordin el famós negoci de les tuberies, quan el pre-
sident americà va reclamar perquè l'Europa occidental va subministrar les
tuberies a la Unió Soviètica i aquesta, a canvi, va donar petroli a l'Europa
occidental; sobre aquesta reclamació es van imposar a l'Europa occidental,
i en realitat, tots els polítics de l'Europa occidental, estan convençuts què
la llista del COMECON és en totes les seves parts un disbarat. Per ells, al-
menys, s'ha de revisar, ja que suposa un obstacle en la transferència de tec-
nologia per ambdues parts.

UN ANTICOMUNISME PRIMARI

En relació amb aquesta qüestió de la transferència de tecnologia, no po-
dem col·laborar amb els estats del pacte de Varsòvia i amb els estats del CO-
MECON a causa de la propaganda anticomunista. Hi ha a tot el món molts
partits conservadors que fan servir l'anticomunisme com un mitjà de disci-
plina contra els partits socialistes i socialdemòcrates, i no hi volen renunciar.
Aquest és un punt molt important que s'ha de tenir en compte. Jo només puc
desitjar que la nova política de Gorbatxov elimini la base d'aquest anticomu-
nisme.
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LES MANCANCES DELS DOTZE

Referent a la qüestió de la protecció del medi ambient tots nosaltres, tam-
bé l'Europa de l'est, acabem parlant només de protecció del medi ambient
dels nostres veïns. D'aquesta forma cadascú diu: «¿Nosaltres?, nosaltres ja
fem protecció del medi ambient de les nostres nacions, però els altres onze
de la Comunitat no en fan». Vull també esmentar un exemple clàssic, com
seria la RFA, el meu país. El meu país fa molta propaganda dient que els
cotxes produeixen molts gasos i que per això es destrueixen els boscos. Això
és veritat, però al mateix temps aquesta mateixa RFA és l'únic país de la CEE
que no ha establert una limitació per la velocitat dels vehicles. Però tots sa-
bem que malgrat la depuració dels gasos dels vehicles, si aquests roden a
grans velocitats, i no paren de frenar i accelerar, expulsen més gasos que
els cotxes que condueixen a una velocitat constant, fins i tot sense depuració
dels seus gasos. Tots assenyalem amb el dit cap a l'altre, i jo puc demostrar
que això s'esdevé en els dotze estats de la CEE. Hem d'entendre d'una vega-
da per sempre que no ens serveix de res si tenim un creixement econòmic
enorme i després les altres generacions el segle vinent han de dur màscares
antigas perquè no tinguin aire fresc per respirar.

Ens n'hem d'adonar, i és necessari renunciar al creixement econòmic i no-
més permetre'l en aquells territoris on ho toleri el medi ambient.

RELACIONS RFA-RDA

Voldria dir que he estat aquesta setmana a la República Democràtica Ale-
manya i he discutit allà amb el cap del govern Peristoff, i també amb altres
del seu gabinet polític. Aquests tenen un tipus especial de protecció en el
comerç. Entre els dos estats alemanys consta la RDA com a territori intern,
és a dir, allò que en els tractats de Roma està acceptat que és territori inte-
rior. Però això val només per la RDA i no per la resta dels països dels onze
estats membres. Els alemanys democràtics volen conservar el seu estat i per
això tenen menys dificultats amb la RFA que tots els altres estats de l'Europa
de l'est a causa del mercat intern comú del 1992. Ells accepten això perquè
diuen que el mercat interior millora la situació econòmica a la RDA i dóna
així al comerç alemany-alemany aventatges addicionals.

CEE I PAÏSOS DE L'EST

En general tots els països del pacte de Varsòvia coincideixen a desitjar una
més estreta col·laboració amb l'Europa de l'oest, però quan es pregunta con-
cretament les característiques que tindrà aquesta col·laboració, aleshores es
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reflecteixen diferències substancials. La Unió Soviètica vol una estreta col·la-
boració sobretot en la direcció. Ells esperen d'aquesta col·laboració una mi-
llora per la seva població i sobretot n'esperen la possibilitat d'una política
de desarmament sensata. Els hongaresos estan també a favor d'una estreta
col·laboració amb l'Europa de l'oest, perquè és prometen així un suport pel
seu sistema pluralista de canvi. Hongria és, a diferència dels altres països
de l'est membre del GAT i a Hongria, per exemple, es pot ser candidat al
parlament, encara que no sigui candidat oficial del partit. Nosaltres ens hem
reunit amb diferents hongaresos que ens van explicar que encara que eren
membres del partit dels treballadors hongaresos, havien fet candidatura en
contra del candidat oficial del partit i havien guanyat. Ara són diputats de
l'assemblea nacional hongaresa i les seves noves posicions van encaminades
a deixar que també altres partits puguin fer candidatures. ¿Quin aspecte pen-
dra això en concret? En aquests moments encara no ho sabem. Per exemple,
a Txecoslovàquia, RDA i Polònia existeixen d'altres partits a més a més del
comunista, partits dels treballadors que també es presenten a les eleccions
al parlament, però aquests depenen del partit que governa. Els polonesos es-
tan extraordinàriament interessats en l'Europa de l'oest, en l'Europa occi-
dental, ja que es consideren un fort element d'Europa i de la història d'Euro-
pa, considerant-se discriminats per haver estat inclosos dins l'Europa de l'est.
A mi sempre se m'ha dit; «Nosaltres no som l'Europa de l'est, nosaltres for-
mem part de l'Europa central, reconeguem-ho d'una vegada». A això hem
d'afegir-hi que es trobin amb grans dificultats econòmiques i que estiguin
interessats a formar part amb major força de l'economia de l'Europa occi-
dental. Txecoslovàquia té idees similars, també diuen que ells són un país
totalment europeu. Praga va tenir la primera universitat alemanya i per això
nosaltres, diuen ells, volem pertànyer a Europa.

EL SISTEMA EUROPEU DE CANVI

Naturalment es difícil per a Suïssa, Àustria o Suècia d'integrar-se en el
sistema de canvi europeu, però és absolutament possible des del punt de vis-
ta polític i financer, ja que el sistema de canvi europeu no és una institució
directa de la CEE. Per exemple Gran Bretanya no és membre del sistema
de canvi europeu. Si més no, algun dia haurà de ser-ho.

Nosaltres partim de la base que el sistema europeu de canvi també és una
possibilitat per a alliberar-nos de les contínues alces i baixes del curs del
dòlar americà. Políticament és el nostre desig, també com a fracció socialis-
ta, que l'ecu, és a dir un sistema de canvi europeu, sigui utilitzat, per exem-
ple, en la compra d'energia.

¿Per què paguem el petroli en dòlars i no amb ecus, com a unitat que som
de 320 o, si comptem també els estats de l'EFTA, de 350 milions d'habitants?
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Hem d'exigir que en el futur es pagui en ecus i no en dòlars. Per exemple,
¿per què venem els productes europeus sobre la base del dòlar i no sobre
la de l'ecu? Per tant, per l'enfortiment d'Europa hauríem d'intentar d'utilit-
zar el sistema de l'ecu en comptes d'utilitzar el càlcul sobre el sistema del
dòlar. Aquesta hauria de ser una de les principals metes en la relació amb
el mercat comú europeu, perquè si es té un mercat comú europeu aquesta
potència pot estar en posició de formar una reserva mundial de canvi en comp-
tes del dòlar, ja que la nostra força econòmica seria aleshores més forta que
la força econòmica dels EEUU. Serà problemàtic amb els països de l'Europa
de l'est per què aquests no tenen ni tan sols dintre del sistema del COME-
CON un sistema de canvi, sinó que cadascun regula bilateralment l'intercan-
vi de mercaderies, sense tenir una unitat comuna de càlcul, i per a ells la
unitat de càlcul real o efectiu és el ruble. També serà difícil d'introduïr-hi
un sistema de canvi perquè les diferències entre els estats del COMECON en
el que fa referència al sistema econòmic és més gran que la diferència en
el sistema econòmic dels 12 estate membres més els 6 estats de l'EFTA. En
un principi van creure que amb el COMECON podrien formar un bloc eco-
nòmic socialista, però això no ho han aconseguit sinó que en aquest moments
les diferències són més grans entre els estats del COMECON que les diferèn-
cies entre, per exemple, Espanya i Suïssa, o Espanya i Suècia. És per tot
això que serà extrordinàriament difícil i ells mateixos han de donar algunes
passes importants per arribar a una unitat de canvi de l'Europa de l'est. Això
també ens feria les coses més fàcils a nosaltres, perquè en aquest moment
calculem amb set tipus de moneda diferent d'Europa de l'est.

RELACIONS FRANCO-ALEMANYES. LA REUNIFICACIÓ D'ALEMANYA

L'enteniment entre Alemanya i França va ser la condició principal per la
formació de la CEE. Jo tinc quelcom en contra que constantment parlem que
els dos països haurien d'estar d'acord perquè Europa funcioni, ja que Europa
ha anat progressant mentrestant i no només gràcies a l'entesa central d'Ale-
manya i França. Per citar un exemple, avui la qüestió de si l'Alsàcia i la Lo-
rena pertanyen a França o a Alemanya ja no té cap tipus d'interès, tant per
un país com per l'altre, ja que la població de les dues regions tenen pràctica-
ment les mateixes relacions econòmiques cap a França, cap a Alemanya i
cap a d'altres nacions, ja que l'intercanvi és produeix de forma que la part
de Kehl i Offenburg treballen a França i la gent d'Estrasburg i la resta treba-
llem a Alemanya.

Per això per mi ja no té interès la qüestió de la reunificado d'Alemanya
com a una qüestió de reunificado d'estats. No és absolutament necessari,
ja que si a llarg termini podem tenir relacions similars entre l'Europa de l'est,
de l'oest com tenim en aquests moments entre els estats europeus de l'oest,
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llavors ja no és necessari tenir un únic estat alemany, sinó que llavors s'arriba
al mateix resultat amb dos estats entre els quals existeixen les mateixes pos-
sibilitats que existeixen en aquests moments entre Alemanya i França.

És aquest un punt on tenim quelcom en contra de l'eix Paris-Bonn. És im-
portant l'amistat entre els dos pobles, però hi ha, segons la meva opinió, una
sobrevaloració respecte als altres 10 estats, i per això jo preferiria un eix en-
tre els països en els quals els socialistes siguin al govern. No són només els
tres estats on els socialistes governen, sinó també aquells en els quals els
socialistes i socialdemòcrates són al govern. Jo m'estimaria més una estreta
col·laboració entre aquests països que no pas entre Alemanya i França.

Rudi Arndt
President del grup socialista

del Parlament Europeu
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Europa i Europes
Miguel Angel Martínez

Europa, en alguns aties i en alguns llibres de geografia antics, arribava
fins als Urals, i a partir d'aquí, algunes vegades es veien unes línies de punts.
Per altra banda, dins del que identificàvem com Europa, d'allò que tenia dret
a utilitzar el seu nom i la seva identitat, es donaven dues o tres estructures
operant simultàniament. En primer lloc, es donava un procés d'integració eco-
nòmica servint un projecte d'integració política; a més a més, d'integració
entre estats amb els seus problemes, amb les seves frenades, procés que s'ar-
ticulava en les Comunitats Europees, en allò que comunament durant tants
anys se'n va dir Mercat Comú, procés que no ha parat d'avançar, diríem una
mica en perspectiva fonamentalment en el terreny econòmic, que s'ha plante-
jat un repte nou, sens dubte en aquest àmbit específic de la seva gran acció,
però que arriba a d'altres àmbits. Modestament també en l'àmbit polític es
planteja aquest repte, insisteixo, amb l'Acta Única de cara a l'any 92.

EL CONSELL D'EUROPA

Paral·lelament i articulat entorn del Consell d'Europa, s'ha donat un me-
canisme de cooperació entre estats identificats per valors comuns, per pràc-
tiques institucionals comunes de democràcia, de pluralisme, de respecte als
drets humans, estats solidaris entre ells al voltant d'aquests valors i al voltant
de la defensa d'aquests valors de cara a fora.

El Consell no ha deixat de funcionar, de donar resultats. Constitueix quasi
exactament allò a què Rudi Arndt es referia quan parlava de la Comunitat
i l'EFTA, però ho constitueix de manera articulada, de manera estructurada,
de manera estatutària. Jo diria, que el Consell no ha deixat de funcionar,
de donar resultats de cooperació, d'intercanvi, d'informació. De totes mane-
res és un fet que, com aparell, és fonamentalment conegut i reconegut per
les administracions, i ignorat, jo diria que d'alguna manera té caràcter clan-
destí de cara a l'opinió pública. La Comunitat Europea és menys clandesti-
na, però igualment ignorada de l'opinió: Pel problema que les decisions de
la Comunitat afecten directament i immediatament els ciutadans.
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LA UEO

Existeix un tercer mecanisme menor que és indispensable citar aquí. Dic
menor perquè durant uns anys ha estat la bella adormida del bosc, no sé si
nosaltres anem a jugar, potser sí, el paper del príncep que la desperta. És
un tema de particular actualitat a Espanya en aquests moments: la UEO. La
UEO existeix, ¿no?, és un mecanisme que sembla que és alguna cosa, que
no es pot ignorar ¿veritat?. És important aquest mecanisme de coordinació
en matèria de seguretat d'alguns dels socis europeus, no de tots, de l'Aliança
Atlàntica, i que delimita deliberadament, estatutàriament aquesta coopera-
ció entre estats a temes de defensa, i de tecnologia militar.

L'EFTA

No em refereixo a l'EFTA, perquè l'EFTA és entelèquia, és a dir, crec que
és un tractat entre alguns estats devaluat pel fet que el 60% del seu compo-
nent humà, econòmic, tecnològic, etc... estigui també integrat dins de la Co-
munitat Europea; per tant jo crec que és una entelèquia de diferent natura.
Jo crec que en aquesta situació, amb aquestes tres entitats, funcionant amb
més o menys activitat i amb més o menys èxit i amb més o menys evolució,
amb més o menys ignorància dels ciutadans al seu respecte, hem arribat a
la meitat dels anys 80, quan s'han donat uns factors quejo crec que han con-
tribuït a agitar una mica l'olla, amb els quals es posen en moviment coses
que estaven aparentment aturades. Dic aparentment, perquè ho estaven de
veritat o perquè el seu moviment es limitava a ser un moviment intern dins
de cadascun dels mecanismes.

L'AMPLIACIÓ DE LES INSTITUCIONS EUROPEES

Crec que el primer moviment important és el de l'ampliació de la Comuni-
tat: L'ingrés d'Espanya i Portugal és un detonant que posa en moviment co-
ses. L'Acta Única i el repte del 92, quin dubte hi ha que és una altra empenta?
L'ampliació del Consell d'Europa és un altre dels elements que certament
constitueix una prova que les coses es mouen, lligada al fenomen de disten-
sió est-oest que s'està donant i que permet d'integrar en el Consell d'Europa
un país que es caracteritzava, que donava totes les característiques necessà-
ries i en canvi no s'hi integrava: Finlàndia. Finlàndia s'integra al Consell d'Euro-
pa a partir del dia 5 de maig vinent i l'assemblea ho acceptarà, el tràmit està
pràcticament tancat.

Resurrecció de la UEO? jo crec que la UEO viu un moment de resurrec-
ció, de despertar, relacionat també, em sembla, amb la reafirmado dels euro-
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peus (sense que nosaltres siguem estranys a aquest fenomen, jo diria més
aviat que essent-ne molt protagonistes) d'assumir més i millor una part des-
tacada de responsabilitat en la seguretat individual i col·lectiva, com a con-
junt dels estats solidàriament vinculats a un procés que no és tant el de la
integració com el de la cooperació entorn de valors als quals abans m'he re-
ferit: democràcia, respecte als drets humans, pluralisme.

LES EUROPEES CONCÈNTRIQUES

Quan parlo de quins són els fenòmens que han posat en moviment les car-
tes, crec que el factor clau en aquest procés és la moguda que s'ha donat
a l'est de l'anomenat «teló d'acer»: La desintegració d'aquest teló d'acer, l'afir-
mació europea d'una sèrie d'estats d'aquesta part del continent i també la pròpia
afirmació soviètica, el plantejament soviètic de la teoria de la casa comuna
per gent com el president Mitterrand, i jo crec que per tots nosaltres.

Sense aprofundir gaire, això ens porta a una visió d'una Europa feta de
vàries Europes, que es pot presentar com una Europa d'Europes concèntri-
ques o com l'Europa del joc de les nines russes, de les matriusques. Com
més petites, més dures i sòlides ¿veritat? La més petita de totes és la més
sòlida, la més massissa. Aquesta Europa massissa, no sé si mimèticament
identificable amb la UEO, evidentment no identificable amb tota la Comuni-
tat, ho és amb part dels estats de la Comunitat: l'Europa que manifesta la
voluntat d'avançar en un projecte d'integració política, amb un compromís
directe de política exterior comú i de política de defensa comuna, amb les
renúncies a la sobirania nacional que això pugui incloure. És un cercle petit,
suficientment tancat, bastant limitat, diríem. Són sis, o set estats (crec que
l'ampliació de la Comunitat determina també precisament un relaxament) és
que estan més vinculats a un projecte polític. Jo crec que aquí hi ha la prime-
ra de les nines, la més petita.

Hi ha una altra nina més gran, que és la immediatament següent o segon
cercle, que em sembla que és el que s'identifica plenament amb la Comuni-
tat Europea, caracteritzada fonamentalment per un procés d'integració eco-
nòmica molt profund i imparable, quejo crec, a més a més, que rep una bona
empenta l'any 92, i que, encara, es relaciona mitjançant acords amb els al-
tres cercles, amb les altres nines.

Existeix una nina més gran, que és l'Europa de la cooperació, l'Europa
dels vint-i-tres estats: el Consell d'Europa, ben delimitades les seves compe-
tències i ben delimitats els seus àmbits d'actuació preferent, jo en diria àm-
bits d'actuació insubstituïble, formada per països, com hem dit abans, amb
característiques polítiques o sòcio-polítiques perfectament identificables.

N'hi ha una altra que ve després, que és la que es plasma fonamentalment
en una identitat cultural comú, en una vocació afirmada de caminar junts,
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i que aniria fins a les fronteres de la Unió Soviètica: És la dels 23 que com-
ponen el Consell d'Europa que pot plantejar la República Democràtica Ale-
mana. Polònia, Txecoslovàquia, Hongria, Iugoslàvia, evidentment, formen
una Europa, una nina, que no es pot ignorar, entre altres coses perquè hi
ha una sèrie d'interlocutors que no solament afirmen que constitueixen aquesta
nina amb nosaltres, sinó que, a més a més, busquen el seu progrés i la seva
llibertat en aquesta afirmació d'europeïtat; per tant, no solament nosaltres
no serem els qui posem dificultats, sinó que serem els qui donarem la més
gran consistència possible a aquesta nina.

EUROPA MÉS ENLLÀ D'EUROPA

I per sobre, perquè crec, efectivament, que ja es fa més difícil parlar de
nines, hi ha la casa, la casa comuna, on s'inclou la Unió Soviètica. Jo no
crec que la Unió Soviètica, com a superpotência, pugui arribar a tenir una
estructura comuna amb la resta dels europeus. Sí que pot arribar a tenir-hi
mecanismes de cooperació en alguns dels àmbits que aquí s'han comentat,
i que són absolutament indispensables. No es pot parlar de política de medi
ambient sense coordinació amb la Unió Soviètica, probablement com no es
pot parlar d'altres tipus de política sense involucrar l'altra superpotência, els
Estats Units, o països del continent asiàtic i no diguem ja quan, els qui par-
lem som nosaltres, tot el que forma l'Amèrica Llatina.

EL ROL D'ESPANYA

Jo crec que Espanya té vocació, i em sembla que és important de dir-ho,
de jugar a les nines des de la més petita, des de la nineta massissa. A més,
aquest joc ha d'aspirar que es vagin soldant nines des del nucli central, pro-
cés que és el de la nostra vocació: la integració real, sense posar-hi nosaltres
almenys, un sostre; sense posar-hi més limitació que la d'uns valors fora dels
quals no hi ha integració, sinó cooperació.

COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL D'EUROPA

Des del Consell d'Europa, assemblea a la qual jo pertanyo, crec que és
important d'assenyalar l'impuls que s'està donant, sobretot s'espera que els
dotze creixin, i arribin a ser, i jo tinc aquesta esperança, qualsevol dia els
vint-i-tres, i després dels vint-i-tres, els trenta. Jo crec que l'impuls que es-
tem donant és precisament per a homogeneïtzar els vint-i-tres estats que com-
posen l'Europa occidental amb valor comuns. Crec que necessitem un esforç
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d'homogenització en l'aspecte cultural certament, en el jurídic, en el que es
refereix a drets humans, en el medi ambiental, en el que pot ser la lluita con-
tra el terrorisme, per citar alguns àmbits en els quals ens movem directament.

COOPERACIÓ AMB ELS PAÏSOS DE UEST

Segon aspecte de l'actuació: la cooperació amb els països de l'est, obrint
portes, superat ja l'encasellament en què els teòrics de la Unió Soviètica te-
nien el Consell d'Europa, quan el consideraven només com un element que
coopera a la guerra freda, i així el definien. Superat això, amb les perspecti-
ves de Gorbatxov parlant davant del Consell d'Europa i amb el soviet su-
prem, com assemblea legislativa de la Unió Soviètica, subscrivint conven-
cions del Consell, jo crec que és important de mantenir aquesta plataforma
de cooperació, afirmant per una altra part la vocació d'un futur compartit
amb els països de l'est, amb una darrera tasca o vocació o esforç, que és fer
d'Europa i des d'Europa, est i oest, una identitat i una responsabilitat solidà-
ria des d'el nord que integrem. Europa de l'est i de l'oest som nord i som
nord junts, i com a nord volem actuar d'una manera diferent com tradicio-
nalment ha actuat i actua el nord.

Hem de cooperar solidàriament amb el sud per a superar el desequilibri.

EL REEQUILIBRI NORD-SUD

Per principi, nosaltres a qui resulta insoportable una injustícia paradigmà-
tica de la nostra societat contemporània, i també per consciència que aquest
desequilibri, és una permanent amenaça a la pau mundial, per als qui estan
en un hemisferi i pels qui estem en l'altre. És a dir, perquè hi creiem i perquè
àdhuc el qui no hi creu ha d'identificar el seu interès a mig termini amb aquesta
política de cooperació. Jo crec que l'esforç consisteix a reconduir la disten-
sió est-oest des d'Europa, en benefici de la superació del conflicte nord-sud,
i jo crec que també a Espanya aquest és un compromís en el qual nosaltres
estem potser més irrévocablement abocats que d'altres, potser per la circums-
tància d'haver estat nosaltres durant tants anys nord del sud i sud del nord,
o potser l'únic país, o un dels únics països del món a qui es deu tant potser
com ell deu.

Aquesta és la meva contribució a aquesta conversa i espero que tindrem
ocasió d'intercanviar més opinions i comentaris. Això és el que jo volia dir.
Moltes gràcies.
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PROBLEMA DEL MEDI AMBIENT

Comentaré molt breument, potser només amb dues frases, cadascun dels
temes.

Primer, el tema del medi ambient. Crec que és un dels temes en els quals
no té sentit discutir, ni tampoc plantejar les qüestions a nivell ni de dotze,
ni catorze, ni de divuit, ni de vint-i-tres. És un problema que o el solucio-
nem a nivell de nina gran o no té solució i això vol dir: convenis, conven-
cions discutides en conjunt i, per tant, signades i subscrites pels diferents
països. No hi ha altra solució, no solament pel que deia Rudi, sinó perquè
la pluja àcida no els va bé ni a ells ni a nosaltres. I no vindrà només dels
països dels dotze, dels catorze ni dels disset; vindrà de Polònia, vindrà d'on
sigui. Aleshores o anem a comunitats més amples o no hi ha solució. No
hi ha més solució que el de la nina gran i el de buscar solucions globals.
No diguem ja si parlem de problemàtica amb connotacions nuclears.

Per no ficar-nos en temes que poden afectar qüestions de seguretat, (la quí-
mica més elemental, la indústria pesada de qualsevol dels nostres països),
crec que en segon lloc hi ha el tema de la transferència tecnològica. La dis-
tensió hauria de ser reconduïda políticament o capitalitzada en termes de coo-
peració. La distensió en si és un procés que es posa en moviment i, o té invo-
lució o s'ha de convertir en cooperació. Sobre aquesta cooperació el problema
que es pot plantejar és que es desenvolupi linialment entre les dues superpo-
tències, en termes generals, i a costa dels altres. Jo crec que un dels grans
esforços polítics dels europeus ha de ser, i crec que fins ara s'ha aconseguit,
d'obtenir que la distensió entre les superpotències, s'estengui com una taca
d'oli en benefici de tots i no es tanqui en benefici només d'alguns. A mi no
m'estranyaria gens que des dels Estats Units es procedís a exportar tecnolo-
gia en benefici dels seus propis coneixements, i del seu propi poder indus-
trial encara que així se sacrifiqués el que podria ser un benefici nostre. Es
evident que això només porta a una conclusió: la necessitat de l'afirmació
de la identitat europea, que és bàsicament política, perquè pugui haver-hi
també una identitat europea tecnològica. Altrament, si no som capaços de
posar en comú investigació, inversió i producció tecnològica, no servirà per
res que siguem capaços d'exportar, perquè no podrem exportar on per poder
exportar realment tecnologia hem de ser competitius amb els que produei-
xen tecnologia d'alt nivell. I això obliga a parer meu, a una posta en comú
i a una afirmació política d'autonomia, per a no parlar d'independència.

ELS PROBLEMES INTER-ALEMANYS

L'últim tema és el problema difícil i més complicat, i jo crec que Espanya
té una obligació de profunda solidaritat amb la República Federal. Hem de
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filtrar les nostres posicions a través del filtre de solidaritat amb la República
Federal. Dit això, jo crec que les posicions són absolutament clares. Nosal-
tres partim del que s'ha afirmat i signat a Hèlsinki, és a dir, les fronteres
d'Europa són una cosa intocable si no és per un acord absolutament genera-
litzat, i no només generalitzat entre els europeus, sinó amb presència de les
dues superpotències, amb Canadà no sé si de padrí o de padrina (mai no
he entès perquè Canadà feia això, però benvingut, perquè és amic). Dit això,
és veritat que quan es parla amb els amics de la República Federal no hi ha
cap renúncia a una futura reunificació alemanya, com ningú no planteja cap
eventual reconstrucció amb altres unitats. El que sí és evident és que pels
nostres amics de la República Federal no s'hi renuncia, sinó es planteja en
el seu horitzó. Hem estat fa dues setmanes a una reunió amb la comissió
específica que té el Bundestag per als problemes inter-alemanys. És interes-
sant de conversar amb companys socialistes d'aquesta comissió, i veure les
posicions del SPD, el procés d'una eventual reunificació alemanya no ha de
ser inconvenient ni fre per a la construcció europea. Em sembla que és una
de les pedres de toc, una de les falques que no ha de ser cap obstacle. Hi
ha qui pensa que la integració europea és un dels mecanismes precisament
que ha de permetre la reunificació alemanya. El que és evident és que quan
es parla amb la superpotência, o amb les dues, però sobretot amb una, amb
la que és geogràficament més pròxima, allí no s'oblida que dues guerres mun-
dials van sortir d'una Alemanya unificada, i que la separació de les dues Ale-
manyes ha permès, almenys fins ara, o ha contribuït fins al moment que no
es doni una situació semblant un altre cop. Jo crec que aquestes coses se
superen amb generacions. Amb quatre o cinc generacions més, això serà un
fenomen de la història que no es recordarà. El problema és una cosa absolu-
tament present en els plantejaments de qualsevol tipus dels que es fan a la
Unió Soviètica, i la Unió Soviètica alguna cosa ha de dir d'això, atès que
juga molt decisivament en un dels dos estats alemanys que hi ha ara.

Jo no veig la reunificació com una cosa pròxima, però és veritat que en
el moment actual, la reunificació és recordada pels ciutadans de l'un i de
l'altre dels dos estats; els uns la recorden i els altres la identifiquen en certa
mesura amb la recuperació de més grans llibertats, de més grans progressos
socials i de millor nivell de vida. La meva preocupació sobretot és mantenir
el principi que Hèlsinki és intocable, sense tancar una possible integració,
que jo veig més pròxima que la d'Espanya i Portugal, per exemple.

LA UEO I EL NUCLI D'EUROPA

Volia comentaria segona qüestió. Tu deies: Entenc que el nucli petit, molt
homogeni, molt sòlid, ha de ser el motor, entre altres coses perquè va actuar
com motor, va actuar com té la vocació d'actuar: com a motor, com impul-
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sor, a base de la seva pròpia experiència. Això implica que els estats que
formen aquesta primera nina, han de tenir una política comuna, i una políti-
ca de seguretat comuna, sinó el nucli no té entitat. I, és clar, la UEO sembla
que és prou atractiva com a esquema. El problema és que el Regne Unit,
part integral de la UEO, és absolutament contrària, absolutament refractaria
a jugar aquest paper i a avançar i a deixar trossos de sobirania per un projec-
te comú. Per tant no serveix la UEO.

El tema de França i Alemanya. M'ha semblat molt interessant el comenta-
ri d'en Rudi. Jo crec que segueix sent molt important en la construcció euro-
pea un enteniment màxim entre França i Alemanya, no tant per superar an-
tics dimonis, com per la importància que els dos estats tenen, és a dir: un
procés molt integrador entre dos grans components, crec que seria un ex-
cel·lent motor. Hi ha un problema que no és més petit en matèria de segure-
tat. Aquí es pot dir que hi ha una diferència fonamental entre els planteja-
ments dels nostres companys francesos i dels nostres companys alemanys.
És un dels grans problemes d'enfrontament dins la internacional socialista
no que no es pugui discutir, que no se'n pugui parlar o que no hi hagi magní-
fiques relacions, però és una divergència de plantejament que pels que no
hi som dins apareix molt flagrant, i molt assumida dins del respecte a les
normes de funcionament de la internacional socialista. Quan un pensa un
projecte de construcció i assumeix que una política econòmica de seguretat
és un element indispensable per a aquest procés, veu molt malament com
podem ser capaços nosaltres de plantejar una alternativa. No dic ja de plan-
tejar una realitat, perquè en un país estem governant i en l'altre no, per ara.

¿Com podem ser capaços àdhuc de plantejar una alternativa, des de posi-
cionaments tan enfrontats? Caldrà fer un llarg camí i qui sap si des d'altres
països més petits, però des de partits no menys significatius, serem capaços
d'anar influint i acostant posicions. Jo crec que aquesta pot ser molt bé una
vocació pels socialistes del nostre país.

EUROPEISME A UEUROPA DE UEST

Disposició dels pobles. Això és pot entendre des d'Espanya millor que d'en-
lloc. Es una disposició fins i tot idíl·lica, no correcta; és una disposició que
no s'ajusta, idíl·lica, com ho ha estat la nostra durant molts anys; és a dir,
és idealitzadora perquè identifica tot el que és progrés, llibertat i paradís amb
el que és l'Europa, que va des d'allò que no és Europa, fins allò que no hi
té res a veure: les mansions de Dallas que es veuen a la televisió. No és Europa,
però és el viure amb tot el consum que ells efectivament no tenen, sense apre-
ciar tots els inconvenients salvatges que té també aquest tipus de societat i
que ía que nosaltres no hi estem d'acord en general i per això la volem can-
viar. Per tant, en els pobles, jo diria en termes generals, hi ha una versió
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idealitzadora, identificadora de tot el que és bo amb Europa, i, per tant, un
europeisme quejo diria que és a ultrança, perquè a més serveix per afirmar
les seves pròpies identitats nacionals respecte de la pressió soviètica, molt
forta i vivida amb diferents matisos en uns i altres països.

Aquesta aspiració o aquesta identificació amb els pobles d'Europa té algu-
na excepció. Una excepció és un país que sorprenentment sembla que no exis-
teix quan es parla d'aquests àmbits i sí que existeix, i jo hi he estat: és Bulgà-
ria. De Bulgària no se'n parla mai. Bulgària és un país envers el qual no
hi ha aspiracions, perquè és l'únic d'aquests països on ara es viu millor que
no s'ha viscut mai a la història, entre altres coses perquè Bulgària era el que
era i ara és el que és.

A Txecoslovàquia un treballador té sempre tendència a pensar que l'any
vint-i-vuit Mercedes i Skoda eren el mateix, i l'any 88 Mercedes i Skoda són
Mercedes i Skoda; però el búlgar no té aquest tipus de referència, ara viu
millor que mai en tots els aspectes i també en el de les llibertats, perquè Bul-
gària ve d'on ve, d'un feudalisme salvatge i d'assassinats massius. Es l'únic
país on no s'identifica una aspiració generalitzada ni a causa de la identitat
nacional, ni per l'aspiració de progrés social. Els altres sí, però cadascú se-
gons el seu estil: els rumanesos pel seu caràcter llatí i diferenciat, els polo-
nesos, per la seva condició de catòlics i de centre-europeus, com deia molt
bé Rudi; -els alemanys de la RDA perquè tenen el cosí que viu a l'altra zona, etc.

Governs ara, governs i cúpules. Es va produint una actitud tant més positi-
va en les relacions amb la nostra part d'Europa i amb les nostres institucions,
com més a prop estan aquestes cúpules de les aspiracions populars, menys,
quan més tallades i més burocratitzades estan aquestes cúpules de diferents
països. Aquí hi ha una diferència substancial entre Hongria i potser els altres
països.

La veritat és que d'Iugoslàvia tampoc en parlem, i a mi em sembla una
mica violent, però és que Iugoslàvia és també una cosa a part. A Iugoslàvia
jo no hi veig major identificació, Iugoslàvia em sembla..., ¿hi ha periodistes
aquí?, sí; aleshores, em sembla més difícil.

A Iugoslàvia es respira un ambient d'estraperlisme bastant generalitzat ¿no?;
Hongria és diferent de tots els altres països per l'actitud de la cúpula diri-
gent; Hongria és sense dubte el país on, segons el meu anàlisi, la cúpula
dirigent, la direcció del país està més identificada amb les aspiracions popu-
lars i, per tant, la identificació europea actua en els dirigents del país, quan
parlen amb nosaltres, sobretot si parlen fora de micròfon amb els mitjans
informatius. Aleshores, quan parlen en llibertat i sense preocupació, la veri-
tat és que parlen amb una absoluta vocació identificada amb el que el poble
vol. I em sembla que curiosament, almenys aquesta és la meva experiència,
en la actual direcció soviètica hi ha una actitud més favorable que la que jo
trobo per exemple a Rumania certament, però fins i tot a Txecoslovàquia i
a la RDA.
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El cas de Polònia és molt ambigu, no sé si perquè porten ulleres negres.
No és molt difícil saber, amb l'experiència meva, que la direcció polonesa
és bastant misteriosa i impenetrable. Hi ha una vocació d'amistat, però no
saben realment el que t'estan dient. Potser el més sorprenent de tot això és
que la direcció soviètica està vinculant molt l'èxit de la seva pròpia experièn-
cia, que vol dir també la seva supervivència, a unes relacions a tots els ni-
vells amb nosaltres, amb el matís que ells posen com a mínim al mateix ni-
vell, possiblement a major nivell, la seva relació bilateral amb els Estats Units.
Quan nosaltres parlem, quan jo parlo amb qualsevol dels països de l'est, mai
no està sobrevolant la presència dels Estats Units i això no passa quan par-
lem amb els russos... Sempre estan dient: «Vostès, molt bé», com si el seu
interlocutor no fóssim nosaltres! Això passa quan parles amb els hongaresos
o quan parles amb els romanesos, amb qualsevol d'ells, no ens consideren
a nosaltres, ells mai no ens han dit satèl·lits de l'altra superpotência, i alabat
sia Déu.

L'ESQUERRA EUROPEA I L'EUROPEISME

Jo tinc veritables dubtes que l'esquerra dels nostres països sigui una es-
querra europea, i tinc una forta vocació europea. Hi ha països, on l'esquerra
europea és escassament europea i això es pot afirmar o podem fer una pan-
carta o fer una pintada a la paret, però és una realitat. Els laboristes britànics
són menys europeus que els conservadors britànics, i això és veritat. Poc a
poc anem aconseguint que en els congressos del nostre partit germà britànic,
en comptes del 50%, hi hagi un 40% que no es pronunciïn en contra; però
hi ha quelcom més greu. El Partit Socialista amb més base social del món
és el suec, i allà hi ha molt poca vocació. Pitjor encara. En les joventuts de
la majoria d'aquests partits, el projecte europeu no és que es vegi com una
cosa estranya, es veu com alguna cosa a la qual no es pertany i a la qual
hom ha d'enfrontar-se. Jo ho visc això des de la realitat, per exemple de se-
minaris on amb cinquanta organitzacions de joventut de diferents països euro-
peus, em trobo que els de l'esquerra, també joves socialistes, són els que
es neguen fins i tot que surti en una resolució la paraula «europeu», perquè
ho identifiquen amb mecanismes d'explotació del tercer món, mecanismes
insolidaris, al contrari del que nosaltres volem valorar. Aquesta és una reali-
tat que avui està jugant. És a dir, no és precisament la gent jove dels nostres
països els qui tenen una vocació precisa d'acció europea, això només ho afir-
mo com una responsabilitat pels qui estem en política i en societat, com un
repte de consciència, sense la solució del qual el projecte europeu no sobre-
viu. Evidentment se'n va en orris, sobretot, quant a suport social. Jo crec
que el plantejament de la causa europea com una causa socialment mobilit-
zadora, i com una causa-bandera de l'esquerra, és una cosa que està per fer
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i que està per recuperar-se. Els joves que l'any 45 trencaven els pals de les
fronteres entre França i Alemanya, això, la veritat és que no està entre les
preocupacions dels joves d'avui; una de les raons és que, efectivament, des-
prés de «x» anys no sols del Consell d'Europa, sinó de la Comunitat Euro-
pea, segueix havent-hi pals de fronteres entre països que es diu que avancen
cap a la integració.

FEDERALISME I FORCES D'ESQUERRA

Tinc una certa convicció, sobre el tema del muntatge federal dels partits
polítics. La veritat és que quan Alfonso Guerra va treure aquesta idea li van
ploure moltes pressions i respostes negatives. El tema no és madur. Aquests
projectes cal llançar-los precisament quan no són madurs: si no els llancem
no maduraran mai, el que sí que són madures són les condicions perquè aquests
projectes vagin germinant.

Quan parlem de la necessitat que els sindicats també actuin amb caràcter
federal i a nivell europeu, em sembla indispensable. Els sindicats tenen una
vocació que evidentment només pot funcionar a nivell federal europeu. En
un moment en què allò que domina l'economia no és la institució europea,
sinó l'existència de les empreses transnacionals i multinacionals, sembla que
l'acció sindical té poc sentit si es limita, i si no es federa, efectivament, en
uns marcs que no són aquells en els quals actua la instància social correspo-
nent, és a dir el capital a l'empresa. Per tant, jo crec que els partits polítics
tenen necessitat d'una vocació, federal europea, és indispensable arribar-hi
no n'hi ha prou amb els mecanismes actuals de cooperació, sinó que s'ha
d'anar a integrar-se, amb el que tot això suposa: abandonar el campanar de
cadascú de nosaltres, la insígnia d'un i les sigles de l'altre. Jo crec que s'ha
de fer aquest esforç, que és una mica trist que no s'hagi fet i que és estricta-
ment coherent amb la nostra pròpia identitat. L'internacionalisme és a la base
de la nostra identitat i, per tant, hauria de ser el que deia Rudi, és un fet.
La relació entre socialistes i socialdemòcrates francesos i alemanys en la re-
sistència contra les dues guerres és una bandera històrica nostra, però no
crec que estem avui més lluny del que estàvem els moments als quals es refe-
ria Rudi, no estem més lluny quant a vincle real entre socialistes i partits
socialistes. En fi, Rudi viu això des del Parlament, que és un grup multina-
cional, on unes coses passen en la superfície i altres passen només a poca
profunditat; vull dir amb això que no s'ha progressat molt. Amb una idea
autocrítica hem de reconèixer-ho per a corregir-ho. Entre el que s'ha avançat
i el que s'ha retrocedit, jo diria que no estem més avançats que abans. En
un aspecte sí que s'han superat inconvenients. Sempre m'he preguntat com
parlaven els dirigents obrers i els dirigents dels partits en els primers deu
anys de segle; avui qui més i qui menys coneix idiomes, té intèrprets, tenim
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recursos, viatgem... Però no hem progressat, i crec que això és un repte del
qual hem de ser conscients.

EE.UU i EUROPA

Voldria dir dues coses al company. Dius que els Estats Units tenen un pla;
la veritat, sóc menys categòric en això, potser satanitzo cada vegada menys
ningú i tinc menys tendència a veure els uns bons i els altres dolents. Jo crec
que els Estats Units no tenen cap pla, als Estats Units els és igual el procés
d'integració o de no integració. Els Estats Units estan apostant per altres re-
gions del món, tant políticament com econòmicament. Si fas un tomb per
Tailàndia t'adonaràs per on aposten els Estats Units, en una línia d'evident
desenganxament, de desenganxar-se. Crec que els Estats Units són molt, però
molt primitius. Que les seves torpeses són de gran imprevisió. Sincerament
crec que els Estats Units pot arribar un moment que en algun sentit propiciïn
un major pes d'Europa, perquè no el senten com un perill, efectivament, no
ens senten com un perill, no se n'adonen, em sembla.

LA COOPERACIÓ CULTURAL

Sí em sembla que és absolutament essencial el que tu has dit, i que se'n
parla poc, que és el mecanisme de la cooperació cultural. Jo hi crec també;
crec que és un dels punts autèntics, no sols de patrimoni, sinó també de civi-
lització. Jo sí que hi crec, és un dels terrenys pels quals s'ha d'impulsar molt
decididament. I, la veritat és que fins ara això camina una mica per la seva
pròpia dinàmica. Sense excessiu impuls, sense molt suport, sense excessiva
consciència que això s'ha de recolzar. Em sembla que hi ha un camp vastís-
sim per actuar.

LES DUES VELOCITATS EUROPEES

Les dues velocitats és un problema que es dóna però jo no vull ser gaire
sever. Crec que per part dels qui estan en l'administració o en l'actuació co-
munitària hi ha un comunicentrisme del qual és molt difícil de desenganxar-
se i que no s'ajusta a la realitat. El problema és que s'ha d'impulsar tot allò
que sigui comunitari. Crec que hi ha una realitat que és la realitat, de la coo-
peració entre els estats, cadascú amb els seus peus dins la societat correspo-
nent i procurant que no es vagi tornant llunyà un mecanisme molt burocràtic
centrat en la comunitat, un mecanisme que és la realitat de cadascun dels
estats membres; i jo haig de dir amb sorpresa que a vegades els propis mi-
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nistres d'assumptes exteriors que són els mateixos en la cooperació bilateral
o multilateral i en l'activitat comunitària, tenen actuacions i discursos dife-
rents. Crec que cal afinar els violins perquè sonin, almenys, els dels estats,
governs i parlaments que som a les dues plataformes. Ho dic perquè toquem
el mateix violí i, si és possible, la mateixa partitura; aleshores jo crec que
es reduirien molt considerablement les diferències de ritme i d'actitud, per-
què allò que hi ha fora dels dotze en altres àmbits de cooperació no té, crec
jo, entitat suficient per canviar de manera fonamental conductes i polítiques,
sinó que el que pot fer és afegir i matisar, no alterar fonamentalment. Em
sembla que això és el que volia dir en aquest moment que la discusió ja es
tanca, a part de l'alegria d'estar amb tots vosaltres.

Miguel Àngel Martínez
Vice-president del Grup

Socialista del Consell d'Europa
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Europa unida: estats i regions
Antoni Gutiérrez Díaz

Amigues i amics, bona tarda. Forçosament les meves paraules, a més a
més d'agraïment, han de ser per traslladar-vos la salutació del president del
grup Comunista al Parlament Europeu, al qual jo pertanyo, Giani Cervetti,
i del secretari del grup, Angelo Oliva, que haguessin desitjat ser aquí en aques-
tes jornades, però la coincidència amb la reunió del comitè central del Partit
Comunista Italià que es dóna aquest mateix dia ho ha impossibilitat. Alesho-
res m'han demanat, no que els representi, perquè seria impossible, però sí
que us transmeti avui la seva salutació a tots vosaltres en el col·loqui, en aquesta
qüestió tan complexa, però tan apassionant que és la construcció de l'Europa
Comunitària. Complexa, ja s'ha vist fins i tot al començament.

ACTITUD PRO-COMUNITÀRIA CRÌTICA

Això va bé perquè us adonareu de la complexitat que això té. Jo he dit
que la CEE és un objecte volant no identificat, perquè és una institució in-
completa, inacabada, insatisfactòria, però irreversible. És a dir, si parlés en
castellà diria: «y que ha de ser de izquierda», però avui per avui no ho és.
Per tant, té qüestions, té complexitat, jocs d'interessos que empenyen en un
sentit o en un altre i uns continguts positius malgrat els aspectes moltes ve-
gades negatius que es podrien extreure d'una anàlisi intencionada. Abans he
dit que sóc prou comunitari, crític, però prou comunitari. Aquest no és el
comú denominador en tots els membres del meu grup al Parlament Europeu,
ni d'altres grups. Abans l'Enrique Barón parlava de la família com d'una ins-
titució democràtica, i ara veig que sí que ho és, perquè cadascú tira per un
costat. Al Parlament Europeu entre totes les famílies hi ha problemes i a l'in-
terior de la nostra família no tots tenim una actitud prou comunitària i críti-
ca, aquella en la qual em situo jo personalment i crec que hi puc comprome-
tre els vots que represento en el Parlament Europeu.

Certament, avui podem transmetre informació, plantejar problemes i dei-
xar obertes qüestions que encara no tenen resposta. La Comunitat Europea
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té una dinàmica objectivament necessària, que no hi ha Déu que la pari, ja
s'hi poden posar com vulguin tots. Al mateix temps això també desenvolupa
en els àmbits polític i social una confrontació, una lluita, tota una sèrie d'ob-
jectius que no deixen que això sigui un cavall desbocat. Hi ha forces que
tendeixen a reorientar el procés i a emportar-se'l en un sentit determinat.

DIVERSITAT DE LES REGIONS EUROPEES

Per parlar d'objectius que s'han fet famosos: el 92, no per les olimpíades,
sinó per la creació del mercat únic interior. N'hi ha que només pensen en
el mercat únic europeu i només com una major possibilitat de treure benefi-
cis. Però també hi ha sectors amplis que s'estan plantejant el que deia abans
l'Enrique Barón: la cohesió económico-social a l'Europa Comunitària. És
difícil a vegades de definir-ho, però ho podem intentar. La qüestió económico-
social vol dir lluita entre desequilibris regionals i socials que existeixen a
l'Europa Comunitària. Anem a parlar sobretot de regions, i deixo a un costat
els problemes socials, no perquè no m'interessin, sinó per centrar un xic la
qüestió. Per exemple, a Europa s'han classificat segons un índex sintètic 160
regions que administrativament accepten de crear l'Europa comunitària. 160
regions en les quals, tingueu-ho en compte, després potser ho repetiré, no-
més n'hi ha 50 d'institucionalitzades. La immensa majoria són regions pura-
ment i exclusiva administratives. Doncs bé, hi ha diferència. La primera és
un land alemany, l'última és una regió italiana, però la penúltima ja és una
regió espanyola, és Andalusia: la 159. Així, si comencem per davant, ens
costarà de trobar les regions espanyoles, el que aquí en diem les autonomies,
encara que en el llenguatge comunitari parlem de les regions. Si les comen-
cem a buscar per davant, doncs, ens costaria de trobar-les, però si comen-
cem per la cua, immediatament les anirem trobant, i trobarem que efectiva-
ment, el conjunt d'Espanya està dins del desequilibri contra el qual es tracta
de lluitar, en el terreny social i en el terreny regional.

Això és un gran objectiu que ha sortit conceptualment a l'Acta Única; l'Acta
Única per mi és com en castellà es diu: «el parto de los montes», ¿no? Però
el que hi ha de positiu cal aprofitar-ho, i jo crec que hi ha coses molt positi-
ves. Aquesta concepció de la cohesió econòmica i social apareix amb l'Acta
Única, i amb això apareix la lluita contra els desequilibris regionals.

DEMOCRÀCIA i COHESIÓ SOCIAL

Lluitar per la cohesió económico-social i per la democratització de les ins-
titucions comunitàries és el gran objectiu de l'esquerra. Crec que podem tro-
bar més facilitats per la democratització i per la cohesió económico-social.
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A més a més, crec que no hi haurà cohesió económico-social sense demo-
cratització. Per tant, són dos objectius bessons.

Aleshores, si necessitem la cohesió económico-social i això vol dir equili-
bri regional, vol dir també que cal tenir fons per lluitar contra els desequili-
bris, cal també tenir capacitat perquè les regions europees puguin aprofitar
les seves capacitats. I d'aquí que vagin sorgint alguns objectius més, que a
mi em semblen propis de l'esquerra, i que no ens hauríem de deixar arrabas-
sar per ningú. Primer, que la Comunitat ha d'ajudar a reequilibrar, i això
vol dir que ha de fer aportacions. Aquí s'ha parlat del paquet Delors. Jo hi
estic d'acord i el defenso, però voldria dir que pel que fa referència als fons
regionals és insuficient. Estem entre amics i amigues i no ens hem d'enganyar.

ELS FONS DE SOLIDARITAT

En Joan Colom en sap més quejo, i després ho pot explicar. El pressupost
comunitari dedica el 0'12 per cent del producte interior brut a la política de
solidaritat, allò que en diem polítiques dels ponts estructurals. Doblar això
vol dir arribar al 0'3 per cent, però això és clarament insuficient.

Pensant en la necessària regionalització, ens manca una dotació pressu-
postària que es reparteixi d'una forma més justa i al mateix temps que tingui
un repartiment més equilibrat a favor dels fons estructurals. Aquesta tendèn-
cia ja hi és, però jo la considero encara insuficient. Em sembla que encara
és una política insuficient, com és insuficient el procés de democratització.

En el procés de democratització, què cal pretendre? D'una banda que el
Parlament sigui autènticament un parlament, com a mínim colegislador; ell
ha dit abans del Consell, que és la trobada dels dotze governs: «todo él se
lo guisa y todo él se lo come»: legislen i després executen. Quan els diversos
estats en comptes de passar de parlament a parlament, passen de parlament
a consell, estem disminuint la participació democràtica. Jo estic d'acord amb
la supranacionalitat comunitària, estic a favor de la supranacionalització. Par-
ticipació, per tant, i protagonismo almenys colegislador del Parlament, que
avui ha passat de ser consultiu a ser cooperador, queja és un pas endavant.
Jo estic segur que amb aquesta dinàmica estem influint. Però on volia jo arri-
bar?, a veure si sóc capaç d'acabar.

En aquest context ja sabem que cal ajudar les regions desafavorides i el
seu desenvolupament. Cal que les regions tinguin un paper i un protagonis-
me en la programació de les seves pròpies sortides de desenvolupament. Però,
com s'insereix això dins les estructures comunitàries, com participem? Jo
crec que aquí hauríem d'anar amb compte, per no confondre el que avui és
la difícil perspectiva que encara tenen les regions. La cosa és molt comple-
xa, les regions no ho poden fer així.
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PAPER DELS ESTATS

Efectivament, els estats són els que manen avui i ho seran durant temps.
A més a més, són avars del que tenen. Els estats no volen cedir el poder
al Parlament, ni cedir el poder a les regions. Però la dinàmica democràtica
que nosaltres impulsem va en aquest sentit: donar més poder al Parlament,
i jo diria també més poder a les regions.

Aquesta és una qüestió que no hauríem de deixar a mans de la dreta. Jo
he dit abans que hi ha 160 regions a Europa, administrativament, i d'aques-
tes només una cinquantena estan institucionalitzades. Les nostres 17 autono-
mies, després dels lander alemanys, són capdavanteres dins del context del
que és l'Europa comunitària. ¿Això ens ha de servir a nosaltres per frenar
el procés de regionalització d'Europa i de participació democràtica, o per
impulsar-lo i tirar endavant? Jo he dit per impulsar-lo i tirar endavant, i crec
que en aquest sentit nosaltres hauríem de ser regionalitzadors a l'Europa co-
munitària, no amb competitivitat amb els estats, sinó com un objectiu que
tingui en compte l'avenç democràtic del parlament, la gestió i la Comissió
en una relació a tres; no parlo de «ménage a trois», sinó de relació a tres:
la comissió, els estats i les regions haurien de ser els coparticipants d'aques-
ta gestió i també haurien de poder influir en l'elaboració de la política comu-
nitària.

ESTANCAMENT DEL PROCÉS REGIONALITZADOR

En aquesta direcció també s'està avançant mínimament, en termes compe-
titius molt pobres, perquè les reticències dels governs són molt grans. I aquí
hi ha els símptomes quejo percebeixo de decadència del procés de regiona-
lització a Europa. En funció de l'article 130-A de l'Acta Única hem refet els
reglaments dels fons estructurals, el reglament marc, el reglament de coordi-
nació i el reglament de Feder, del fons social i del pla d'orientació. Ja hi hem
col·locat (veurem com quedarà al final, encara hi ha esmenes en discussió)
ja hi hem col·locat alguns objectius, cal dir-ho, amb l'ajut d'alguns comissa-
ris, i sobretot amb l'ajut de la política regional, que és la comissió on jo estic
amb el director general de política regional de la divisió setzena, que és l'algú
del qual jo almenys em sento molt satisfet que sigui un representant espanyol.

Es tendeix, doncs, a la concentració d'esforços, a la coordinació de fons,
el fons regional, per exemple, estableix que abans del 30 de març d'aquest
any tots els estats hauran d'haver plantejat els programes integrats per cada
una de les seves regions, és a dir, això ja impulsa la regionalització. Els paï-
sos on no hi ha regions això ho haurà de fer el govern central d'una forma
administrativa, però els països on hi ha autonomies, o estan regionalitzats
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o ho hauran de fer amb la participació de les regions. Per tant, això va obrir
una participació.

IDEES, INICIATIVES I PROBLEMES DE LA REGIONALITZACIÓ
D'EUROPA

Simultàniament, aquesta via de participació ja ha pres un cert caire insti-
tucional. La direcció setzena tindrà un comitè consultiu format per 42 per-
sones, que tindran a Espanya 5 representants i hi seran representats els ajun-
taments i les regions autònomes. Aquí hi ha una via; per tant, en aquest sentit,
jo crec que estem avançant. I ara parlarem dels sis documents als quals feia
referència abans l'Enric Barón. Des de l'abril d'aquest any, dins la comissió
de política regional hem iniciat una reflexió de fons, jo crec que molt impor-
tant, sobre el paper de les regions. Sis membres de la comissió de polítiques
regionals, entre ells un espanyol, han fet sis magnífiques ponències sobre
la política regional, que després el president de la comissió, Pancracio de
Pascual, ha convertit i resumit en un informe polític. Per tant, aquests sis
treballs el Parlament no els ha fet, són sis annexes. El Parlament, en canvi,
ha fet patrimoni seu l'informe de Pasqualle sobre el paper de les regions de
l'Europa Comunitària, que jo crec que és un pas endavant.

Per acabar i perquè tot no sigui joia, deixeu-me que us digui dos signes
negatius de les dificultats de l'Europa regional, del paper de les regions que
jo no plantejo en competitivitat, sinó en el joc de la relació triple entre l'exe-
cutiu, que és la Comissió, l'estat i les regions. La primera és que, el final
de l'informe de Pasqualle tot això ho resumia: Havíem elaborat uns princi-
pis, una carta magna que se'n deia Carta de la Regionalització. S'havia de
portar al Parlament Europeu l'informe de Pasqualle amb la Carta de Regio-
nalització. La carta de regionalització comunitària va morir entre la comis-
sió de política regional i el ple del Parlament, havent quedat reduïda també
a un annexe, com els altres sis informes. Havia d'haver estat aprovat pel Par-
lament, però no ha passat. Si després em pregunteu perquè, jo intentaré
explicar-ho, però de moment, si no m'ho pregunteu tampoc ho diré. Ha mort
en el camí entre la Comissió de Política Regional i el Parlament d'Europa.
Això vol dir que hi ha interessos perquè no es vagi endavant. L'altre símpto-
ma és que al reglament dels fons regionals, en la Comissió de Política Regio-
nal, hi vam fer una petita esmena. El reglament deia: «En general els progra-
mes es faran per una o més regions». Aleshores nosaltres vàrem treure «més
regions» i vam posar-hi «En general els programes es faran per una regió»,
entenent que és una unitat que per si té una força. Doncs aquesta esmena
ha estat rebutjada pel Consell; hi ha tornat a posar «una o més», entenent
que nosaltres donàvem massa protagonismo a les regions. Això vol dir que
en aquesta lluita hi ha obstacles seriosos en contra. Per tant, jo ja acabo,
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crec que estem en un període apassionant de l'Europa Comunitària que (a
més a més, afortunadament, coincideix amb una tendència elitista en si in-
ternacional), i per tant jo crec que les coses es poden mirar amb més sereni-
tat, que el Parlament Europeu és per un diputat una talaia privilegiada; col·lec-
tivament jo crec que un gran desafiament pel conjunt de l'esquerra, de
l'esquerra plural amb les seves velles tradicions; amb les noves tradicions
de l'esquerra podem adonar-nos que hi ha objectius clars pels quals lluitar
i posar-ne sobre la taula alguns amb la voluntat de no augmentar la contusió.
No sé si ho he aconseguit o no, perquè aquesta és una qüestió molt complexa.

Antoni Gutiérrez Díaz
Eurodiputat comunista
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Des de Barcelona estant, es veu Europa com un sistema de ciutats, com
un sistema de barcelonès, més grans i més petites. Es veu com un repte i
al mateix temps com un ajut. Si hom analitza el que és el mapa europeu físi-
cament, és un conjunt de ciutats. Europa és el continent urbà per excel·lèn-
cia, comparat amb Àsia, Àfrica i Amèrica del nord i del sud. Europa és allò
que vist de lluny és més dens, més atapeït, més ple de vies de relació i de
nuclis de població. Tots nosaltres ens veiem formant part d'un conjunt, d'una
constel·lació de ciutats que, de fet, és l'esquelet, si voleu l'eix vertebrador,
la contrapartida material d'aquest concepte general més abstracte que és
Europa.

Aquesta visió d'Europa des de baix, com formant part de la seva base ma-
terial humana i ciutadana, crec que és un bon punt de partida per analitzar
com a socialistes el que volem que sigui. És el punt de vista millor, no el
dels somnis o de les definicions globals purament. Té una part d'això però
no ho és exactament. No és el punt de vista d'Europa com un conjunt de
nacionalitats, algunes amb estat, altres sense i que ara veurien reconegud.a
la seva personalitat gràcies a l'esquarterament dels estats addicionals, que és
una altra veritat de la qual participem, sinó que és l'Europa vista des de baix
com un conjunt de ciutadans dotats d'unes cultures i dotats al mateix temps
d'una obertura i d'una mobilitat que els fa força iguals.

Per altra banda les ciutats europees entre elles no només es relacionen per
un sistema de competència (efectivament hi ha d'haver competència entre els
ports de Barcelona i Marsella o entre els de Barcelona, Marsella i Rotter-
dam), sinó que també i, a més a més, es plantegen relacions de col·labora-
ció. Hi ha moltes coses a Europa que no es poden fer a les ciutats europees
si no és col·laborant entre elles. D'aquí que hi hagi el creixement explosiu
de les relacions entre unes ciutats i unes altres d'Europa, els fòrums no polí-
tics, sinó els fòrums urbans, els fòrums ciutadans, els fòrums internacionals
de ciutats a Europa se succeeixen un darrere l'altre, van una mica a les pal-
pentes buscant quin és realment el lloc i la manera de relacionar-se, però
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és evident que les ciutats europees s'han posat en moviment i en dos sentits:
se senten protagonistes o base, si voleu, d'Europa, de l'Europa possible, se
senten realitat europea; i se senten competint entre elles mateixes i imitant-
se en allò que cada una té de millor i també per la necessitat de col·laboració
que, repeteixo, està donant lloc a multitud de contactes entre aquestes ciu-
tats. Les ciutats saben que si volen tirar endavant han de poder atraure inver-
sions econòmiques, coneixements científics, capacitat d'investigació, talent,
en definitiva tot allò que fa una realitat humana local, agradable de viure i
potent, i econòmicament sòlida. Per fer això hem de competir amb unes al-
tres ciutats europees que segurament volen el mateix, però al mateix temps
van aprenent com es fa això i van creant un trajecte que jo crec que serà el
trajecte real, de l'Europa del futur.

DISTORSIONS EN LA CONSTRUCCIÓ EUROPEA

Europa o es planteja d'aquesta manera o no serà. Si Europa, que és un
continent bàsicament i fonamental urbà, amb un percentatge de població agrària
tan petit com vosaltres ja sabeu que és, no es planteja des del govern euro-
peu, des dels sistemes polítics de representació europea, com un indret en
el qual aquesta característica s'ha de potenciar, jo crec que Europa fracassa-
rà; ho dic amb una certa brutalitat, però estem entre companys, entre amics,
entre gent que es pot expressar d'una forma clara. En aquest moment el pres-
supost de les comunitats europees, en un 65 per cent, i si no és correcte em
corregireu, està destinat a finalitats com la compra d'excedents, finançament
d'excedents i de produccions agràries. No hem d'oblidar-ho, la primera fase
de la història de la qual parlava l'Isidre abans, moguda per socialistes i
demòcrata-cristians, en el seu inici, va estar fonamentada en la producció
primària: el carbó, l'acer i el sistema agrari. I era lògic. Si no hi hagués ha-
gut entre els estats que formaven i que formen part d'Europa un enteniment
entorn de les seves agricultures, ni s'hagués pogut començar a parlar d'Euro-
pa. Cada un dels estats europeus considera i ha considerat sempre l'agricul-
tura, d'una forma una mica atàvica, com la base de la seva identitat. L'agri-
cultura és l'aliment, és l'aliment, a més, dels exèrcits, és, per tant, la base
de la defensa. Cal mantenir l'agricultura! És també una base prou important
que pot ser decisiva en moments de grans empats electorals. Per tant cada
país va plantejar la construcció d'Europa com un equilibri entre produccions
primàries, entre agricultures gairebé diria, però més en general entre pro-
duccions primàries. Això va donar un biaix molt clar al que són les comuni-
tats europees com a conjunt polític i econòmic, i això ha donat els pressu-
postos que estic dient. El resultat és que el ciutadà europeu difícilment es
pot considerar protegit o identificat amb aquestes institucions que es dedi-
quen bàsicament a discutir qüestions agrícoles. El treballador manual, el dels

106



L'OPINIÓ SOCIALISTA

serveis, el professional, o sigui el que viu en ciutats, que són el 90 per cent
dels ciutadans europeus, difícilment es pot considerar identificat o concernit
per unes institucions que, bàsicament, el que fan és mantenir un equilibri
intern entorn de la producció, però que no tenen un efecte, fins ara, sobre
les seves condicions de vida materials. Comença a haver-hi programes euro-
peus, sobretot els de caràcter regional i els de caràcter social, que comencen
d'arribar. Un comença a veure per les terres d'Extremadura les estrelles d'Euro-
pa amb el fons blau en una carretera que s'està reformant. Per tant hi ha po-
blacions més endarrerides que tenen aquests ajuts, que poden començar a
pensar que Europa no és una cosa abstracta.

LA SOCIETAT DUAL. LA UNITAT

Però jo diria més. No n'hi ha prou que Europa sigui un sistema de com-
pensació entre regions més adelantades i menys adelantades. Europa ha d'entrar
al cor del problema, i el cor del problema és que en les seves ciutats i en
el cor de les ciutats sobretot en el cor més antic de les seves ciutats, les peri-
fèries de les àrees metropolitanes és on s'està vivint, jo diria, les condicions
més dramàtiques d'existència, que coexisteixen per altra banda amb una em-
penta econòmica i creativa i cultural molt notable. Tenim una societat dual,
tenim un quart món a dintre de casa nostra, no cal cercar el tercer fora d'ella.
La gent ho sap i assisteix una mica perplexe al fet que no hi hagi solucions
a aquests problemes tan evidents, sobretot tan propers, que no són proble-
mes ja purament de mala consciència a nivell internacional, sinó que són
problemes que cada dia es viuen i que es viuen amb les seves conseqüències
àdhuc materials. Per tant, una Europa que no parteixi d'aquesta constatació
difícilment arribarà a interessar els ciutadans, i crec que els socialistes estem
en condicions d'explicar això d'una manera més rotunda i més clara que nin-
gú. La unitat s'ha de fer des de baix, la unitat no pot ser una unitat unifor-
mista, no ho és. Per qualsevol observador exterior Europa és un conjunt de
cultures, d'idiomes, fins i tot de religions, pràcticament incomprensible. Aques-
ta és la seva dificultat i aquesta és la seva riquesa.

APOSTAR PER LES CIUTATS

Quan he dit que Europa és un sistema de ciutats haig de dir tot seguit que
és un sistema car. Les ciutats són cares de mantenir. Un sistema molt orga-
nitzat té més diners a desprendre en el manteniment del sistema que no pas
un altre que costa menys. Un sistema que té catedrals i òperes, que té un
bon flux de tràfic i que, a més, té uns ciutadans exigents, que volen gaudir
d'espectacles de categoria í d'equipaments importants, és més car que un al-'
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tre sistema, que no s'ho planteja, no ho té o ho té més lluny. El sistema de
ciutats és car, però és al mateix temps la gran font de benefici de l'espai con-
tinental, en el sentit que és el lloc on es produeix la innovació, la creativitat
i, per tant, el lloc que permet d'esperar que en aquest continent concret hi
haurà un procés que permetrà a Europa de competir, de relacionar-se, de
ser alguna cosa important, a la llarga, en el món. Per tant, Europa és un
sistema de ciutats, Europa és cara de mantenir, les ciutats són cares de man-
tenir, però Europa ha de fer el gest de reconèixer aquesta realitat i apostar
per les ciutats. Altrament estarà malbaratant la seva gran potència. Crec que
ens anem apropant a aquesta realitat d'una forma diversa, des de punts molt
diferents. Crec que el ciutadà de vegades està una mica desorientat respecte
a quines són les institucions, quins són els moviments, quins són els fòrums,
quines són les maneres de contribuir a aquesta Europa que intueix. Imagino
que les eleccions europees han de ser un moment cabdal en la consciencia-
ció de totes aquestes realitats, i penso que al moment d'enfrontar-nos-hi hem
de ser quasi nets en matèria conceptual.

EUROPEISME i FEDERALISME

L'europeisme, com a supressió del localisme, crec que està condemnat.
L'Isidre ho deia i des de fa molts anys a Catalunya s'ha dit (fa molts anys,
no molt mesos) que som europeus perquè som catalans, i podem dir-ho per-
què és veritat. Al mateix temps crec que és necessari d'explicar que si només
som el que som a nivell local no serem res. Per tant nosaltres hem de plante-
jar una clara visió federalista a Espanya però també a Europa. Crec que l'anunci
fet en aquestes jornades per Raimon Obiols de la necessitat d'una via també
federal per una unió de partits socialistes europeus és enormement impor-
tant, és una gran esperança. Us asseguro que molts milers de ciutadans, no
dic milions, però sí aquests milers que formen la consciència de milions,
han llegit avui amb esperança aquesta petita notícia: que en Raimon Obiols
ha proposat l'existència d'una unió de partits socialistes europeus més forta
i amb una vocació federal.

Per tant, jo crec que aquestes són les dues bases del que ha de ser l'acció
de l'esquerra i dels socialistes en un futur immediat. Barcelona, la Barcelona
del progrés, la Barcelona de Girici, la Barcelona de Campalans estarà sem-
pre al servei d'aquest objectiu i d'aquesta trajectòria.

Pasqual Maragall
Alcalde de Barcelona
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Federalisme i reforma social a Europa
Isidre Molas

IRREVERSIBILITÄT i UNITAT EUROPEA

Al llarg de les sessions s'han manifestat des d'actituds i de llenguatges di-
ferents, com són els europeus, i com és habitual també dins del camp del
socialisme, que la unitat europea era necessària. I que, a més a més de ser
necessària, era mancada, encara, que no era realitzada, però que és irrever-
sible, almenys en el sentit i des del punt de vista de la inèrcia dels movi-
ments. I que això era una realitat com a conseqüència d'una necessitat més
que d'un tabú. Perquè les formes de fer ciutats per sobre de les que existei-
xen ha estat la necessitat i la por. La por l'hem bandejat, la por no ha de
ser la base d'Europa; la unitat europea només és possible a través de l'accep-
tació de la necessitat i de la conveniència d'aquesta necessitat, per arribar
a un espai polític més gran, no només econòmic, social i cultural; també po-
lític, que sigui capaç de desenrotllar un gran projecte polític per la democrà-
cia i portar-lo més enllà del límit estret dels estats nacionals actualment
existents.

La necessitat de construir un gran espai econòmic, social i cultural, d'aquesta
unitat política, per realitzar un projecte polític democràtic, implicava una base
de formació: és la voluntat que els ciutadans d'Europa gaudeixen a la pràcti-
ca de l'autonomia suficient per poder decidir el seu propi destí i realitzar
les seves pròpies formes de vida col·lectiva en comú que han anat construint
al llarg del temps. Havia de ser i ha de ser, per tant, aquest espai polític una
gran força per la pau i la distensió i la cooperació entre tots els pobles de
la terra. En aquest sentit, aquesta unitat, basada en la necessitat i l'accepta-
ció d'aquesta necessitat com a bona, ha de ser moguda per un ideal retòric
del que és una Europa lírica. Ha de ser així, exposat per diferents oradors,
com un ideal basat en l'existència d'una unitat de persones diferents, unides
amb la voluntat de construir una democràcia social, de construir un règim
amb més llibertat individual, amb més llibertat pels pobles, amb major igualtat
entre les persones i amb més possibilitats de realitzar el que és el gran ideal
que s'està progressivament consolidant a Europa: un ideal natural, obvi, que
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és l'ideal de persones lliures que viuen conjuntament, conservant les seves
diferències i posant en comú les decisions sobre tots els temes.

Aquesta és l'Europa a construir, aquesta és la necessitat europea i aquest
és el projecte al-qual estem lligats, que parteix d'un primera nina com deia
aquest matí Martínez, una nina russa, més sòlida i més compacta i que s'ex-
tén a través de vàries nines successives i hauríem d'arribar de la més petita
a la més gran, per fer-ne un sol bloc.

ETAPES DE UESTRUCTURACIÓ POLÍTICA D'EUROPA

Es trata d'estructurar la unitat política primer de tot a partir del que avui
és el mercat de la comunitat econòmica europea, en un procés obert i pro-
gressiu, però a partir d'una perspectiva oberta de les diferents Europes que
existeixen, es deia aquest matí: l'Europa de l'est per una banda i l'Europa
de l'EFTA de l'altra en un procés que serà possiblement contradictori, però
que serà i ha de ser un procés de cooperació i d'interrelació profunda per
fer avançar el que han estat els ideals polítics de l'occident democràtic i so-
cialista. En aquest sentit, l'objectiu que expressava com a més necessari, i
li he dit a la primera intervenció d'una forma directa, Guidoni, és de donar
als ciutadans d'Europa la legitimitat de la construcció d'Europa, a partir d'oferir
a les institucions polítiques decisòries una legitimitat directa, o sigui imme-
diata, i també una legitimitat per l'actuació dels poders polítics europeus en
la política que realitzen, per part dels socialistes i en general per tota l'es-
querra, que ha d'avançar en el procés de perfeccionament i ampliació i pre-
visió del seu propi projecte, i que possiblement en aquest procés descobrirà
una identitat superior a les que havia descobert en els seus processos de vida
a l'interior dels estats que van impulsar l'existència i la necessitat de la unitat
econòmica, però també la unitat d'un projecte social per la construcció d'una
Europa més justa i més igualitària. I cal també trobar l'esforç animador per
sota de la política oficial, per sota de la política de la construcció d'estructu-
res, de l'establiment de les relacions i de les col·laboracions dels ciutadans,
des de les col·laboracions de cultures a les de les organitzacions no governa-
mentals que han sortit a la sessió d'aquesta tarda, com també les organitza-
cions polítiques i sindicals o ideològiques.

FEDERALISME

En aquest sentit, com ha anat sorgint al llarg del col·loqui, les referències
als criteris federals que englobaven el que és la posició de federalisme, la
posició del moviment federalista europeu permet la diversitat, permet de col·la-
borar manteniment la identitat pròpia i permet, per tant, plantejar-nos de forma

110



L'OPINIÓ SOCIALISTA

oberta i no prefixada el que ha de ser un procés que nosaltres hem d'escriure
i que no ens escriurà ningú, possiblement el que volem és que quedi escrit
un missatge i una realitat de llibertat i pluralisme.

PROTAGONISME DEL SOCIALISME DEMOCRÀTIC

f Qui ho ha de fer?, també ha sortit el tema, ha sorgit al llarg del fòrum.
Es obvi que per a nosaltres, no només per opció política sinó per convicció,
el sector amb una representació més àmplia a l'Europa occidental és el so-
cialisme democràtic; i al voltant del socialisme democràtic cal construir l'al-
ternativa problemàtica i l'alternativa de força. És cert també que el socialis-
me democràtic ha d'avançar i així es va manifestar a la ponència d'ahir a la
tarda per boca d'Obiols: que calia avançar en l'establiment de la unitat políti-
ca i d'objecte i subjecte polític socialista a nivell d'Europa; que aquesta era
una necessitat no només del moviment socialista, sinó de la unitat europea.
Així com el Partit Popular Europeu adopta resolucions per majoria, cal que
el moviment socialista plantegi ja la necessitat que la unió de partits socialis-
tes europeus no segueixi funcionant només sobre la regla de la coordinació
i informació mútua, sinó que és necessari de fer un pas endavant per bastir
la força política que pugui impulsar el projecte programat. En aquest sentit,
el programa que en aquests moments és en vies de realització pot ser el pri-
mer punt o primer pas d'un procés que hauríem d'aconseguir que fos més
ràpid vers l'establiment d'una força política socialista europea.

PER UNA POLÍTICA DE REFORMA SOCIAL PROGRESSISTA

En diàleg i col·laboració amb els sectors de l'esquerra partidaris de la cons-
trucció d'Europa hem de pactar una política de democràcia social reforma-
dora, amb l'esperança també que en aquest procés de diàleg i reflexió con-
junta descobrim que, més enllà d'elements que ens van diferenciar en el passat,
el futur ens pot ajudar a trobar elements de reforçament d'identitats o almenys
de projectes comuns. És possible la coincidència des de posicions diferen-
ciades, sense necessitat de renunciar a les pròçies tradicions i experiències,
per arribar a aquestes coincidències de futur. És a dir, allò que es pot cons-
truir es pot unificar també; es pot unificar tant com allò que significa el punt
de partida de cadascú. Per tant també un subjecte obert serà plural en el seu
interior obert, i trobarà la forma institucionalitzada o la forma estable de man-
tenir un diàleg i un marc en el qual es puguin trobar punts de coincidència
i al mateix temps elements que sumin, que permetin de construir. Construir
significa bàsicament sumar, i per construir Europa, cal, no només crear no-
ves institucions polítiques, sinó també crear una Europa socialment més ver-

111



DOSSIER: L'ESQUERRA PER LA UNITAT EUROPEA

tebrada i guanyar la construcció de l'Europa de progrés, de l'Europa lligada
al projecte europrogressista que s'ha desenvolupat en alguns països europeus.
Això vol dir que s'haurà de lluitar també per fer una força, una presència,
una direcció del que és el món de la societat o de les societats civils.

POLÍTICA DE CONSENS EUROPEU

Finalment, en un tercer vessant, també s'ha dit aquests dies que això no
és possible sense trobar uns consensos més amplis. El partit socialista euro-
peu creiem que ha de ser l'impulsor de la nova fase del desplegament d'Europa.
I caldrà trobar consensos en els sectors del Partit Popular Europeu, la demo-
cràcia cristiana, que té una profunda sensibilitat sobre la necessitat de proce-
dir al manteniment i desenrrotllament de la democràcia social i evitar el que
podria ser un mal camí per a Europa, que no portaria a la unitat, anar a l'Europa
com unitat de ciutadans.

Això significa possiblement que d'ara en endavant (hem agafat sempre l'any
92 com a any mític, encara que certament no és un mite), per donar un nou
tombant a la construcció d'Europa, i assumir el compromís polític europeu,
ens trobarem dirigint un procés plural, com un projecte unificat i a la vegada
plural, de construir una Europa més unida i una Europa que pugui realitzar
una política de major democràcia social.

La primera etapa de la construcció d'Europa hi van participar també els
socialistes, i ho hem de reivindicar, i també s'ha dit. Però bàsicament va ser
una etapa impulsada per la democràcia cristiana. A la segona etapa els so-
cialistes hi vam participar, com altres sectors de l'esquerra i de la dreta hi
van seguir col·laborant. Diríem que aquesta segona fase ja no és possible
de fer des de la nova formulació de la dreta, que és el neo-liberalisme; que
només serà possible realitzar-ho des del socialisme democràtic; i només si
el socialisme democràtic impulsa ara la segona fase de la unitat europea amb
amplis consensos amb el PPE, podrem passar a la creació d'Europa des d'un
nou prisma, des d'un nou nivell.

CATALUNYA i EUROPA

¿Què significa això per Catalunya, a més a més? Aquest és possiblement
un tema que ha quedat només apuntat, amb al·lusions no sempre explícites
i que voldria recollir i fer més explícites. En aquesta Europa plural, en aquesta
Europa que construiran els estats i els ciutadans, en aquesta Europa que hau-
rà de tenir un procés de racionalització, nosaltres com a catalans hem de pro-
curar que hi hagi a Europa una presència exterior i una presència de categoria.

No una presència només de la Catalunya oficial i política, que hi serà, que
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hi ha de ser a través de les vies en què políticament participaran les regions
a la construcció d'Europa, que bàsicament passen per les vies estatals; sinó
una presencia a través d'allò que és i que ha estat sempre la força del nostre
país: l'existència d'una realitat social viva, que actua i es mou a l'exterior
i a l'interior amb total seguretat i al mateix temps amb total afirmació dins
d'Europa. Una presència exterior de Catalunya que des dels sindicats, des
dels partits a les organitzacions econòmiques, des dels moviments culturals
al nostre fòrum, fa que no només la nostra personalitat es mantingui i exis-
teixi, sinó al mateix temps fa que la nostra presència externa no sigui mai
una presència unificada, una presència monolítica, una presència simbolit-
zada a través d'una sola concepció o un sol tarannà, sinó la presència d'un
poble que és plural, que es manifesta pluralment i que en la mesura en què
considera Europa no només una casa comuna, sinó també una realitat prò-
pia, es manifesta a Europa tal com és en la seva diversitat i no necessita
expressar-se només a través d'una sola veu.

Això és possible que sigui un dels temes a desenvolupar. Hi ha hagut al·lu-
sions i punts que han entrat en aquesta temàtica al llarg d'aquests dos dies.
El socialisme català, no perquè sigui diferent, sinó perquè forma part de Ca-
talunya, s'expressa en el context europeu amb personalitat, amb veu pròpia,
però al mateix temps lligat i connectat amb el que és la seva especifitat i són
les seves relacions específiques amb el socialisme espanyol i amb el socialis-
me europeu. Aquesta és també la via com des de Catalunya simplement es
pugui organitzar una presència a l'exterior, a Europa, que sigui no només
una presència respecte a l'estranger, com si tinguéssim un estat, sinó justa-
ment el contrari, com el que som, com una nació viva que considera Europa
cosa pròpia i que, per tant, es manifesta i existeix allà tal com és, com es
manifesta a casa seva. En aquest sentit fem nostra la frase famosa que Euro-
pa és casa nostra. Com que és casa nostra, podem sentir-nos-hi tal com som:
plurals, agosarats, tímids, i en canvi amb la fermesa de fons que ens permet
de subsistir quan el temps ve malament, i aguantar. Hauríem d'aprofitar quan
els vents van bé, i van molt bé ara a Catalunya, per mostrar a Europa que
Catalunya és un país democràtic, plural, progressista, amb idees i amb actes,
i que al mateix temps és un país que vol existir, seguir existint a Europa,
sigui quina sigui la forma organitzativa que adopti l'Europa unida. Volem
l'Europa unida i volem ser-hi i volem sentir-nos-hi tal com som.

Isidre Molas
President de la

Fundació Rafael Campalans
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Entrevista a Fernando Moran:
«El perill de la unitat d'Europa
és la consolidació de l'Acta Única»
Enric Bastardes

Procedent de les files polítiques socialis-
tes d'Enrique Tierno Calvan, diplomàtic de
professió, escriptor, Fernando Moran repre-
senta a Espanya arreu del món, des que el
1954 ocupà una tercera secretaria d'ambai-
xada fins avui.

Nascut a Avilés el 1926, Moran ha estat,
diguem-ho amablement, el ministre més ca-
ricaturitzat de l'etapa democràtica, i no per
això, o contràriament, un dels més popu-
lars i estimats.

Ministre d'Afers Exteriors al moment de
la negociació per a la incorporació espa-
nyola a la Comunitat Europea, representant
d'Espanya davant les Nacions Unides des-
prés i, finalment, president de la delegació
espanyola del grup socialista del Parlament
Europeu, Fernando Moran, torna a pre-
sentar-se a les pròximes eleccions parlamen-
tàries europees novament com a cap de llista
socialista.

Malgrat tants de càrrecs oficials i malgrat
la seva carrera diplomàtica, Moran s'ha ca-
racteritzat per dir el que pensa i sovint dis-
crepar de tesis oficialistes. Fidel a les prò-
pies conviccions, fou rellevat del ministeri
d'Afers Exteriors quan la postura oficial so-

bre la pertinença d'Espanya a l'OTAN acon-
sellà el vot afirmatiu en el referèndum. No
per això, Moran ha deixat de ser Moran,
ni ha deixat de participar en la vida políti-
ca espanyola des de les files del partit so-
cialista, al que pertany des que el 1979 s'in-
corporés, el Partit Socialista Popular, a les
files del PSOE. També llavors Moran va fer
de diplomàtic, negociador, i com quasi sem-
pre, amb èxit.

—Quins són els models que es perfilen,
a grans trets, en les formacions polítiques
europees, davant l'Acta Única i el procés
d'integració? Sembla que de prevaldré un
model conservador o un de sodaldemòcrata
la unitat europea seria efectivament una
cosa ben distinta en un cas o l'altre.

—Quant a la posició general els distints
colors polítics a Europa, respecte als temes
europeus i al contingut sociològic i social
dels models, resulta que hi ha en alguns ca-
sos una coincidència, diríem no integracio-
nista i a la vegada conservadora, i en d'al-
tres casos no es dóna aquesta coincidència:

Un cas típic és el de la Gran Bretanya.
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Per part dels conservadors britànics de la
senyora Thatcher, existeix per una part, un
residu nacionalista molt fort, una formula-
ció de què estan disposats a la cooperació
màxima, però no a tot el que sigui un pro-
cés d'integració i de constitució de la unió
europea, i al mateix temps, mantenen les te-
sis en tot el que es refereix a matèries mo-
netàries, econòmiques i socials, típicament
conservadores, monétaristes i neoliberals.
Mentre que en d'altres països existeix una
postura més integracionista però al mateix
temps una postura conservadora en el pla
de l'Europa social. És el cas de Bèlgica, o
fins a certs límits, d'Holanda.

Així és doncs que a Europa es sobrepo-
sen o existeixen aquestes dues variables o
coordenades: d'una part, la posició respec-
te al procés d'integració i d'altra part, la po-
sició respecte a la filosofia social i política
que serveixi de base a la via nacional,
traslladant-la també a la vida social comu-
nitària.

També hi ha una postura diguem-ne so-
cialista bastant comuna, i dic bastant, per-
què hi ha unes certes reserves en determi-
nats partits socialistes, que es manifesten
justament en el Manifest electoral, aprovat
recentment a Brussel·les. Els punts cardi-
nals d'aquest manifest són, d'una banda, la
construcció de l'Europa social i, d'altra part,
un èmfasi en preservar els equilibris eco-
lògics.

Quant a la posició diguem-ne institucio-
nal del Manifest, s'inclina vers una progres-
siva integració i al pas d'avenços quantita-
tius, proposa un salt qualitatiu de la situació
actual i del mercat únic interior a partir del
92 i la construcció de l'Europa política. Però
en aquest darrer punt hi ha algunes reser-
ves fonamentals per part dels laboristes bri-
tànics i dels partits socialistes danesos.

Aquesta seria, doncs, en línies generals,
la situació. Quant als conservadors en ge-
neral, deixant al marge el que ja hem defi-
nit respecte al procés institucional, hi ha un

menor èmfasi naturalment en els temes so-
cials, en la homogeneïtat social. És de té-
mer, jo em temo, que en arribar al mercat
únic de 1992, no s'hagi avançat suficient-
ment en els temes socials, perquè l'Acta Úni-
ca exigeix per a les decisions en matèria so-
cial la unanimitat, mentre que moltes de les
mesures necessàries per tal de desenvolu-
par el Mercat Interior Únic, només reque-
reixen majories qualificades. Això fa que
sigui important aplicar el procediment que
permet les majories qualificades (l'article
118 de l'Acta Única, en lloc de l'aplicació
de l'article 100).

—Quan vostè planteja les resistències al
procés d'integració, significa un refús de fet
de la construcció política de la unitat
d'Europa?

—Hi haurà un marcat interès per part de
determinats governs i països, en consolidar
l'Acta Única i a retardar el pas següent. Això
sembla bastant probable efectivament en el
cas de la Gran Bretanya.

—En canvi, no sembla que la creació de
la unificació política sigui ja un procés irre-
versible?

—Jo crec que és un procés irreversible,
a mig termini, però quant al ritme, hem de
comptar amb elements, diríem, retardata-
ris. Aquests elements retardataris existeixen
en tots els països i existeixen de manera pre-
dominant en la política governant de deter-
minats països i concretament de la Gran
Bretanya.

—Les multinacionals europees, i el cas
de Philips és un exemple en aquest sentit,
van empènyer el programa de l'Acta Única,
fins i tot amb un cert dramatisme, assenya-
lant la seva urgència i dient que era la da-
rrera oportunitat per Europa, de no perdre
el tren del progrés. Però una vegada arri-
bats aquí, seguiran empenyent o ja els sem-
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bla suficient el mercat interior aconseguit
en el marc de l'Acta Única?

—Jo crec que es va a digerir durant al-
guns temps l'Acta Única i es va a consoli-
dar l'Acta Única. Però també crec que la di-
nàmica porta naturalment a un aprofundi-
ment del procés d'integració. Aquest apro-
fundiment passa per determinats camps que
afecten clarament al procés d'integració i a
la supranacionalitat. És el cas, per exem-
ple, de la moneda. Quan s'arriba a aquells
punts, que com molt bé ha definit el repre-
sentant permanent espanyol a Brussel·les,
«s'està tocant el nervi de la sobirania». Lla-
vors aquí caldrà, serà precís, un pas enda-
vant de caràcter polític.

El procés d'integració europea s'ha fet
d'una manera gradual i acumulativa, con-
forme al principi, a la doctrina, principis
i mètode de Jean Monet. És a dir, anar in-
tegrant sector per sector. Després el següent
pas ha estat la Comunitat i ara el Mercat
Únic. Però jo crec que aquest mètode arri-
ba un moment que realment s'ha esgotat. Ja
és necessari el factor exterior, a les forces
del mercat i d'aquest procés d'integració
funcional, que és la voluntat política. És a
dir que s'arribarà, en un punt pròxim, al
moment constitucional d'Europa i aquí, ine-
vitablement, és la voluntat política i el fac-
tor polític el que determina. I no ja el rit-
me d'integració dels distints sectors, sinó ja
la definició política en termes jurídico-
polítics constituents.

ELS DÈFICITS
DE REPRESENTATTVITAT

—-Això passa per la reforma del paper del
Parlament com a primer pas?

—Això passa pel paper del Parlament.
Vostè sap que en la Comunitat hi, ha un dè-
ficit important de representativitat. El legis-
latiu de la Comunitat està compost per una

assemblea diplomàtica clàssica que és el
Consell de Ministres que sobretot, quan res-
ta el dret de vet, i mantenint-se com s'ha
mantingut el compromís de Luxemburg, per
tal de mantenir l'exigència d'unanimitat en
els casos d'interès vital, es dóna que en el
legislatiu precisament, que és el Consell de
Ministres, és on el ciutadà no és represen-
tat més que pel seu ministre d'Afers Exte-
riors. El Parlament no té capacitat legisla-
tiva més que la compartida, dels procedi-
ments de cooperació, i una capacitat legis-
lativa plena pel que fa referència a l'apro-
vació de les associacions i adhesions de nous
membres i també en les relacions amb ter-
cers: els esmentats tractats o acords inter-
nacionals de la Comunitat. Però en la resta,
no té més que una competència legislativa
compartida. I quant a l'altra funció parla-
mentària clàssica, la funció de control, en-
cara que s'exerceixi aquest control parla-
mentari, no existeixen realment els
procediments típics dels règims parlamenta-
ris, com és la confiança, la censura, etc. Al-
gunes reformes, per exemple la investidura
de la Comissió, per part del Parlament, van
en aquesta direcció. Tot això porta a què el
ciutadà, que tria els seus representants di-
rectes al Parlament, no obté el control que
té el ciutadà en un Estat nacional, sobre el
seu executiu, a través del seu Parlament.

Això porta a la paradoxa de què en l'àmbit
més demòcrata i de règim predominantment
parlamentaris com és Europa, en allò que fa
referència a una part molt important de la prò-
pia legislació, no té el ciutadà el control, ni
la participació directa. Cal tenir present que
el dret derivat, és el dret aplicat i decidit pels
Consells a proposta de la Comissió, i que
té caràcter prioritari en els ordenaments ju-
rídics nacionals i que, a més, representa ja
—aquest dret derivat— un percentatge al-
tíssim de l'ordenament jurídic nacional (50
0 60%). Tot plegat, evidentment, crea una
situació inestable que cal resoldre augmen-
tant les capacitats legislatives del Parlament
1 la capacitat del seu control parlamentari.
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—Totes les decisions polítiques arriben
normalment quan un grau elevat de cons-
ciència ciutadana les reclama. Per a Espa-
nya que s'ha incorporat fa poc i amb un cert
entusiasme al procés i que participarà ara
en unes eleccions conjuntes, pot produir-se
una certa frustració sinó prospera el pro-
jecte polític, sinó s'avença amb nous pas-
sos immediats a l'aplicació de l'Acta Úni-
ca. No sé si en d'altres països comunitaris
pot succeir semblant?

—Els termòmetres varien molt. Per exem-
ple, en el darrer any i mig havien pujat molt
les respostes europeistes franceses, en l'opi-
nió pública dels sondeigs d'aquell país. Dar-
rerament però, aquests sondeigs comencen
a assenyalar que el que preocupa als fran-
cesos essencialment és com van a jugar dins
d'Europa i la defensa en front d'Europa. Hi
ha conseqüentment una revisió de tendèn-
cia. Les postures van canviant, excepte en
la constant italiana i espanyola per exemple,
fins ara també en la francesa, conforme va-
rien les percepcions. Percepcions de com
opera Europa sobre el ciutadà de cada país
determinat.

En el nostre cas, evidentment, la nego-
ciació per a l'entrada a la Comunitat i l'en-
trada pròpiament dita, han estat enteses per
l'opinió pública com a fets històrics, de gran
trascendencia i s'ha produït un entusiasme
europeista realment fort. Ja va ser percep-
tible en el moment de la negociació i segueix
essent perceptible en els tres anys que por-
tem dins. Encara hi ha però percepcions
equivalents en com operarà el mercat comú
únic sobre nosaltres. És possible que en al-
gun moment s'aguditzi el sentit crític dels
ciutadans espanyols respecte de certes in-
cidències d'aquesta situació. Això no es pot
descartar. Per altra part, com diu vostè, pot
passar que aquells que estan més motivats
per la idea d'Europa, no tinguin una decep-
ció, però sí una certa reacció sòbria en veure
que això va per més llarg del que es podien
haver imaginat, això no és per a demà, no

estem en la tasca de la construcció d'Euro-
pa tal com pensàvem en un procés ja cons-
tituent. Però això serà probablement equi-
librat perquè en els propers anys hi haurà
també un corrent molt important cap a la
integració, en determinats sectors de l'opi-
nió pública i de les formacions polítiques
europees.

—Es pot fer en aquests moments algun ti-
pus de càbala sobre quin calendari d'aven-
ços es pot plantejar cap a la integració po-
lítica?

—No. És difícil de fer-lo. Però, en fi, el
que la meva percepció m'inclina a pensar,
i no sé si molts analistes estaran d'acord amb
mi, és que a partir del Mercat Únic del 93,
es plantejarà el problema de l'ampliació de
la Comunitat. Concretament algun país com
Àustria i eventualment Suècia. I també que
no ja la Comunitat, sinó Europa com enti-
tat geopolítica, es trobarà amb noves dades.
Aquestes noves dades estan derivant fona-
mentalment per la possible flexibilització de
l'Est, pel renaixement o la reaparició del
concepte d'Europa Central, de la ment
d'Europa i també per una situació entre les
dues superpotències que crearan una defi-
nició o un nou marc per a l'actuació d'Eu-
ropa.

Cal no oblidar que Europa fou entesa, vull
dir, la construcció europea, com una peça
important de la política de contenció dels
Estats Units enfront de la Unió Soviètica.
És a partir de 1945 fins el 1948, la creació
de l'OCDE, la «marxa», i després la fase
de federalisme funcional d'altes autoritats de
la FECA i les idees de Monet i després,
sempre amb el ben entès que la construc-
ció d'Europa era principalment la constitu-
ció del pilar essencial de la defensa occi-
dental general i sobre el supòsit sempre d'un
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expansionisme possible o eventual de la
Unió Soviètica. Una peça, doncs, de la po-
lítica de contenció. Això ha definit molt les
perspectives en política internacional euro-
pea. Fins fa molt poc la cooperació políti-
ca tenia realment molt poc contingut. I te-
nia molt poc contingut perquè els vertaders
temes internacionals no es definien d'Europa
en front als altres, sinó d'Occident, és a dir
de l'Aliança Occidental, enfront l'altre. En
entrar a una relació de blocs, previsible-
ment, d'un altre ritme i amb unes altres
perspectives, a Europa se li obren possibi-
litats i també horitzons de reflexió. Molts
d'aquests horitzonts no són gens fàcils. En
fi, però, és possible o compatible l'aprofun-
diment de la Comunitat, sota la forma de
nous membres o de membres associats, en
una situació de flexibilització d'Europa? Per
exemple, aquest és un gran tema que, jo crec
que està sorgint ja, i que sorgirà d'una for-
ma immediata i urgent a partir de 1993.

—Però la possibilitat d'una política de de-
fensa pròpiament europea, és un factor fa-
vorable a la unitat política o precisament
posa noves dificultats?

—La creació d'un sistema de defensa és
teòricament, en una anàlisi de teoria gene-
ral, una exigència de la unitat política. Una
unitat política exigeix d'una política de de-
fensa, això és clar. Però si vostè el que em
pregunta és quines possibilitats hi ha d'un
sistema de defensa autònom, ja és una altra
qüestió i l'anàlisi caldria detenir-se més en
•les posicions que mantenen determinats paï-
sos, posicions com l'alemana o la britàni-
ca, molt vinculades al sistema Atlàntic.

—El PSOE s'està mostrant un defensor
decidit de la integració europea però, de
comú acord amb la Internacional Socialis-
ta o també dins la família socialista euro-
pea hi ha graus distints de voluntat políti-
ca en aquesta qüestió?

—La veritat és que la Internacional So-
cialista, quant a la definició de les políti-
ques nacionals, intervé menys del que se sol
dir. És més un intercanvi d'idees dels par-
tits socialistes o socialdemòcrates en el po-
der. No obstant, en línies generals la Inter-
nacional Socialista és partidària d'una
Europa Unida. I posicions com l'espanyo-
la, que efectivament és molt decidida a fa-
vor de la integració i de l'europeisme, no
es troben incòmodes en aquest àmbit, sinó
que troben recolzament.

—El procés d'unitat europea no exigeix
també una major integració dels partits ho-
mòlegs d'àmbit europeu?

—Ja existeix sobre el paper la federació
de partits socialistes i socialdemòcrates de
la Comunitat Europea. Però jo crec que evi-
dentment, en el moment en què la política
econòmica i la política social vingui deter-
minada per decisions comunitàries, cada ve-
gada amb una major profunditat, és lògic
que els instruments de control d'aquesta po-
lítica, o la creació d'aquesta política quan
s'està en el Govern, tingui una base supra-
nacional. O sigui que la tendència, no crec
que sigui la de crear partits europeus enca-
ra, sinó federacions de partits i sens dubte
un intercanvi d'opinions i que molts de te-
mes d'una política nacional, avui ja ho es-
tan, però d'una forma molt més explícita,
seran considerats des de la perspectiva ge-
neral europea.

—En el model conservador, vostè apun-
tava que es conformarien en consolidar
l'Acta Única. Pretenen quedar-se efectiva-
ment en aquest punt?

—Els conservadors no tenen una veu úni-
ca. Hi ha posicions conservadores, des del
punt de vista sòcio-economie, que no obs-
tant són integracionistes, algunes més que
d'altres. El cas extrem de coincidència en-
tre una reluctancia envers la integració i el
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manteniment de dogmes doctrinals molt
neoliberals, és el cas de la senyora Thatcher,
però hi ha partits a Europa, per exemple
demòcrata-cristians que són integracio-
nistes.

—Els partits liberals són doncs els més
reads?

—No necessàriament. És molt difícil atri-
buir una posició europeista o no europeista
en funció del color polític, perquè hi ha ma-
tisacions dins de les famílies polítiques. Els
menys integracionistes són els conservadors
britànics, però tampoc són integracionistes
els laboristes britànics i és que no són inte-
gracionistes en tant que britànics molt més
que no pel fet de ser conservadors o labo-
ristes.

—Però no existeix en aquests moments
una mala consciència a Europa de no ser
integradonisía?

—Doncs no en els britànics, els britànics
estan molt segurs de l'interès nacional i que
aquest interès nacional prima. Però no cal
fer una caricatura. Evidentment van tenyint-
se d'europeisme els britànics, siguin labo-
ristes o conservadors, perquè uns dels can-
vis que s'està produint a Europa és la pro-
gressiva flexibilització de la Gran Bretanya
i dels britànics en general, respecte d'aquests
temes. Però per dir-ho així i amb tota man-
ca d'exactitud podríem dir que els menys in-
tegracionistes són els britànics i d'entre ells,
el Govern conservador.

—Però ells sols no podrien parar aquest
procés?

—No, no poden. A més succeeix sempre
que els britànics acaben per acceptar les de-
cisions comunitàries i les juguen a fons i
augmenten la seva influència en els òrgans
de la Comunitat. L'administració britànica
té, per exemple, una gran influència dins de

la Comissió i els funcionaris comunitaris
d'origen britànic tenen influència i poder
dins de la Comunitat.

—Conseqüentment no forçarien fins a tal
punt la situació com per quedar-se sols?

—No és clar, acabarien plegant-se. Do-
nen batalles de resistència i es van plegant
i van obtenint, en aquest moviment d'adap-
tació, el respecte per aquelles coses que con-
sideren essencials per a les seves posicions.

—La propera legislatura comunitària es
presenta com a molt interessant per tot el
que ha de succeir en aquest nou període de
quatre anys.

—És decisiva sí. És decisiva perquè jo
crec que el model «monetià», per anomenar-
lo així, s'està exhaurint i arriba el moment
que fa falta la voluntat política, el factor po-
lític, únicament polític o predominantment
polític. I això ha de succeir en aquesta le-
gislatura.

—Com preveu vostè l'equilibri de forces
resultants en el Parlament Europeu, després
d'aquestes eleccions?

—Jo crec que els socialistes i els social-
démocrates a escala europea resultaran el
primer grup parlamentari i crec que en el
nostre cas això també és bastant clar. Els
socialistes espanyols obtindran també la
majoria.

LA SITUACIÓ POLÍTICA ESPANYOLA

—Això darrer que diu, canviant de terreny
de les qüestions, ¿malgrat que la situació
política espanyola s'ha complicat una mica
no creu?

—La situació s'ha complicat, aparentment
s'ha complicat, encara que cal esperar a veu-
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re si el que es presenta com a tendència o
espectatives de vot, es confirma o no. Però
en principi sí s'ha complicat la situació.

—Aquest rearmament de la dreta espan-
yola s'ha fet bastant en funció de les elec-
cions europees, sobretot perquè la refunda-
ció d'AP en un partit popular, inscrit en la
democràcia cristiana, sembla una operació
molt vinculada a aquestes eleccions?

—S'està produint un rearmament certa-
ment d'organització política, però quant al
rearmament ideològic, la dreta certament no
encerta, diríem, en les seves formulacions.
Però hi ha una dretanització evident en la
societat espanyola. Una societat a la que se
li prediquen uns valors de què cal enriquir-
se sense límits i ràpidament. En la que els
models socials són els especuladors, i no ho
són els científics ni els homes de lletres. Tot
això implicarà a la llarga un rearmament de
la dreta sociològica i cultural. La cultura po-
lítica espanyola dels darrers anys, s'ha te-
nyit lleugerament cap a la dreta. I això haurà
de tenir evidentment algunes conseqüències
en els resultats electorals. Però això darrer
encara està per veure, perquè les eleccions
s'han de guanyar i perquè gran part del po-
ble espanyol encara considera que cal se-
guir aprofundint la democràcia i que aquest
aprofundiment passa per governs de centre-
esquerra o governs d'esquerres. Les elec-
cions europees no són el motiu del rearma-
ment polític de la dreta, però son l'ocasió
de comprovar si han sortit realment dels
seus límits en número de vots i d'adhesions,
i si han avançat. I en aquest sentit cal espe-
rar que la dreta faci un gran esforç en les
eleccions europees.

, —Això succeeix a més aprofitant, diguem-
ne, un moment de crispació dins de les prò-
pies bases socials de l'esquerra. La crisi
amb UGTha estat en aquest sentit l'espole-
ta que la dreta ha fet servir per decidir que
aquest era el moment.

—Ja havien començat l'operació amb an-
terioritat a aquests esdeveniments, però és
clar, ells han aprofitat el que consideren ten-
sions (dit sigui de passada fins a cert punt
naturals, una altra cosa és que no s'hagin
solucionat, entre els sindicats i el partit so-
cialista) i una resposta bastant generalitza-
da de l'opinió pública, que demanda/recla-
ma millors serveis socials i jo crec que
reclama una cultura política de major pro-
funditat. Ells han aprofitat això. Però repe-
teixo que fins ara tot sembla indicar que hi
ha demandes de serveis socials i crítiques
a la societat espanyola, però tampoc hi ha
una identificació del Govern i del partit en
el Govern, com el causant d'aquesta situa-
ció. En el moment en què es conjuguessin
els dos elements crítics, es conjugués la crí-
tica a la situació social, (que per altra part
globalment és bona en línies generals i les
perspectives econòmiques són molt bones),
però en fi, que aquestes deficiències o
aquestes etapes a cubrir, s'identifiquessin
amb una crítica important a la direcció del
Govern, en aquest cas sí que es podria dir
que en resultaria una situació difícil. Molt
difícil.

—En tot cas, en contra de la política go-
vernamental la UGT ja porta un parell
d'anys predicant d'una manera clara. Això
també ha de produir la seva erosió, lògi-
cament?

—Del que no tenim cap dada és de com
va a manifestar-se l'electorat en aquestes cir-
cumstàncies. Evidentment una abstenció
molt alta, seria molt negativa, perquè a més
seria una contradicció amb l'opció europeis-
ta del país. Seria quasi una incongruència,
però pot succeir. Una abstenció alta perju-
dica principalment als grans partits, no no-
més al partit socialista, i beneficia a partits
menors o fins i tot als regionalistes.

—Vostè, que s'ha pronunciat sempre d'una
manera molt lliure, dins de la família so-
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ciclista, deia recentment en unes declara-
cions, que tenia el cor amb Nicolás Redon-
do i tanmateix considerava necessari que
s'arribés a un acord entre forces sindicals
i el Govern. Expressava amb tot això la
creença en la necessitat de reconduir la po-
lítica social?

—Expresso, en primer lloc, el que he dit.
És a dir, la necessitat d'un diàleg amb el sin-
dicat i aquest és un missatge que tant va di-
rigit al sindicat com al Govern. Perquè el
sindicat ha fet una lectura exagerada dels es-
deveniments del passat desembre, conside-
rant que eren deguts a l'incompliment de to-
tes les seves reivindicacions, quan en realitat
el que hi havia era un toc d'atenció, molt
fort, i la necessitat d'un acord i la flexibili-
tat d'un pla social per part del Govern, que
sembla que està disposat a dur a terme. Crec
que cal negociar i crec que s'ha d'arribar a
un acord i que es pot arribar a un acord.
He advertit en les darreres setmanes que és
cada vegada major el nombre de persones
importants dins del partit socialista o fins
i tot del Govern, que reconeixen que el pro-
jecte socialista exigeix l'entesa amb les cen-
trals sindicals. Narcís Serra, per exemple,
ha fet un discurs fa pocs dies en aquest
sentit.

—Sí, però Narcís Serra alhora que deia
que calia arribar a un acord amb les for-
ces sindicals plantejava que ara, més que
mai, era necessari mantenir la majoria ab-
soluta. Existeix un cert pànic davant la pos-
sibilitat de perdre la majoria absoluta?

—No crec que tant pànic. Però cal dir a
l'electorat, cal dir a l'opinió pública, que evi-
dentment és sobirana, quines són les con-
seqüències del seu vot. Per exemple, el que
tingui la temptació del vot del malestar, o
del càstig, hatambé de donar un pas in-
tel·lectualment i preguntar-se quines serien
les perspectives de Govern i de reforma amb
un Govern de coalició. És evident en prin-

cipi, que un Govern de majoria és molt més
lliure, té major profunditat, més capacitat,
per portar endavant un projecte polític i un
projecte social i una reforma social, que no
un Govern de coalició. Això és el que hau-
rà volgut assenyalar Narcís Serra. És a dir,
que és millor tenir un Govern de majoria.
No és una tragèdia, no tenir-lo, però és mi-
llor. I és evidentment millor per tal de com-
pletar el projecte polític iniciat en 1982, que
era la conseqüència lògica del que ha vol-
gut el país des de 1977. És a dir, desmuntar
el sistema anterior, racionalitzar l'economia
i procedir a una reforma social i al restabli-
ment d'una cultura democràtica en profun-
ditat. Per tot això és millor la majoria. Lla-
vors, cal dir a l'electorat que si vota per
càstig, això té unes conseqüències pràcti-
ques en la vida política del país, que és pot-
ser un major obstacle per portar a terme
aquest projecte de reforma.

—Com a observadors, em sembla que la
societat espanyola va encaixar prou favo-
rablement la primera legislatura socialis-
ta, malgrat que fou la del reajust econòmic
i que va suposar unes més grans dificultats,
amb reestructuracions de sectors productius
enters i que va obligar a un major pactis-
me dels sindicats, forçats fins i tot a renun-
ciar freqüentment a postures reivindicatives,
malgrat de la duresa de la situació. N'obs-
tant, en una segona legislació, s'accepta
menys que, una vegada realitzat el saneja-
ment, i renovada la majoria absoluta, no
sigui la legislatura de les transformacions
socials, en tot cas, d'una forma més accen-
tuada, que en la primera legislatura.

—Això és cert. És una constatació que en
moments molt durs, com en el bienni
1983-1984, que realment el reajust fou difí-
cil i es portà a terme jo crec amb valor i
eficàcia, hi hagué una resposta suficient per
part de l'opinió pública, com es va mani-
festar a les eleccions de 1986, amb una nova
majoria absoluta. Ara, les expectatives, amb
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millors símptomes en l'economia espanyo-
la, assenyalen que les demandes de refor-
ma també són majors. També hi ha, crec jo,
un cert cansament del discurs polític formu-
lat de vegades en termes excessivament tec-
nocràtics i excessivament freds. Probable-
ment aquesta formulació és correcta però
ha d'anar acompanyada d'una visió més glo-
bal i diríem també d'una convocatòria al país
al que pot ser realista però també a tot allò
que pugui ser més alentador per a les men-
talitats progressistes.

IGUALAR-SE A EUROPA,
EN CINC ANYS

—Vostè deia abans que el país s'ha dre-
tanitzat sociològicament?

—No tant sociològicament... és més com
a formulació de valors en el que s'ha dreta-
nitzat.

—És possible també que el mateix discurs
governamental eminentment tecnocràtic
hagi contribuït a aquesta dretanització?

—En part sí. Crec que hi ha quelcom de
meritori que és el desig de col·locar al ciu-
tadà, com a major d'edat, davant de les da-
des de la realitat. Nosaltres hem entrat a
Europa i hem de fer un esforç molt gran dins
d'Europa perquè les nostres mitjanes, com-
parades amb les Comunitàries, són inferiors
en moltes coses: en renda, en productivi-
tat, en serveis, en educació, en fi, en mol-
tes coses. Això, mantenint un creixement,
que pràcticament és el doble que el que té
de promig la Comunitat, durant cinc o sis
anys més, ha de produir la capacitat
d'igualar-nos, sense romprens realment dins
d'Europa. I això va exigir una disciplina
econòmica molt gran.

Tot això és el que el Govern ha dit i crec
que en això el Govern ha estat sincer i me-
ritori. Però crec també que cal englobar

aquesta lectura en una perspectiva de futur
i explicitar quin país i quina societat volem.

—Vostè creu que mantenint els ritmes de
creixement actuals, en un termini tan curt,
arribem a igualar els nivells europeus?

—Mantenint la diferencial, és a dir, crei-
xent al doble d'Europa, els càlculs, i els eco-
nomistes els fan, arribarem a mitjanes molt
semblants. El que possiblement no arribem
encara és en maduració social, en madura-
ció política i en serveis. En serveis el pro-
blema està en què cal mantenir la quota
d'augment de serveis al mateix temps que
augmenta la quota de creixement del PNB.
Si el mantens, augmentaran evidentment els
serveis espanyols i disminuiran les diferèn-
cies respecte a Europa. Perquè nosaltres a
Europa estem davant una situació en què es
podria produir la reacció contrària, que se-
ria la de constatar que en 10 o 15 anys aques-
ta aproximació dels paràmetres no es
produeix.

—Crec que l'equiparació als paràmetres
europeus, en cinc o sis anys, com diu vos-
tè, de ser cert o possible, seria un missatge
bastant seductor per aquest país.

—Jo crec que és correcte en termes ge-
nerals, el que passa és que després cal en-
trar a precisar i no limitar-se al Producte Na-
cional Brut i el seu creixement. Cal veure
després com incideix en determinats sectors,
en els serveis, educació, etcètera.

Crec que un dels principals reptes que té
Espanya davant l'Europa és que el nivell
educatiu és sensiblement inferior al dels paï-
sos més desenvolupats d'Europa. No a tots
però sí als més desenvolupats. Això unit a
un mercat general de treball i de professions,
realment va tenir les seves incidències. No-
saltres previsiblement haurem de tenir més
cura en educació, gastar més en educació,
que països que tenen un nivell educatiu més
estable, com pot ser França o la Gran Bre-
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tanya. Realment cal mantenir el creixement,
però al mateix temps, cal veure després, en
restructura d'aquest creixement, el que es
destina als serveis essencials.

—La lliure circulació de capitals, potser
més que la de treballadors, pot comportar
conseqüències complicades, per un país
com Espanya dins de la Comunitat?

—En principi pot significar globalment
conseqüències positives, però en alguns ca-
sos i alguns sectors poden presentar-se si-
tuacions complicades.

—Els sectors més especulatius i de crei-

xement ràpid, tant rellevants en aquest país,
caldrà veure quin comportament mantenen
en el moment d'unes fronteres obertes a la
circulació de capitals?

—Caldrà veure quina capacitat d'adapta-
ció tenen i d'autodisciplina. Perquè un dels
temes que cal predicar és que en aquest país
fa falta autodisciplina, és a dir, una disci-
plina pròpia i lliure, però que el repte euro-
peu o el repte de societat moderna (i si no
fossin a Europa seria el mateix) és un repte
molt important que exigeix una potenciació
de la voluntat, una racionalitat i per tant una
autodisciplina.
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Implicacions financeres del procés
d'unitat a Europa
Joan Colom

Han passat ja més de quaranta anys des del Ir Congrés Europeu de la Haia.
Amb perspectiva històrica, sobretot coneixent la història europea, els pro-
gressos realitzats des d'aleshores són considerables. Els pares fundadors, sense
renunciar a llurs ideals —qualificar-los d'utòpics fóra incorrecte, doncs llurs
objectius eren i són assolibles— varen comprendre que la via més ràpida i
eficaç era la de començar per coses que suscitessin l'interès dels Estats: coo-
peració per la reconstrucció i reconversió de les indústries del carbó i de
l'acer, suficiència agroalimentària, lliure circulació de mercaderies i perso-
nes etc. Aquesta estratègia era la base de la creació de les Comunitats Euro-
pees sectorials (CECA, CEE, CEEA i l'avortada CED). Des del primer mo-
ment estigué clar que això era només una primera etapa vers una unitat europea
més profunda com reflecteix el propi preàmbul del Tractat de Roma on, per
exemple, ja s'hi poden trobar referències més o menys explícites a la cohesió
d'Europa. La refosa de les institucions (Alta Autoritat, Assemblea Parlamen-
tària, Consell de Ministres, Tribunals) de les tres Comunitats en unes de co-
munes és també un pas rellevant en aquest sentit. Les successives amplia-
cions de la «Petita Europa» fins l'actual CEE-12 (que, a mig termini, anirà
augmentant, vista la cua existent a la guixeta d'adhesió) i l'esmorteïment del
projecte alternatiu d'una simple zona europea de lliure-canvi (AELE-EFTA),
i la signatura de l'Acta Única Europea (AUE) són signes inequívocs de l'èxit
d'aquesta dinàmica.

Aquest article parteix de la base que la CEE constitueix un nucli essencial
de la unitat europea que va molt més enllà de la unitat de mercat i que la
seva caracterització com «Europa dels Mercaders» per alguns sectors de l'es-
querra pateix d'una miopia més greu encara que la denunciada per Marx en
alguns socialdemòcrates alemanys oposats a la Zollverein. El famós «Horit-
zó 92», bo i ésser important, és només una fita en l'acceleració del procés
d'unitat. Cal doncs reflexionar sobre els aspectes financers d'aquest.

El camí entre el Tractat de París (1951) i l'AUE (1986) és llarg i complex
i, alhora, enriquidor. Al primer, que instituí la Comunitat Europea del Car-
bó i de l'Acer (CECA), hi havia tres articles dedicats al pressupost (Art. 49,
50 i 78). L'article 49 facultava l'Alta Autoritat de la CECA —predecessora
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de la Comissió Executiva de les Comunitats— per a establir exaccions sobre
la producció de carbó i acer i endeutar-se a fi de disposar dels mitjans neces-
saris per a la seva tasca. L'article 50 establia els tipus de despeses a finançar
alhora que «les exaccions reguladores s'estableixen anualment sobre els dife-
rents productes en funció de llur valor mitjà sense que el tipus pugui excedir
Fl% llevat d'autorització prèvia del Consell presa per majoria de dos terços.
Les condicions de fixació i de percepció s'estableixen evitant tant com es pu-
gui la tributació cumulativa, per una decisió de l'Alta Autoritat presa després
de consultar el Consell».

El primitiu article 78 es dedicava als aspectes estrictament pressupostaris.
Cada una de les quatre institucions de la CECA (Tribunal de Justícia, Alta
Autoritat, Assemblea i Consell) havia d'elaborar un estat de previsions que
havia d'ésser aprovat per la Comissió dels quatre Presidents. En canvi, les
despeses operacionals, és a dir, les que corresponen a la missió específica
de la CECA i que són les realment importants, eren autoritzades directament
per l'Alta Autoritat. Així doncs, no hi havia pròpiament un pressupost ni,
per tant, un procediment pressupostari: només un estat de previsions admi-
nistratives i unes despeses operacionals —a fons perdut— fiscalitzades per
l'interventor de comptes que informava a l'Assemblea de la CECA. Al 1957,
l'Assemblea es veié reconèixer el dret passiu de consulta respecte al tipus
d'exacció però tanmateix, com mai s'ha assolit l'l% —el tipus vigent als dar-
rers exercicis és als voltants del 0,3%— el Consell no ha hagut d'intervenir
a la decisió.

Ara, al cap de més de 30 anys, la situació ha variat considerablement. Re-
foses les institucions de les tres Comunitats i, particularment, reemplaçades
les Assemblees —constituïdes per delegacions dels Parlaments dels Estats
membres— pel Parlament Europeu elegit al sufragi universal, els procedi-
ments i competències d'ordre pressupostari són ben diferents dels inicials.
D'antuvi, la massa pressupostària comença a ésser significativa: pel 1989 s'han
aprovat un total de crèdits de pagament d'uns 45.000 milions d'Ecus (MECU),
equivalent a més de 6 bilions de pessetes. Malgrat la seva importància, aquesta
xifra és encara petita respecte a les macromagnituds comunitàries —així, amb
prou feines supera Pl% del PNB de la CEE-12 i el 3 % dels pressupostos agre-
gats dels governs centrals dels dotze Estats membres— però ja ha superat
el marge d'error estadístic i és rellevant per als Ministres de Finances. D'al-
tra banda, a hores d'ara, només el pressupost operatiu de la CECA i del FED
(Fons Europeu de Desenvolupament, destinat a Cooperació amb el Tercer
Món) escapen a la regla de la universalitat del pressupost i s'aproven sense
veritable participació del Parlament, bo i que hi ha acord de principi perquè
en el futur s'integrin al pressupost general.

Quant a les competències, seguint la lògica democràtica de l'elecció del
Parlament al sufragi universal, la normativa actual reconeix l'existència de
dues branques de l'autoritat pressupostària, el Parlament i el Consell. Sintè-
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ticament, hom pot dir que, partint de l'avant-projecte de la Comissió, el pres-
supost s'aprova mitjançant un procediment de dues lectures a cada branca
de l'autoritat pressupostària definit a l'article 203 del Tractat de la CEE. Un
conjunt de normes —bàsicament, alguns articles dels Tractats i el Reglament
Financer— regulen aquest diàleg, amb propostes i contraofertes, per assolir
una concertació entre el Consell —que, com a representant dels governs es-
tatals juga el paper d'una mena de Senat territorial— i el Parlament, més proper
a una Cambra Baixa, sobre el conjunt del pressupost. Aquestes normes per-
meten un joc d'estratègies —minories de bloqueig, majories absolutes, mar-
ge de maniobra del Parlament, etc.— però, en definitiva, hom pot dir que,
fins l'Acord Interinstitucional (AH) de juny de 1988, el Consell tenia la pa-
raula final quant a despeses obligatòries (DO) —fonamentalment, despeses
agrícoles d'intervenció i les derivades de tractats amb tercers— i a recursos,
mentre que el Parlament decidia respecte a despeses no obligatòries (DNO),
és a dir, la resta, incloent-hi els fons estructurals. Finalment, acabat l'exerci-
ci pressupostari, a l'igual que als Parlaments nacionals, el Parlament proce-
deix al descàrrec de l'executiu (Comissió) previ informe del Tribunal de Comp-
tes comunitari sobre el compte liquidat del pressupost i coneixent les
al·legacions de les institucions i el parer del Consell.

Amb aquest marc competencial, s'arribà a l'Acta Única Europea que entrà
en vigor a mitjan 1987. Com és ben sabut, l'AUE reafermà i concretà els ob-
jectius i l'àmbit de competències de la Comunitat, extenent-la àdhuc a al-
guns camps nous, i augmentà el paper del Parlament, inspirant-se en el mo-
ment experimentat en el camp pressupostari. Però, hom pot dir, que de l'AUE
destaquen dos grans objectius (Mercat Únic i Cohesió) i una data (1992).
De fet, per a l'esquerra europea, el gran pas endavant és l'explicitació de l'ob-
jectiu «cohesió» en els Tractats. Implícit o al·ludit en vagues referències en
els preàmbuls dels Tractats constitutius, el terme «cohesió» apareix de forma
expressa en el text dels acords de la cimera de Stuttgart (1983) però és a l'AUE
en què figura amb una importància igual al tradicional objectiu d'unificació
del mercat europeu. La cohesió significa l'anivellament de les diferències de
nivell i condicions de vida dels ciutadans de la Comunitat, a nivell territo-
rial, però també a nivell social. El mercat únic de 1992 —en realitat de I'l
de gener de 1993— pot ser un instrument de cohesió però, en cap cas, pot
ser l'objectiu fondamental de l'esquerra. D'altra banda en aquesta interpreta-
ció, la cohesió no pot limitar-se a unes despeses estructurals, contrapartida
més o menys caritativa dels països rics pels beneficis que podran obtenir del
nou mercat. Ans al contrari, en aquesta perspectiva àmplia, la cohesió es
converteix en l'element motor de la futura Comunitat, en el «fil conductor»
de la seva activitat, en expressió de Felipe Gonzalez.

Per raons que fora llarg d'analitzar aquí, l'AUE no contenia cap referència
expressa als aspectes pressupostaris. Tanmateix, els objectius fixats, per a
una Comunitat que acabava d'ampliar-se amb l'adhesió de la Península Ibèri-
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ca, tenien una clara incidència pressupostària. El Parlament s'anticipà a les al-
tres institucions i a la pròpia entrada en vigor de l'AUE amb la reflexió contin-
guda a l'informe Barón I. Conscient del repte de la Comissió publicà el docu-
ment «Comment réussir l'Acte Unique», el famós COM (100), en el que suggeria
un conjunt de mesures conegut com el «Paquet Delors» que contenia propostes
en matèria de disciplina pressupostària, política agrícola, fons estructurals, re-
cursos propis, etc. La resposta del Parlament es concretà en els informes Barón-Von
Wogau i Barón H. De l'anomenat «triàleg» (Comissió-Consell-Parlament) sor-
giren els acords sobre el Paquet Delors i, en particular, l'Au.

Com ja s'ha indicat, l'AUE implica una acceleració del procés vers el Mercat
Únic comunitari i la prossecució de la cohesió i extén les activitats de la Comu-
nitat, i tot això té un cost que, almenys parcialment, recau sobre el pressupost
comunitari. Però, quina era la situació pressupostària dels darrers anys en signar-se
l'AUE? Hom pot caracteritzar-la per uns quants elements principals:

1) Una despesa agrícola (FEOGA-GARANTIA) desbocada. Una Política
Agrícola Comuna (PAC), víctima del seu propi èxit, consumia 2/3 del pres-
supost en el finançament d'immensos stocks d'excedents agraris i en el man-
teniment dels preus agrícoles.

2) Uns fons estructurals (FEOGA-Orientació, FEDER, FSE) migrats que
podien passar a ésser quasi monopolitzats per Espanya i Portugal per la do-
ble raó del menor desenvolupament relatiu d'ambdós països i del compromís
de llur neutralitat pressupostària durant el període transitori.

3) L'exhauriment de les possibilitats de l'IVA com a recurs comunitari en
superar-se el sostre de 1*1,4% de la base harmonitzada.

4) La necessitat, reactivada per l'AUE, d'augmentar les dotacions per re-
cerca, infrastructura de transports, medi ambient, energia, cultura...

5) La utilització, cada cop més freqüent d'artificis comptables o pressu-
postaris com les «reserves negatives» o els canvis en els terminis de paga-
ment dels reemborsaments agrícoles, per arribar a quadrar el pressupost.

6) L'existència d'un endeutament no reconegut —que en l'argot comunita-
ri rebia el nom de «pes del passat»— que derivava de crèdits d'engatjament
d'anys anteriors que no trobaven finançament en els crèdits de pagament i
que, segons les estimacions, anava del terç a la meitat del pressupost en vigor.

En altres paraules, una insuficiència financera crònica que portava a la crisi
pressupostària —a la «fallida» en termes del COM 100— i al conflicte per-
manent entre les dues branques de l'autoritat pressupostària. Evidentment,
no era la base ideal per a l'èxit de l'AUE.

La responsabilitat de les institucions ha permès de sortir de l'atzucac. En
primer lloc, mitjançant un gran acord interinstitucional, reflectit en l'Au de
juny de 1988 i en una sèrie de reglaments i decisions coherents amb aquest.
Com elements bàsics de l'An cal destacar:

1) L'establiment d'unes regles de disciplina financera i de procediment pres-
supostari que desenvolupen l'art. 203 del Tractat CEE.
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2) Un quadre de perspectives financeres (révisables) fins al 1992 que di-
videix les despeses en sis grans categories, cada una de les quals té el seu
sostre anual predeterminat.

En conseqüència, per assolir la fita del 92, ha calgut prendre decisions
molt importants que trenquessin la inèrcia paralitzant precedents. En primer
lloc, cal esmentar la de disciplinar la despesa agrícola d'intervenció. Les pers-
pectives financeres plurianuals preveuen un marc de referència agrícola (el
«guideline» agrícola) que impliquen una certa inflexió del seu creixement il·li-
mitat. D'acord amb aquest marc, que cal respectar, aquesta despesa no podrà
superar al 1993 el 50% del pressupost comunitari, el que significa que el
seu creixement haurà de ser força inferior al de la mitjana amb un topall del
80% d'aquesta. Això significa que s'ha de modificar el contingut de la PAC,
reorientar les produccions i fer jugar els mecanismes estabilitzadors de nova
creació a fi d'evitar excedents superiors als convenients per a garantir un marge
de seguretat. També implica que, difícilment, podrà sostenir-se en el futur
el fer una política subrepticia de rendes —que, en definitiva, no beneficia
massa a l'explotació familiar— via els preus i mecanismes complementaris
de la PAC. Aquesta PAC renovada pot contribuir també a reduir els efectes
pervers sobre consumidors europeus que generava la tradicional i que ha es-
tat especialment denunciada pels britànics de qualsevol coloració política.
D'altra banda i reforçant el criteri de reorientar la PAC, cal valorar que un
0,7% del PNB no correspon, en si mateix, a una proporció desorbitada de
despesa agrícola i és inferior a les subvencions, més o menys, encobertes,
d'alguns dels nostres principals competidors en el mercat mundial, com els
Estats Units. Per a completar el capítol agrícola, cal afegir que:

1) A les previsions plurianuals s'ha establert una reserva monetària de 1.000
MECU per fer front a possibles evolucions perjudicials de la cotització del
dòlar;

2) S'ha estrenat un mecanisme d'alerta ràpida basat en indicadors per pro-
ductes en funció de les xifres mensuals dels tres exercicis anteriors;

3) Espanya i Portugal van incorporant-se gradualment a la PAC, el que sig-
nifica menys despesa en els països de la CEE-10 i la inclusió de nous productes;

4) S'han posat en marxa, al 1988, dos importants programes de liquidació
i amortització dels emmagatzematges d'excedents agrícoles distingint els an-
teriors i posteriors a I'l d'abril de 1986 i als que els estats ibèrics contribuei-
xen sota un règim preferencial;

Però per afrontar el Mercat Únic no n'hi havia prou amb mesures agríco-
les. En efecte, si bé semblen fonamentats els estudis que, com l'Informe Cec-
chini, pronostiquen uns efectes generals positius en matèria de PNB, ocupa-
ció, preus, etc., derivats de la supressió de les actuals barreres interiors, no
gensmenys cert que aquesta tendència general positiva no té perquè incidir
de forma igualment benèfica a tot arreu. És més, cal preveure que sense ac-
cions preventives alguns sectors i territoris poden patir un impacte nega-
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tiu. Així doncs, la cohesió exigeix un gran esforç estructural per evitar l'agreu-
jament dels desnivells inicials o la creació de nous sectors o regions en de-
clivi. En l'aspecte pressupostari, això s'ha traduït per la duplicació en ter-
mes reals de la dotació per als fons estructurals per al període 1987-1993,
duplicació que comporta l'augment del seu pes relatiu a l'estructura del pres-
supost del 17,2% el 1988 el 25,5% al 1992 i el sanejament del «pes del pas-
sat» que arrossegaven. A aquest respecte cal remarcar que, durant el seu man-
dat, el Comissari Marín ha anul·lat més de la meitat dels 3.000 MECU llargs
que va heretar com pes del passat del Fons Social Europeu en no correspon-
dre a projectes adients (un 10% ratllava el frau), el que palesa la convenièn-
cia de reforçar alguns serveis de la Comissió, inclòs el d'inspecció. D'altra
banda, s'ha procedit a l'aprovació d'un nou reglament-marc per als fons es-
tructurals que pretén augmentar la seva coherència i coordinació i, per tant,
llur eficàcia. Amb aquests mitjans, mínims per al Parlament, hom creu po-
der pal·liar els efectes negatius del Gran Mercat del 92 però cal recordar que
ja al 1977, l'Informe Mac Dougall denunciava que part de la ineficiência de
les accions estructurals de la Comunitat era deguda, més que a la inadequa-
ció dels mecanismes, a la insuficiència de les dotacions que no permetia su-
perar el llindar d'impacte. Això implica que cal concentrar les accions de
forma selectiva espaialment i territorial i que les autoritats, de tots els nivells
de govern, dels Estats membres hauran de considerar-ho en els seus propis
programes d'acció. En aquest sentit, val a dir que les accions estructurals
són sempre co-finançades, o sigui, que s'exigeix alguna participació per part
dels pressupostos públics dels recipiendiaris dels ajuts però que en alguns
casos això pot suscitar problemes de finançament o de contradicció amb la
política econòmica i fiscal desenvolupada pel govern corresponent. Així, per
exemple, algunes previsions estimen que, a finals de 1992 i amb la regulació
actual, països com Grècia o Portugal haurien de destinar entre un 3% i un
4% del seu PIB al cofinançament de programes estructurals comunitaris; cal
plantejar-se si aquests països poden suportar un augment tan elevat i ràpid
de llur pressió fiscal o si és compatible amb les polítiques antiinflaccionà-
ries o de reducció del dèficit públic que poden legítimament perseguir.

Però l'AUE, l'espai econòmic i social integrat, la unitat europea en defini-
tiva, obren la porta o exigeixen despeses en tot un seguit de sectors fins ara
poc atesos pel pressupost comunitari, com ara la recerca, la infrastructura
del transport, el medi ambient, l'energia, pimes i enginyeria financera, in-
tercanvi de joves (ERASMUS, YES), etc. A més, cal no oblidar que una Euro-
pa unida —sigui per solidaritat, sigui per rebatre la imatge de la «Fortalesa
Europea»— haurà d'incrementar els crèdits destinats a la cooperació al de-
senvolupament i a l'ajut a la lluita contra la fam al món. Tot això comporta
l'expansió del pressupost de la Comunitat.

D'aquí la necessitat d'assolir l'esmentat acord interinstitucional sobre dis-
ciplina financera, procediment pressupostari i perspectives financeres plu-

134



L'OPINIÓ SOCIALISTA

rianuals subscrit pel Consell, el Parlament i la Comissió el juny de 1988 i
que permet un creixement equilibrat i sostingut de les diverses categories de
despeses i una tramitació fluïda, de la que és bona mostra que el pressupost
per a 1989 sigui el primer als darrers cinc anys que s'aprova sense entrebancs
en els terminis previstos als Tractats.

Òbviament, un creixement de les despeses comporta un augment dels re-
cursos. I, caldria afegir, dels recursos corrents, doncs els Tractats exclouen
l'endeutament tot i exigint l'equilibri pressupostari. Exclosa la possibilitat
d'apel·lar a les contribucions nacionals previstes a l'art. 200 del Tractat CEE
—per decisió del Consell i per la raó elemental de què, en no haver-se actua-
litzat, només contribuirien els sis Estats fundadors— i reduïda l'aportació de
l'aranzel (Tarifa Exterior Comú - TEC) comunitari amb l'adhesió ibèrica, ha
calgut plantejar-se el problema dels recursos propis de la CEE (TEC, exac-
cions agràries i contribució IVA). El Parlament Europeu (Informe Barón II
i subinforme Langes) s'oposà fortament a la possibilitat d'augmentar la con-
tribució en concepte d'IVA, degut a la seva regressi vital social —menor, tan-
mateix, que la dels impostots multifàsics acumulatius sobre les vendes, com
era 1TGTE— i, sobretot, perquè penalitza els països menys desenvolupats de
la Comunitat on, lògicament la propensió al consum és més elevada que als
desenvolupats (amb l'excepció de Luxemburg on les dades desnaturalitzades
per l'important consum de residents als països limítrofs). La conseqüència
ha estat la creació del «quart recurs comunitari» aprovat per l'Acord Intergo-
vernmental (AIG) derivat de la cimera extraordinària de Brussel·les de fe-
brer de 1988. Aquest quart recurs consisteix en una menà d'impost comuni-
tari amb tipus impositiu únic que recau sobre la diferència entre el PNB i
la base harmonitzada de 1TVA —que no pot superar tanmateix, el 55% del
PNB— de cada Estat. Una mica complex, el quart recurs constitueix un pas
vers la proporcionalitat i vers la presa en consideració de la riquesa relativa
dels Estats i dels ciutadans. Es tracta d'una mesura provisional que permet
arribar al 92, però la dinàmica del post-92, la del Mercat Únic i la Cohesió,
portarà ineludiblement a la seva revisió per vàries raons:

— Hi haurà un problema de suficiència financera perquè I'l,2% del PNB,
sostre de l'aportació total, no podrà fer front a les despeses previsibles.

— Cal avançar vers la progressivst impositiva, o al menys, la proporcio-
nalitat donant més pes a la riquesa relativa dels propis ciutadans, i,

— Una Europa més unida i l'avenç del procés de democratització de les
seves institucions requereixen reforçar el vincle impositiu personal entre el
ciutadà i la Comunitat.

Tot això porta, al meu parer, a la probabilitat de què calgui introduir algun
lligam entre la renda personal i el pressupost comunitari, potser en la línia
que en alguns estudis ja preconitzen d'un recàrrec de l'impost sobre la renda
personal que no altera la progressivitat interna de cada país.

Des d'una perspectiva financera més ample, la Comunitat del post-92 té
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altres implicacions, algunes de les quals s'han d'anar endegant en els propers
anys però que potser mereixerien un altre article i que aquí hom no pot fer
altra cosa que sintetitzar.

En aquest sentit, en primer lloc, un espai econòmic i social integrat impli-
ca la lliure circulació dels capitals i, per tant, l'harmonització de les legisla-
cions bàsiques referents al sistema financer (banca, caixes d'estalvi, borsa,
assegurances, solvència d'entitats, intermediado financera, etc.). I, evident-
ment, suscita un seriós problema de política econòmica i fiscal. Tant per vo-
luntat d'evitar el perill d'augment del frau tributari als respectius impostos
sobre la renda o el patrimoni personals, com per la de no perdre totalment
el domini de la política respecte de l'estalvi, entesa com a estri de la política
econòmica, governs de diferents orientacions polítiques desitgen l'harmonit-
zació de la imposició sobre el capital —per exemple, d'un impost a compte
mínim— com corol·lari del lliure flux de capitals.

D'altra banda, a fi de no agreujar les tendències a la polarització econòmi-
ca, la Comunitat ha fet l'opció de l'harmonització de la imposició indirecta
(IVA i impostos especials sobre el consum, les «accises» de l'argot comunita-
ri). La qüestió, de per si complexa no és neutral socialment, ni àdhuc cultu-
ralment. A tall d'exemple, el consum de vi forma part dels hàbits gastronò-
mics comuns als països mediterranis, mentre és gairebé un luxe pels de tradició
calvinista i així doncs, els primers pràcticament no el graven —Espanya no
té accisa sobre el vi—i els segons li imposen una gran càrrega fiscal. Així
mateix, l'element comú de totes les begudes amb contingut alcohòlic (vi, cer-
vesa i begudes alcohòliques), el grau alcohòlic, fora a priori una base impo-
nible consensuable però, alhora que distorsionaria hàbits alimentaris i tradi-
cions sòcio-culturals, implicaria una incentivació fiscal a la desviació vers
el consum de cervesa, és a dir, vers un producte industrial elaborat a les zo-
nes desenvolupades, i esquematitzant, en detriment del monoconreu de zo-
nes agràries i sovint subdesenvolupades de la Comunitat. Per adobar-ho, per
raons macroéconomiques i de política de la competència difícilment pot
considerar-se l'harmonització de l'IVA aïlladament de la normativa relativa
a l'impost sobre societat i a les contribucions a la Seguretat Social.

També cal considerar que la necessària convergència i coordinació de les
polítiques econòmiques és la base d'una més estreta Unió Monetària Euro-
pea de la que pugui sorgir un Banc Central Europeu (model Sistema Federal
de Reserva, probablement) i l'ECU com una moneda tangible.

Des del meu punt de vista, aquests són alguns dels elements essencials so-
bre els que l'esquerra ha de reflexionar immediatament en definir els grans
trets de l'Europa de demà.

Joan Colom
Coordinador del Grup Socialista

a la Comissió de Pressupostos del
Parlament Europeu
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La unitat cultural europea i l'altra
Xavier Rubert de Ventós

Hom diu que en contrast amb la sòlida però difícil unitat econòmica d'Euro-
pa, la cultural és la «unitat brillant» (Braudel) per ningú no discutida i per
tothom desitjada. Als durs discursos sobre pressupostos o excedents es jux-
taposen, doncs, hiperbòliques apel·lacions a la unitat cultural europea i a la
necessitat que l'economia i la política segueixin aviat el seu camí i directrius.

No es tracta de discutir aquesta unitat espiritual que, en qualsevol cas, no
es defineix tant per la seva homogeneïtat (difícil d'imaginar un jansénisme
malagueny o un Jesús del Gran Poder a Amsterdam) com pel fet que cap
corrent artístic ni filosòfic europeu no s'hagi quedat dins les fronteres de la
seva pàtria originària (el gòtic —com abans els propis gots— arriba a Bur-
gos, com el barroc —i el propi Carles V— arriba a Vienna; els palaus renai-
xentistes aterren a Sant Petersburg i la filosofia de Kant a l'institut de Sòria).
El que sí es pot i s'ha de discutir, en canvi, és que parlar pels descosits d'aquesta
unitat cultural i de la seva necessària traducció institucional resulti sempre
efectiu o, simplement, sincer. Vegem-ho separadament.

1) Conten de la senyora que demana al metge com s'ha de prendre les pín-
doles per aprimar-se:

—Són per després o per abans dels àpats, doctor?
—Ni per abans ni per després, senyora; són en lloc dels àpats.
També la retòrica de la unitat cultural europea ha pogut, en més d'una oca-

sió, operar en lloc de la unió efectiva. Com ha dit Tbgendhat i saben tots
els fabricants de discursos de les Nacions Unides, «com més lluny està la
teoria de la realitat, més gran sembla ser la necessitat que l'oratòria cobreixi
el desfasament». En comptes de proposar objectius a l'abast, delimitats, ex-
plícits i incompatibles, es cau llavors en la temptació d'omplir-se la boca d'Euro-
pes culturals, de Parlaments constituents i d'Unions federals que no servei-
xen tant per superar com per confirmar l'estat de coses existent.

Moravia se'm queixa que en el Parlament Europeu només es discuteixin
qüestions de detall o procediment —i a mi m'irrita també de veure com els
temes de fons se'n van al fons davant les qüestions d'intendència. Però em
disgusten més encara les vaporoses discussions de metafísica europea que
fan de tapadora o coartada per vestir això anterior. Uns amics em diuen que,
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sense una unitat radical i immediata, Europa estarà abocada a la irrelevància
tercermundista enfront de les grans potències continentals —però jo penso
que la cosa més tercermundista és decretar grans unitats mentre que el civi-
litzat és, simplement, possibilitar-les.

Li esdevé a la unitat com a l'amor: l'amour, madame, je n'en parle pas,
je le fais. Així sembla pensar-ho Felipe González, que, per a la nostra pre-
sidència, no proposa tant unes grans declaracions sobre la Unitat Europea
—que poden provocar més butllofes que adhesions— com d'anar generant
les condicions objectives que facin aquesta unitat política necessària i irre-
versible.

2) El segon error és creure que la unitat cultural europea planteja menys
problemes que l'econòmic i que és sincerament desitjada per tothom. De fet,
la llengua i la cultura han funcionat a Europa com els grans artefactes d'uni-
ficació, normalització i projecció nacionals. La llengua: un dialecte amb exèrcit
i acadèmia. La cultura: l'educació com fabricació, primer, de nacionals iden-
tificats amb la història pàtria i, després, de funcionaris i plaçatinents mitjan-
çant l'administració de títols i diplomes. D'aquí que la reconversió cultural
d'Europa no esdevindrà pas més fàcil que la seva reconversió tecnològica
o industrial. Caldran molts programes com Yes, Comett i Erasmus per des-
lliurar aquesta cultura de les adherències assolides al llarg de tants anys de
regulació i cooptado oficial. De moment, i a pesar de tots els avenços, a
mi m'ha estat més fàcil de ser professor de Harvard que a Europa i en el
meu propi país, a Perpinyà. I segur que tindrem abans alcaldes francesos
o holandesos a Espanya que no degans espanyols a París o Munich. Trigarà,
costarà sens dubte acabar amb la paradoxa d'una Europa del liberalisme eco-
nòmic o financer i del proteccionisme agrícola i cultural. Un proteccionisme
de les cultures nacionals que, pel seu limitat rendiment i eficàcia, estan obli-
gant a un nou proteccionisme, vestit ara d'esnobisme i moralisme cultural,
enfront de l'«alienant» cultura nord-americana. Per a defensar-nos de l'em-
butidor «entreteniment» americà, els europeus tindríem així l'obligació alho-
ra ètica i estètica de consumir —o, si més no, pagar— r«avoniment» de les
pel·lícules europees subvencionades per l'Estat.

Arribats a aquest punt, no em queda cap més remei que acabar de fer ex-
plícites les raons del meu neguit davant les entusiàstiques i indiscriminades
apel·lacions a la «cultura europea» i que podrien resumir-se en la següent:
la seva connexió amb els reflexos més retardataris i més nacionalistes que
encara subsisteixen a Europa. No, no es tracta de cap paradoxa sinó d'un
fet observat i comprovat: «El Poder del que passa per saber» (Russell) dismi-
nueix en la mateixa mesura que la civilització avança. La cultura es va, doncs,
desmitificant en la mateixa mesura en què es va desenrotllant. Els filòsofs,
en efecte, «sabien» molt menys que els savis antics i, per descomptat, menys
que els mags o els xamans. L'astronomia o la química es desenvoluparen quan
van aprendre a ignorar molt d'allò que els astròlegs o els alquimistes sabien...
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Es clar que, contra el que van creure els positivistes, tots seguim necessitant
la quota d'alquímia o la dosi d'astrologia que ompli l'espai entre el que sorn
i sabem i allò que voldríem ser o necessitaríem saber. D'aquí ve la legitimitat
d'aquestes eufemístiques i hiperbòliques referències a allò Cultural sempre
que sapiguem, això sí, que responen a la més màgica i menys culta de les
nostres necessitats.

L'europeisme més il·lustrat tendirà en canvi a ser menys eufòric i més irò-
nic (un hom és europeu, certament, però com tantes altres coses més), més
crític i prudent (comencem per unificar la moneda o la política exterior o
les condicions de treball; això de l'espai cultural o ja està o ja seguirà), però
decididament enfrontat al conservador i alhora enemic d'aquesta cultura: el
nacionalisme. Un nacionalisme que, d'ençà de la II guerra mundial, va trans-
formar Europa en un territori depenent de les superpotències polítiques, i
que pot acabar fent-la depenent de les multinacionals econòmiques. ¿No han
estat les picabaralles i els recels per la supremacia nacional els que han im-
pedit la formació d'un consorci de Siemens (Alemanya), Thomson (França)
i Phillips (Holanda) i han acabat fent-les així depenents dels japonesos (JVC)
o dels americans (Honeywell)? I no és el nacionalisme anglès el qui, en nom
del liberalisme, pretén crear un mercat sense lideratge ni superestructura le-
gal o política alguna?

És més; jo no crec que sigui casual aquesta nova santa aliança entre el mite
de la Sobirania nacional i el mite del Mercat. Una Europa que sigui només
un Mercat unit no posaria mai en qüestió la sobirania política de les Grans
Nacions... ni tampoc la sobirania econòmica de les Grans empreses I és en-
front d'aquest reclam d'un mercat tan insolidari en el seu interior com impo-
tent i depenent cap enfora que cal reivindicar alhora la consolidació política,
la solidaritat interna i l'obertura exterior d'Europa.

Consolidació política que ha de suposar, inevitablement, una cessió de so-
birania per part dels Estats i l'aparició de noves formes d'organització me-
nors —municipals o regionals— i majors —Comunitàries o Continentals—.
Solidaritat que vol dir que el tradicional equilibri de poders i al mer equili-
bri de pertinences s'ha de sumar ara el nou equilibri de sacrificis suggerit
per Lafontaine: repartició del treball amb qui no en té, càrrega de l'impost
sobre el consum més que no pas sobre el treball, etc. Obertura que significa
no confondre la Comunitat amb els Dotze i reconèixer tant el seu nucli en
els països de l'Est europeu com la nova versió que en resultà a l'Amèrica
Llatina; reconèixer, en definitiva, que Europa no pot viure amputada de la
seva arrel ni de les seves branques... La qual cosa, és cert, exigeix una trans-
formació o merament política sinó també espiritual, ideològica, cultural —i
aquesta és l'Europa cultural de la qual sí crec que hem de parlar-ne— com
ha començat a fer-ho el president del Govern espanyol en el seu discurs de
desembre del 1988 a Brussel·les.

«Tots hem d'aprendre a Europa del que els escosesos, bascos o catalans
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han fet o han hagut de fer per molt de temps: conservar llur identitat i carac-
terístiques dins d'una realitat política més àmplia (...) Jo no veig per què
hauria de succeir d'una altra manera amb un italià, espanyol o alemany en
un espai europeu sense fronteres».

Xavier Rubert de Ventós
Eurodiputat socialista
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El desenvolupament de la societat occidental que deriva del seu progrés
estructural econòmico-tecnològic i, de manera interdependent —com ens ho
ensenya Gra msci—, del seu progrés científic, cultural i civil, és a dir, de
la denominada supraestructura, és en marxa: i la nova «gran crisi» de la tar-
dor de 1987 va passar sense provocar l'esperada recessió mundial de tipus
catastròfic que alguns, a l'esquerra, predeien, basant-se en l'antiga creença
que l'ordre del mercat és portador de greus desordres cumulatius que l'Estat
no pot resoldre amb la coordinació dels jocs cooperatius. També la crisi dels
anys 1973-1975, conseqüència de la pujada del preu del petroli, va ser supera-
da per Occident, sense que el seu sistema o model esdevingués superat, in-
governable o negatiu, i se n'hagués de buscar un de nou. Va haver-hi, al con-
trari, una acceleració del desenvolupament tecnològic i, ara, el nou curs del
desglaç internacional obre horitzons immensos en la integració fonamentada
sobre la coordinació espontània, decentralitzada, els jocs cooperatius als quals
l'Estat, els centres d'actuació col·lectiva, ofereixen principalment elements
d'informació i regulació. L'índex de l'atur a Occident és elevat i injust, però
els parats occidentals estan molt millor que els treballadors ocupats a les dras-
sanes poloneses.

El procés d'ajustament capitalista, per exemple el de Torí a la Fiat i d'Ivrea
a Olivetti, va tenir els seus costos socials i de finances públiques (atesa l'ele-
vada aportació del fons d'integració salarial a la conciliació entre eficientis-
me empresarial i garanties socials, encara que parcials); però molt més do-
lorós i molt menys lineal resulta el procés de reconversió de les economies
col·lectivistes, dirigit a la creació de coordinacions eficients i lògiques de
mercat en lloc de coordinacions burocràtiques ineficients i arbitràries.

L'ensenyança que es pot, popperianament, extreure d'aquests «errors» és
clara i doble. El sistema individualista és superior, des d'un punt de vista
humà i d'una relació cooperativa entre home i naturalesa, fructuosa i correc-
ta, respecte al col·lectivista i organicista. El reformisme «peça per peça», o
sigui piece meal, gradualista, millorista, que s'adapta als criteris metodolò-
gics del sistema basat en la racionalitat de coordinacions experimentals, de-
centralitzades, limitades, guanya la utopia de l'optimització col·lectivista pla-
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nifícada. EI comunisme lenninista, basat sobre l'hendíadis «poder als sòviets-
electrificació del país», després de Txèrnobil es presenta com un tràgic des-
pertar dels aprenents bruixots. La puja del petroli no va precipitar en una
crisi profunda, irreversible l'Occident i el seu consumismo, sinó que Txèr-
nobil va posar en crisi l'Orient i el seu comunisme ecumènic. D'aquest nou
«holocaust» va néixer, amb la força de la raó que contempla l'horror i vol
fugir-ne, el gran desglaç i el gran apropament la base del qual és, juntament
amb el desarmament bilateral equilibrat, l'intercanvi econòmic i la relativa
competició i el reconeixement del valor polític i de la dissensió democràtica,
és a dir, la competició política i els «recanvi» i «intercanvi polític» relatius.
Guanya, en definitiva, la lògica de mercat, la lògica del contracte econòmic
i del contracte social, nacional i global.

Potser per això s'ha de considerar derrotada l'esquerra? La pregunta s'agreuja
encara més si considerem l'estat crític, a molts països occidentals, de l'«Estat
del benestar» amb les seves disfuncions burocràtiques i les pretensions de
gastar sense que els costos reals siguin suportats per les generacions benefi-
ciàries, i sense que hi hagi separacions a la relació entre mitjans i necessitats
i entre mèrits i necessitats.

Una crisi, com ho va afirmar algú a l'esquerra —penso entre altres, en
O'Connor i Offe, però també podríem citar altres «profetes» alemanys, ita-
lians, francesos—, que és pròpia dels sistemes capitalistes occidentals demo-
cràtics, de la seva insalvable contradicció entre democràcia del vot i propie-
tat privada. Però es dóna el cas que el govern conservador de Margaret Thatcher
va equilibrar els pressupostos de l'Estat. L'exemple de l'Amèrica de Reagan,
que no ho va fer, no és, per tant, cap prova. I també França, amb el govern
de Chirac, havia sanejat l'economia pública. És cert, aquesta no havia que-
dat «desordenada» pels anteriors governs de l'esquerra. La socialdemocràcia
d'Schmidt, per la seva banda, no havia posat en crisi el pressupost, ans al
contrari, havia reforçat el marc alemany.

Però es planteja l'interrogant de si l'«Església justa», per al sanejament eco-
nòmic, és la conservadora; si al si de l'«Església» de l'esquerra hi ha salvació
vertadera, o si aquesta depèn d'una abjurado interna. I tampoc les naciona-
litzacions de Mitterrand no van donar bons resultats (però tampoc els van
donar les privatitzacions posteriors). I les empreses públiques italianes fun-
cionen més bé com més s'aproximen al model privatístic, com més s'immer-
geixen dins al mercat.

També aquest és potser un senyal de l'ocàs de l'esquerra? El món capitalis-
ta pot celebrar, satisfet, el triomf de l'«ordre espontani» hayekià?

El pecat d'orgull del comunisme soviètic és demoníac, té reflexos de fla-
mes txernobylianes. El pecat d'orgull del capitalisme occidental és inhumà,
té el gel d'una irreal computadora d'utilitats, d'un individu egoista en un jar-
dí opulent les plantes del qual estan contaminades per pluges àcides; on el
cel està tapat per un sostre espès d'anidrida que l'escalfa com un hivernacle
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i que és foradat pel fluor; on les aigües de font són atacades per metzines
químiques «útils» per a l'alimentació; on la flora i la fauna es veuen delma-
des i simplificades, convertides en artificials; un jardí envoltat de nens d'ulls
grans, braços prims, fam al ventre, de mares amb el pit buit, de generacions
que esperen, en aglomeracions de barraques, una ajuda per trobar els ca-
mins de la raó; un jardí sobre el qual —encara— plana l'amenaça de les ra-
diacions.

A la consigna leninista «poder als sòviets-electrificació del país» s'oposava
fins feia poc, dominant encara els EUA, el Japó, Europa, o sigui allò que
des del punt de vista sistemístic, més que geogràfic, és l'Occident, el díptic
«poder a les grans empreses tecnocràtiques, electrificació nuclear del món».

La dreta és, doncs, una «Església» egoista; i la seva racionalitat utilitària,
de la mateixa manera que el seu moralisme, sovint semblen, als que raonen
amb la calma serena de la ment i amb la simpatia cap als altres homes i l'uni-
vers a l'ànima, paradigmes d'«estúpids racionals», si volem emprar un terme
senià «antibenestarista».

El progrés de la nostra societat necessita regles del jove i durant el joc.
Necessita una bona redefinido dels jocs inadmissibles, ja que són contraris
als valors ètics universals. Necessita un punt de vista global. Necessita l'esquer-
ra i la seva renovació o, millor dit, retrobament.

L'esquerra ha de redescobrir-se a si mateixa, conscientment, és a dir les
pròpies arrels. Ha de tornar —després de l'heretjia marxista-leninista-estalinista
i de l'híbrid cato-comunista, doblement herètic— als seus valors originaris,
els que, com podem llegir al manifest socialista de Bad Godesberg de fa trenta
anys, tenen les seves arrels a l'ètica cristiana, a l'humanisme, a la filosofia
clàssica. És a dir els valors de l'home i de la naturalesa. Valors i missatges
dels quals emana, en gran part, el progrés de què vivim.

Lectures deformades de la història de l'esquerra europea i italiana tendei-
xen en canvi a descriure-la com si estigués ocupada a tothora, essencialment,
a redistribuir, creant un Estat burocràtic, que tot ho envaeix i planifica. No
negarem que aquestes ideologies hagin tingut lloc i aprovacions al si de l'es-
querra. Però constitueixen una deformació respecte als valors originals. Fins
i tot Marx podia (i pot) ser llegit de dues formes. Es va escollir la «totalità-
ria» i no global, la menys marxiana i més marxista-leninista.

L'Estat burocràtico-assistencial, que tot ho controla i coneix, i que diri-
geix des de dalt els individus, és una construcció bismarkiana; no té certa-
ment cap justificació ideològica als escrits de Marx que —si de cas— pre-
senten una visió molt negativa de l'Estat; i tampoc a la tradició originària
de l'esquerra italiana que —a partir de Mazzini— atorga a l'Estat un rol, com
a Estat democràtic, centrant però la seva atenció sobre l'home, els seus drets,
els seus deures, les seves formes de cooperació i d'educació i realització;
i que amb el component més típic dels economistes del socialisme reformis-
ta és impregnada de conceptes econòmics neoclàssics i de positivisme indi-
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vidualista humanitari. Citem, per tots, Montemartini, l'escola de dret penal
de Lombroso, les universitats populars i la «Crítica social» de Turati.

Ja amb Rosselli als anys vint la concepció reformista del socialisme italià
—aquella que serà dominant a partir del «projecte socialista» presentat a Torí
el 1978 (no ha passat ni tan sols una dècada)— es caracteritza com a «socia-
lisme liberal». La decisió, posteriorment formulada després de l'Assemblea
de l'EUR de 1979, de fer-se promotor d'un eix «laico-reformista» no fou úni-
cament una opció tàctica de Bettino Craxi sinó també, objectivament, per
una astúcia de la raó, una línia estratègico-ideològica: es tractava de situar,
clarament, el moviment socialista italià a l'àmbit dels valors que el conecten
al reformisme il·luminista humanístic i contractualista, als Beccaria, Catta-
neo, Genovesi, Romagnosi, Mazzini i Garibaldi.

Riccardo Lombardi, els escrits del qual val la pena tornar a llegir, és el
promotor, a Itàlia, de la línia actual de l'«alternativa»; però se l'interpretaria
equivocadament si imaginéssim que les seves posicions ideològiques són di-
ferents de les del reformisme rosselià, centrat en els drets i els deures de l'home
i de la democràcia.

El programa de Bad Godesberg de la socialdemocràcia alemanya de 1959
—un text fonamental, que per eficàcia i amplitud de perspectives pot comparar-
se al més famós «Manifest» de Marx i Engels— afirma que els conceptes
bàsics del socialisme (voldria dir del conjunt de l'esquerra) són els tres prin-
cipis que van constituir els ideals de la revolució francesa, hereva i síntesi
política de Fil·luminisme europeu: «llibertat, igualtat, germanor». En aquest
tercer principi el manifest socialista de Bad Godesberg substitueix el, més
específic, de «solidaritat», que ben mirat conté l'hendíadis «altruisme-
cooperació» i la síntesi que pot derivar-ne; encara que tingui un ressò i un
motiu que es presta a interpretacions més nebuloses, en relació amb l'ús que
se'n va fer per part de determinats corrents de solidaritat organicista.

«Solidaritat», no «estatització» o «col·lectivització». Es tracta d'un punt de-
cisiu: un retorn a la idea-mare. Perquè, com hem dit abans i tornem a repe-
tir, a les arrels del socialisme i de l'esquerra europea i americana (que no
casualment es denomina liberal) hi ha l'individu, amb els seus drets i els seus
deures, el seu contracte.

Llegim, doncs, la pàgina inicial d'aquest programa: «Els socialistes pro-
pugnen una societat on tothom pugui realitzar, lliurement, la seva personali-
tat, i pugui cooperar, com a membre responsable de la comunitat, en la vida
política, econòmica i cultural de la humanitat».

I també, amb paraules de sabor rosselià (i lombardià): «Justícia i llibertat
s'invoquen recíprocament. En efecte, l'haver de ser dels homes rau en la res-
ponsabilitat individual i el reconeixement dels drets dels altres homes, per
assolir el desenvolupament de la seva personalitat i per cooperar amb justí-
cia a la construcció social». Aquí tenim enunciada, en definitiva, la «societat
justa» del contractualisme kantià-rawlsià de Veca.
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No es tracta d'un referiment casual aïllat. I de fet, sintèticament, el pro-
grama de Bad Godesberg, com acabem de veure, afirma que el «socialisme
democràtic, a Europa, té les seves arrels a l'ètica cristiana, a l'humanisme
i a la filosofia clàssica». I caldria afegir: «I el seu mètode al racionalisme
crític i al positivisme».

Aquest socialisme, el nostre socialisme, el que nosaltres reproposem als
joves i a les persones de qualsevol classe que tinguin fe en la llibertat, la
igualtat, l'altruisme i la cooperació, es basa en aquests valors i en aquests
mètodes. L'ètica del deure i la de l'altruisme porten a la justícia i a la coope-
ració no purament utilitària. El reconeixement de l'home com a fi, els valors
de la raó propis de la filosofia clàssica de l'home porten a la llibertat, el ra-
cionalisme crític i el positivisme porten al reformisme millorista. Però tot
això té com a conseqüència també el control mesurat de la societat ja que
als seus mecanismes de coordinació espontània, el mercat en primer lloc,
i als d'acció col·lectiva deliberant, hi ha sovint fracassos i errors, que cal in-
tentar corregir, amb paciència, esperit d'observació, sentit pràctic i de les
limitacions.

Hi ha problemes que, encara no del tot clars a l'època de Bad Godesberg
i a les aportacions posteriors, han de plantejar-se ara clarament a la ment
dels socialistes: inprimis el valor positiu però complex de la tecnologia; jun-
tament als perills per a la naturalesa i la llibertat que neixen del poder tec-
nològic.

Sovint a l'esquerra s'ha mirat la tecnologia com quelcom que, més que en-
coratjar, cal controlar i reglamentar mitjançant actuacions públiques: subs-
tancialment, doncs, «moderar». Però es tracta d'una posició equivocada. No
és cert que el progrés tecnològic accelerat genera atur, si de cas el crea l'uni-
lateral i frenat. No és cert que «per si mateix», el progrés tecnològic conté
una amenaça constant a la naturalesa, als seus drets, als nostres deures en-
vers la naturalesa externa i a la que ens és intrínseca, ni tampoc que, per
evitar-ho calgui «planificar-lo» des del centre, coactivament, orgullosament.
N'hi ha prou amb algunes regies-limit, alguns impulsos.

No tornem a descobrir, ara, el model pianificatori global, abandonat en
d'altres àmbits. La temptació de l'esquerra de redescubrir la teoria de la crisi
i la teoria planifícatòria organicista és una doble temptació demoníaca que,
si no ens foragita de l'edèn polític i cultural, ens pot arraconar en algun lloc
aillât: procurem ser milloristes, reformistes, tocant de peus a terra. La racio-
nalitat limitada no és únicament una filosofia hayekiana, és també —in primis—
una filosofia socialista-liberal-reformista popperiana. El que conta són, per
tant, els límits ètics oposats al poder tecnològic; les regles constitucionals
(en el sentit substancial del terme) a les concentracions de poder privades
i públiques, per facilitar la coordinació decentralitzada.

Peter Glotz, al seu Manifest per una nova esquerra, títol francament mas-
sa ambiciós per a un llibret interessant tot i que no massa original, exposa
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una «idea força» que és estrictament vinculada a les temptatives de recupera-
ció dels «mites d'esquerra» a la qual he al·ludit anteriorment. Ell fa remuntar
els principis redistribuíais al concepte de «societat dels dos terços». D'aquesta
manera torna a proposar —amb lleus correccions— el mite de la societat ho-
mogènia de Marx. Per un costat, tot s'homogeneïtza al si de la burgesia, com
a majoria dels dos terços, que també inclou els «obrers acomodats»; per l'al-
tre tot s'homogeneïtza al si de la «classe minoritària» dels «pobres». Però hi
ha moltes desigualtats transversals: aquella entre home i dona; molts valors
individuals que posen les dues terceres parts en camps diferents dels de la
relació «burgesos i pobres». També hi ha, d'altra banda, amb la homogeneï-
tat de les seves exigències, encara que numèricament delmada, la classe obrera
clàssica: aquella de les fàbriques i de les empreses estructurades de serveis
públics. No l'oblidem! No llancem l'aigua bruta del bany hiperclassista amb
Ricardo a dins.

La crítica val també per a la categoria rawlsiana dels «menys afavorits» con-
siderats com una globalitat: les condicions de desavantatge són múltiples, i
no sempre acumulades com és el cas dels negres americans pobres dels ghettos
urbans. Hi ha invàlids' nens objecte de mals tractes; dones violades; malalts
i marginats; drogaaddictes: no s'expliquen amb la categoria «ric-pobre» o
«patró-treballador».

A més, no crec que dels que «viuen bé» se'n pugui —encara que formin
part dels «no desafavorits» de Rawls o de Sen— treure una noció homogènia,
sempre que no es vulgui introduir a la força en les propostes, com en un
«llit de Procuste» amb les quals acollir-los al si de l'esquerra. N'hi ha, per
exemple, que prefereixen la tecnologia a la naturalesa i viceversa, dins de
l'àmbit discrecional dels límits que els principis d'esquerra poden posar a
l'«opció discrecional». Hi ha més coses.

És cert que a vegades són definits post-moderns valors com ara «esperit
laic», «sentiment d'altruisme», «set de progrés científic», «amor envers l'art
i la bellesa»,«respecte per la naturalesa, amor i respecte pels animals i l'en-
torn». Són post-moderns si per post-moderns entenem l'utilitarisme dels «es-
túpids racionals» i del «jardí trist del gegant egoista», o el dogmatisme orgu-
llós del conservador que creu posseir tots els valors i totes les veritats i no
admet l'home que investiga sense pausa, la democràcia com a conflicte. Es
tracta de valors elevats —els anomenats post-moderns— que l'esquerra ha
de saber reconèixer i desenvolupar, segons els paradigmes que abans he re-
cordat sumàriament: el mètode experimental, el sentit pràctic, el sentit de
les limitacions. Amb aquest equipament busquem una resposta, en primer
lloc, a la complexitat del gran món de les «esberles de la societat», el que
a casa nostra —potser— és una tercera part, però del qual gairebé cap famí-
lia és aliena, si la considerem dins la successió dels anys i dels afectes als
quals està lligada, al seu interior i al seu voltant. A la resta del món, a més,
les esberles sofrents constitueixen segurament les dues terceres parts.
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Per totes aquestes raons l'esquerra no pot proposar-se com a bloc homoge-
ni. Aquí el liberal-comunisme de Granisci, la doctrina que ell va sintetitzar
amb el binomi «Hegel-Ricardo», ha de deixar pas al liberal socialisme, al
binomi «Kant-J.S. Mill».

Un altre repte es refereix a les concentracions de poder econòmic, que de-
riven del poder tecnològic i donen un satisfactori poder global. Els socialis-
tes reformistes italians van ser, als inicis d'aquest segle, companys dels libe-
rals a la seva lluita contra els monopolis.

El liberal-radical, Ernesto Rossi, fou aliat i mestre nostre, socialistes libe-
rals més joves, lluitant contra les concentracions de poder industrial i finan-
cer. El procés de concentració, ens va ensenyar Einaudi, no prové necessà-
riament del mercat; sovint deriva del fet que no hi hagi «regles del joc»
correctes; deriva sovint d'un joc irregular per part de particulars i poders
públics, que els qui creuen en l'economia competitiva i el pluralisme econò-
mic han de fer respectar.

La concentració econòmica no és ineluctable, tampoc a l'Europa de 1992
i més enllà. Però actualment a Itàlia, des del camp de l'editorial al dels en-
creuaments fínances-indústria i industria-editorial al dels grans potentats pú-
blics polisectorials, a les grans empreses burocràtiques públiques, és massa
present i tot. I a vegades ingenuïtat o credulitat de l'esquerra l'han alimentat.

Lluitar per una competència econòmica autèntica, per una competició cul-
tural genuïna, per la moral «laica» que respecta la diversitat dels valors i pre-
veu i propugna el diàleg i les regles de la tolerància, lluitar per la democrà-
cia competitiva, és un gran objectiu per a l'esquerra europea, de la mateixa
manera que ho va ser per al pensament liberal i republicà quan havia de llui-
tar contra els poders hereditaris i dogmàtics i les castes.

Tanmateix, el repte del finançament públic de l'Estat social és potser el
més gran per a l'esquerra: perquè és difícil traspassar els recursos des dels
més afavorits (i, a vegades, menys de les dues terceres parts, d'alguna forma
en fa part) als menys afavorits (que, si considerem la varietat de les circums-
tàncies, cobreixen molt més que una tercera part dels membres de la socie-
tat). Es difícil realitzar dissenys racionals globals de traspàs, per satisfer to-
tes les necessitats d'un tipus determinat de manera eficaç i eficient. Té raó
James Buchanan d'alertar contra «els fracassos de l'Estat» que voldrien po-
sar remei als fracassos del mercat.

En tot cas, a les arrels del socialisme no hi trobem el «valor col·lecti vista»
de la «intervenció de l'Estat per garantir el benestar» (aquesta és una concep-
ció paternalista bismarkiana, una desviació webiana de socialisme estatalis-
ta); trobem la mutualitat, la cooperació, l'acció comunitària, la unitat sindi-
cal basada en l'esperit associatiu. Aquí també cal meditar sobre els valors
del socialisme liberal i replantejar el principi de «germanor»: l'home —per
a nosaltres— és germà dels altres homes, no ha de ser l'Estat el «gran germà».

Els comptes han de sortir. Per una vegada les culpes de l'esquerra no es
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remunten a Marx o al Granisci de «Hegel-Ricardo» o a Togliatti, tot gent que
creia en els comptes, tot i que a vegades no sabia fer-los, ja que per això
és més apte l'ull de la gallina que mira cap a terra que el de l'àguila. Les
culpes en aquest cas venen de l'escola liberal-intervencionista keynesiana,
que va teoritzar les despeses públiques sense cobertura sobre la base del pa-
radigma metodològic segons el qual els vicis privats no poden ser virtuts pú-
bliques, i els comptes de l'Estat haurien de seguir una lògica absolutament
diferent dels comptes de les famílies i les empreses. L'esquerra —contrària
al mite de l'equilibri dels pressupostos en la mesura que era el causant de
l'«Estat mínim», de la política de garreperia social o de la no-participació
de l'Estat, com a factor de producció, al procés d'acumulació— va fer seva
amb massa facilitat aquesta línia gairebé fins a identificar-s'hi. A Itàlia hi
ha hagut, a més, una contaminació, digue-m'ho així, lapiriana: o sigui de
solidáosme irracional i providencialista, en lloc de positivista i eficientista.

D'altra banda, l'esquerra també va tenir antany aquesta mena de tempta-
cions «populistes» Les simbolitza Renzo, durant el tumult «dels forns» de pa.
Però no és d'esquerra contraure deutes a càrrec de les generacions futures
i tampoc és d'esquerra empobrir l'entorn, on els nostres descendents hauran
de viure. No és d'esquerra gastar per a les pensions sense ingressar l'equiva-
lent, amb dèficits corrents que generen inflació o constitueixen consum de
capital. I que, per tant, sobre la base d'un conegut teorema de Kaldor (un
neokeynesià que, a la pràctica, va provocar alguns danys a l'esquerra, però
que també va aportar algunes contribucions constructives), empitjoren —ine-
vitablement— la distribució: les desigualtats han de ser més equilibrades, com
més elevat és l'índex d'estalvi sobre la renda, exigit per a la igualtat entre
la demanda d'estalvi per inversió o consum i la seva oferta.

No és d'esquerra avalar totes les peticions sindicals del sector públic i to-
tes les vagues de la funció pública de tots els grups de pressió, anomenat
«de base» amb una terminologia obrerista, en el nom de la llibertat sindical.
La «cursa per les rendes polítiques» no és certament d'esquerra.

És cert que va ser popular durant molt de temps, a l'esquerra, propugnar
expropiacions àmplies, nacionalitzacions extenses, la imposició de tots els
ingressos per capital i la limitació fiscal i legal del patrimoni. Però es va tractar
de modes sovint irracionals i il·lusòries, si s'accepten, al mateix temps, de-
terminades regles del joc del mercat. Entre les raons de les derrotes de l'es-
querra hi ha, sovint, l'aura de jacobinisme, de populisme. La justícia tribu-
tària és un problema sense resoldre prou gran per gravar-lo amb mesures
justicialistes.

La propietat moltes vegades no és un robatori. I, en tot cas, la propietat
és igualment una extensió de la llibertat; és un premi i un estímul a l'eficièn-
cia, i la difusió de la propietat serveix per augmentar la igualtat d'oportunitats.

La igualtat per als socialistes és la igualtat dels drets de base; compensació
dels esforços i dels estalvis; és igualtat d'oportunitats; és el correctiu a l'ac-
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ció de la força i de la casualitat, que actuen de manera desigual. No és la
uniformització que nega la llibertat i el progrés, que nega els mèrits indivi-
duals i la responsabilitat.

Arribem així a la noció de regles del joc equitatives i correctes; i a la pro-
hibició de jocs rapaços i, mentre sigui possible —en termes d'equitat pràctica—,
de jocs parasitaris; a l'hendíadis —en definitiva— d'eficiència i equitat.

L'esquerra, ja ho hem vist, té grans missatges, grans ideals a proposar,
sobre la base dels paradigmes de la més gran llibertat per a tothom, d'una
oportunitat-chance per a tothom en el treball i en la societat dins d'un para-
digma d'eficiència, de respecte de la naturalesa ambiental i humana oposat
a l'utilitarisme àvid i desaprensiu dels «estúpids racionals».

L'esquerra té uns deures més grans que mai de promoció contínua de les
igualtats i de desenvolupament de la cooperació i de l'altruisme, per una so-
cietat on la consigna «no m'importa» sigui substituïda per «m'importa»; per
una societat a la qual el dret de cadascú de rebre de l'Estat es combina amb
el deure conseqüent de tothom envers la comunitat, com a conjunt d'indivi-
dus; per una societat que creu en la raó i en la seva llibertat, que respecta
la diversitat de les opinions, laica, per tant, i no beata, tolerant i no intole-
rant; per una societat a la recerca —amb les despeses públiques també— de
la modernitat i la modernització, perquè aquesta és progrés i desenvolupa-
ment de les oportunitats; per una societat tecnològica humana i natural.

A l'esquerra se li plantegen molts reptes, ha de saber escollir, tenir cons-
ciència dels límits i sentit de la concretització, de l'eficiència. L'esquerra té
unes tasques difícils. I necessita obrir-se, no tancar-se. L'alternativa d'esquer-
ra al govern nacional, en molts grans pa'ísos europeus, ha esdevingut possi-
ble i fisiològica, perquè l'esquerra s'ha basat sobre aquests valors i mètodes,
s'ha modernitzat, tornant a les seves arrels, anteriors a les grans heretgies
i a les grans il·lusions. Pot esdevenir possible i fisiològica a Itàlia també,
amb les mateixes condicions. Itàlia, econòmicament, és moderna i post-
moderna. Però era, fins fa poc, políticament anòmala.

El panorama polític, como ho van demostrar les últimes dades electorals,
possibilita la modernització política. Les tendències actuals es produeixen
malgrat el sistema proporcional pur, a què s'han atribuït exageradament tan-
tes culpes. Cal aportar només petites modificacions a les regles del joc elec-
toral, mentre que caldrà retocar més en profunditat les decisions dels cossos
públics i de les opcions fonamentals dels partits.

Ara la perspectiva té una òptica europea ja que el 1992 és a prop. No obs-
tant això, durant molts anys, en cada nació el procés decisional intern domi-
narà sobre l'internacional. El repte europeu exigeix més oferta de «governa-
bilitat per a la modernització»; més atenció a les regles del joc; més eficiència
i prudència envers els diners públics, en consideració de la competició de
les economies i la llibertat de circulació dels estalvis; més direcció personal
per guiar el gran canvi.
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A Itàlia, mentre parlo, amb les dades de les administratives parcials, re-
sulta que el moviment socialista (PSI i PSDI) i el comunista són, cadascun
aproximadament el 23%, o sigui que juntament representen el 46%. A més
hi ha un altre variat 10-12 per cent de republicans i liberals, radicals i verds
i demoproletaris. Sobre el paper, amb aquests números, l'alternativa d'esquerra
per a un govern nacional, existeix.

Però evitem de somiar massa aviat, com la nena del conte de la «lletera».
Intentem, tocant de peus a terra, mirar al voltant nostre, tornar a les arrels
i equilibrar els pressupostos.

Traduït de Mondoperario n? 8/9. 1988

Francesco Forte
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Peter Glotz

«¡Aufklärung, la filosofia de les llums,
no pot comptar amb res més que amb ella

mateixa si vol evitar que la humanitat
no se senti un dia totalment enganyada.»

T.W. Adorno I M. Horkheimer

Reagan i Chirac a Berlin exigeixen, «no caldria sinó», la reunificado i la
desaparició del mur, però són precisament els dirigents de les potències que,
amb l'arma a punt, eren presents el 1953 en el moment de la rebel·lió dels
obrers berlinesos de la construcció i el 1961 quan es construí el mur —sens
dubte, d'altra banda ens n'hauríem de felicitar ja que, sense ells, potser se-
ríem morts...

Adenauer no veia la urgència d'acudir a Berlin el 1961; el seus successors,
però, hi acudeixen, orgullosos i amenaçadors, encuriosits per veure si algú
tindrà el coratge de desautoritzar els «germans grans». Els poetes alemanys
parlen dels polítics del seu país com de «màscares»; Baudrillard, entre d'al-
tres filòsofs francesos, constata «la desaparició del polític». Al comú dels
mortals tant se li'n donen els bells mots; arronsa les espatlles i torna als seus
assumptes.

El neoconservadorisme s'ha perdut en els símbols. Només queden alguns
professors que pensin que es dirigeix una economia moderna per la massa
monetària. Les crítiques més virulentes del keynesianisme militar americà
provenen del camp dels banquers europeus. Els accents patètics de la moral
majority s'han esvaït des de fa temps en els arcs de la història. Margaret That-
cher, Helmut Kohl, Ciríaco de Mita i Jacques Chirac guanyen les eleccions.

Aquest nou conservadorisme, per respondre a les turbulències i resistèn-
cies dels anys seixanta, perd el seu vigor. Hom creia que asseguraria la regu-
lació econòmica: és precisament aquí que fracassa! A Europa, no és l'esquer-
ra que en recull l'herència; seria més aviat un liberalisme populista que se'n
riu dels «bons vells valors» i voldria transferir la càrrega de la regulació eco-
nòmica al mercat. Al cap d'un decenni de desregulació. IBM serà definitiva-
ment més poderosa que el govern alemany o francès.
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El model estatal, per raó de les seves estructures obsoletes, permetria si
més no reduir l'atur, però mai vèncer-lo. Ningú no ho ignora, i els únics que
no ho reconeixen són els polítics: d'altra banda, això no sorprèn ni impres-
siona ningú. El sociòleg conservador Nilaus Luhmann pretén que acudir a
les urnes constitueix un tràmit tranquil·litzador (però, és conservador?) Els
verds pretenen que el nostre sistema està desproveït de centre i que no dispo-
sa de la facultat de reaccionar als perills «com un home tot sol». Els «ecolo-
llibertaris» exigeixen un «desarmament del polític». Un home d'esquerres,
especialista de l'estil de vida a Berlin, Hermann Schwengel, afirma freda-
ment que «la classe política i la seva retòrica no és altra cosa que la superes-
tructura (inconscient fins al ridícul) d'una societat acomplerta; una superes-
tructura que es considera capdaventera, mentre que en el millor dels casos
manté una xarxa de distribució regional». I és el que jo mateix he experi-
mentat de vegades en el meu càrrec a la central de l'SPD.

Diumenge al matí, la superba estructura armada de l'Estat brilla amb tot
el seu esclat, però durant la setmana la maquinària funciona vanament. Això
no inquieta aquells per als quals el benestar està misteriosament deslligat del
mercat. Finalment constatem que la injustícia social no la redueixen ni els
evangelistes ecologistes ni certs fulletonistes de dreta. Caldria aturar l'avanç
dels adeptes retardate d'Adam Smith, els fanàtics de la privatització —però
podrà fer-ho l'esquerra a Europa? Deu ser responsable en part d'aquesta si-
tuació? N'és almenys conscient?

SOLS EL DIABLE SAP...

Des que li han desmuntat el seu concepte de progrés, i l'humanisme del
segle de les llums ha esdevingut una noció universal, l'esquerra està filosòfi-
cament desorientada. La seva teoria econòmica està danyada perquè la crisi
del marxisme, vulguem o no, li ha arrabassat la seva pròpia visió econòmi-
ca; i vet-la aquí, a sobre,, amenaçada de perdre un avantatge antic: la sòlida
organització dels sindicats i partits obrers. Està desorientada a l'època post-
moderna. Quan l'home de gustos modestos es metamorfosa en fi gourmet,
què pot oferir-li l'esquerra?

El gegant americà de l'electrònica IBM té una filial alemanya. La SEL està
aliada amb els francesos. La FIAT ven a Alemanya, BMW a Itàlia, Philips-
Eindhoven i Siemens-Munich desenvolupen juntes el projecte «sub-micron»,
per reduir encara més la mida dels xips. La indústria alemanya de la màquina-
eina té contactes arreu del món. L'univers econòmic des de fa temps ha es-
combrat el bon vell principi «local for local» però la política encara no ha
arribat a poder-se deslliurar de la ideologia passada de moda de l'Estat na-
cional. I la federació dels partite social-démocrates a Europa o la federació
europea dels sindicate són més aviat adreces que organitzacions. El movi-
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ment obrer s'ha presentat sota la bandera de l'internacionalisme, i és el món
dels negocis qui és actualment internacionalista. L'esquerra, doncs, resta pre-
sonera dins la seva closca nacional.

No deixo de parlar de l'esquerra europea. Existeix realment aquest ieti?
Els socialistes francesos i els social-démocrates alemanys poden arribar a
entendre's sobre els Pershing o es destrossaran mútuament per mitjà de grups
guerrillers? Els sindicats alemanys i italians defineixen una política comuna
en matèria de reducció del temps de treball i de flexibilitat o s'acontenten
de gestos rituals de solidaritat? Un diàleg polític s'estableix entre «grans in-
tel·lectuals» d'esquerra? Régis Debray respon a Jürgen Habermas? Hi ha ale-
manys d'esquerra que llegeixin Marxism Today, la revista marxista més oberta
d'Europa? El pensador visionari italià, Antonio Granisci, aconsegueix inte-
ressar els francesos o aquests es consideren prou ocupats amb Nietzsche i
Heidegger?

El malestar de l'esquerra a Europa prové abans que res de la seva incapa-
citat de concebre una política europea. Que la dreta toleri en el seu si alguns
conservadors que somnien amb PEstat-nació, això no la perjudicarà. Quan
deixa lliure curs al procés econòmic, la dreta du a terme el seu programa
(tot i que estigui inarticulada). Però una tal ignorància seria fatal per a l'es-
querra: es ridiculitza, es condemna definitivament a no produir res més que
retòrica després d'haver reivindicat el dret d'entrar a la història pels seus ac-
tes. O bé l'esquerra retroba la seva vitalitat i esdevé força europea, o bé desa-
pareix de l'escena després d'haver estat inscrita al quadre d'honor.

Els «antics» moviments europeus eren moviments de pau nascuts de l'an-
goixa causada per les guerres. Les armes han emmudit en pocs anys, l'entu-
siasme ha decaigut, i s'ha encaminat cap als conflictes d'interessos econò-
mics. El mateix sistema econòmic ha començat a patinar en el curs dels anys
setanta. Són els fonaments de l'«edifici europeu» que s'han esquerdat i ara
el problema és sobreviure.

Assistim a un declivi radical del poder dels Estats pres individualment:
ja no controlen els processos econòmics. El pas d'un sistema de paritats fi-
xes a un sistema flexible ha fet saltar el darrer lligam sòlid que existia entre
Estats industrialitzats. Hom ha vist néixer de la nit al dia mercats financers
transnacionals i extraterritoriais; molt més que qualsevol govern, determi-
nen avui dia els esdeveniments econòmics. Els Estats fixen sobiranament els
tipus d'interès i per tant poden definir les polítiques nacionals anticrisi, però
la inseguretat dels tipus de canvi desencoratgen les inversions productives.
L'esquerra acusa l'atur massificai, però el seu vell keynesianisme nacional
ja no té credibilitat. Aleshores, quines altres propostes hi ha?

L'autonomia de la cultura europea també es troba amenaçada dramàtica-
ment. La comunicació s'accelera, es multiplica i s'internacionalitza gràcies
als avenços de la tècnica. Hom comença a disputar per saber qui disposarà
de la infrastructura tècnica i decidirà els programes. Així, s'enfronten els
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antics gegants de l'electrònica i els nous i temeraris condottieri del capitalis-
me mediàtic: Murdoch i Kirch, Maxwell i Berlusconi. L'opinió pública està
despullada de tota legalitat. I en tot això, on és l'esquerra?

Sols el diable sap on se situa l'esquerra. Quant a nosaltres, no ho sabrem,
mentre l'esquerra anglesa pensi amb nostàlgia en les lluites de classe passa-
des, la francesa s'acomodi en un gaullisme modernitzat, l'alemanya es trobi
desemparada enfront de la naturalesa del poder polític, de la noció d'apro-
piació i del nou individualisme, mentre que, totes plegades, no s'arrisquin
a un projecte comú per por dels compromisos.

Tan sols una cosa és certa: o l'esquerra europea es torna a crear, o l'esquer-
ra ho té perdut.

L'ESQUERRA DESORIENTADA

En el si dels dubtes de l'esquerra, hi ha, i això pot semblar estrany, la seva
«desorientació política». A costa d'un gran esforç, els partits socialistes i els
sindicats s'han desprès de totes les formes del dogmatisme marxista,però la
indispensable obertura ideològica ha esdevingut seguidament pragmatisme
cec. La tolerància ha atès el seu punt culminant en la indiferència. «Cadascú
pot motivar el seu socialisme com l'entengui», «poc importa perquè és dels
nostres, l'essencial és que sigui dels nostres»: aquests principis han estat portats
a l'extrem. És així que l'esquerra no sols s'ha deslliurat de la seva Weltans-
chauung (visió del món) «científica», sinó que també ha perdut la seva força
de pensament progressista extreta de la filosofia de les llums. Actualment,
és «lliure»; però lliure com el passejant de diumenge que ha oblidat la seva
bossa sobre l'herba del prat al capvespre i que va avançant, inconscient, cap
a la nit, encara sense haver hagut de treure'n res...

L'afirmació segons la qual l'esquerra no seria més que el producte de la
industrialització dels cent cinquanta darrers anys no és verificada per la social-
democràcia. L'esquerra és naturalment l'infant dels temps moderns. Amb Des-
cartes vol desembruixar el món, llevar la por als homes i fer-ne mestres. L'hu-
manisme de YAujklarung s'ha construït al voltant de l'autonomia del subjec-
te. El qui abandona aquesta concepció retira tot fonament a l'esquerra.

Ara bé, ja fa uns decennis que s'està instruint un procés gegantí. Els testi-
monis de l'acusació són legió. Tant siguin els marxistes d'obediència estricta
que rebutgen l'humanisme del jove Marx i avantposen la dinàmica pròpia
de les estructures econòmiques objectives; o bé els adeptes de Nietzsche com
Michel Foucault que desitgen demostrar que a l'edat mitjana es tractava la
follia de manera més humana que a l'època moderna amb la qual cosa ridi-
culitzen tot progrés; o també els psicoanalistes deixebles de Lacan que de-
semmascaren la filosofia del cogito (jo penso) i descentren tranquil·lament
el subjecte; o finalment la filosofia naturista que rebaixa l'home al rang d'un
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element de la natura: tots discuteixen al subjecte el dret d'ésser «mestre» del
seu pensament i dels seus actes. Però l'evolució no és del tot arbitrària ja
que si per Descartes l'home era «mestre i propietari de la natura» la propietat
no és gaire engrescadora i els homes s'esfereeixen quan senten noms com
Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, My Lai, Txèrnobyl, Bhopal i un llarg cen-
tenar d'altres localitats. Només una nova filosofia de les llums pot ser vàlida
avui dia. Europa ha de superar el seu concepte de progrés quantitatiu per
anar vers un concepte qualitatiu.

L'esquerra ja no sap com reaccionar davant la deconstrucció completa dels
temps moderns, especialment en aquests darrers anys. Com que és activa per
naturalesa i la mouen objectius socials, perd tots els seus mitjans des que
sembla imposar-se una concepció «circular» de la història. Per què torturar-
se, aleshores? Una vegada que el subjecte no és res més que una cosa entre
les coses, per què trencar-se les banyes per transformar el món per mitjà del
«treball»? I si l'home està avalat per les estructures, si no pensa, si és pensat,
si no parla, si hom parla per ell, inconscientment acaba per demanar-se si
tot l'enrrenou creat al voltant dels drets de l'home rima encara amb alguna cosa.

La fe catòlica es presta a la «supressió» del problema. El cristià no té ne-
cessitat del progrés, Crist li aporta la redempció. Però qui, en les societats
modernes, en les organitzacions de masses d'esquerra (o de dreta) porta amb
ell encara aquests recursos en el camí de la vida?Si, després de quatre segles
de treball en la gran obra, el vertigen s'apodera de l'esquerra dalt de la basti-
da, se li retirarà el seu permís de treball.

Si l'esquerra abandona la línia traçada per Descartes, Kant, Hegel i Marx,
Newton, Galileu, Darwin, Freud i Einstein, és que renuncia a ella mateixa.

TREBALL i UTOPIA CONCRETA

A Europa, la societat de l'avenir continuarà sent una societat industrial i
una societat de treball. Aquells qui pretenen que la indústria és un valor efí-
mer s'equivoquen. El treball ha de continuar sent una categoria major per
a l'esquerra. La societat dels dos terços desitjada pels visionaris (dos terços
de treballadors que assegurin amb el seu treball uns ingressos garantits al
tercer terç de la societat) no seria ni més pacífica ni més a la dreta que una
societat dels dos terços reals en la qual la classe dels dirigents econòmics
assagi de «cooptar» la majoria dels treballadors tot tornant a enviar al capda-
vall de l'escala una minoria de parats, jubilats dels dos sexes, joves sense
ocupació, treballadors immigrants i altres marginats. El treball ha estat i és
encara massa sovint treball de forçat que s'acompleix per sobreviure. La seva
supressió no entra dins del domini de la utopia raonable. No es tracta pas
d'abolir el treball, sinó d'organitzar la lluita contra el treball com a infortuni.
No es tracta tampoc de cantar les lloances de la ganduleria, sinó més aviat
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de reconèixer i diversificar noves formes creatives de treball. La llibertat d'elec-
ció es podria introduir en el treball com a mitjà de manteniment i hi ha tre-
ball útil que no s'intercanvia per diners. El treball no s'hauria d'organitzar
de tal manera que el temps lliure hagi de patir el terrorisme del seu ritme.
El treball és en el fons un fenomen metabòlic entre l'home i la natura, atès
que r«home té la necessitat d'una cara a cara que pugui formar i transfor-
mar». «La llibertat i autonomia dels subjectes necessita d'una concreció a
la qual el subjecte es refereix i en la qual es troba confirmat» (Oskar Negt.)

Si només l'esquerra europea pogués comprendre que disposa d'una utopia
concreta susceptible d'entusiasmar les multituds: la reducció del temps de
treball! En això, no hi té només un instrument tecnocràtic per repartir el tre-
ball més equitativament, sinó alhora un objectiu capaç de modificar la socie-
tat, de facilitar a l'home més «temps disponible». La humanitat té per prime-
ra vegada l'oportunitat històrica de fer que el temps de què disposa un home
per a la seva orientació sigui més llarg que el que li cal per al seu treball,
el seu lleure i el seu repòs.

Hom pretén que l'esquerra ja no té objectius? Aquí en tenim un que ha
superat l'estadi dels principis, que és present en les lluites socials. El 1984,
el sindicat alemany del metall ha encetat un debat històric sobre un tema que
s'hauria d'estendre a tot Europa: com augmentar la productivitat tot reduint
el temps de treball? Així, perquè la indústria europea continuï sent competi-
tiva, cal tenir en compte les empreses marginals amenaçades per una reduc-
ció massa ràpida i mantenir un grau de flexibilitat tolerable per l'empresa
i el treballador. A costa d'un gran esforç, podrem fer de la lluita dels me-
tal·lúrgics alemanys (reducció sistemàtica del temps de treball amb compen-
sació salarial, és a dir, sense esglaonament social) un tema de tota l'esquerra
europea, una gran iniciativa política, cultural i social. La instauració d'un
nou equilibri entre treball i temps lliure serà doncs un element nou i de pes
en el programa d'un moviment polític que no serà destorbat pel concepte
d'«emancipació».

L'ECOLOGIA NO ÉS UNA MONOMANIA ALEMANA

La modernització ecològica de la societat industrial serà una de les priori-
tats a l'ordre del dia dels pròxims dos decennis. No és ni una quimera cris-
tiana ni una monomania alemanya, és una condició sine qua non perquè la
producció no destrueixi les seves pròpies bases. Els quadres europeus que
donen tan fàcilment el Japó com a exemple quan es tracta de temps o de dis-
ciplina de treball s'ho haurien de mirar de més a prop: efectivament, els ja-
ponesos han progressat. Però s'han modernitzat ecològicament. Això no vol
dir només lluitar contra els símptomes, sinó modificar realment les estructu-
res; no guarir, sinó prevenir. Es l'Estat que ha de formular els objectius a

156



L'OPINIÓ SOCIALISTA

llarg termini, els quals l'economia podrà, seguidament, assimilar i concre-
tar. Totes les funcions de les matèries primeres estan en joc. Cal, amb ajut
de les tecnologies, reduir el consum de matèries no renovables; assegurar
la transició cap a matèries primeres i energies renovables, garantir la preser-
vació dels recursos i informar perquè tothom se n'ocupi. És un repte enor-
me, per a la joventut particularment, que té necessitat d'un gran projecte:
aquest bé mereix la seva adhesió.

Però que l'esquerra no caigui, tanmateix, en el defecte del moralisme eco-
lògic ni en el del biologisme. L'ecologia no fixa valors però descriu els lli-
gams de causa a efecte. El nou liberalisme santifica el mercat, l'«ecologisme
verd» santifica la natura: tots els excessos són nocius. L'home continuarà in-
tervenint en els circuits energètics, en els cicles de producció i de consum
de les primeres matèries, en els ecosistemes, en definitiva, però no ho farà
de manera destructiva: procedirà més aviat, després d'haver estudiat i refle-
xionat, de manera creativa, i aquell qui prediqui la submissió passiva de l'home
a la natura serà víctima d'un error de judici!

Sense escarafalls ni optimisme, definint els objectius de la societat situada
de cara a les possibilitats de la natura, coneixent les noves normes que cal
respectar en la nostra relació amb aquella, es podrà traspassar una nova eta-
pa en la comprensió de les ciències naturals, socials i polítiques. Quin tema
més superb per a una esquerra agressiva!

L'histèric debat entorn de l'energia nuclear podria així quedar reduït a al-
gunes qüestions plausibles. La generació actual de reactors d'aigua lleugera
té una durada d'utilització d'uns quants decennis, l'eliminació dels seus resi-
dus no està garantida del tot encara avui. Podem suportar el cost d'una mi-
llor utilització del carburant en els generadors i el cost de la seva retirada?
Podem assumir aquests riscos sense vacil·lar? Ens sentim capaços de multi-
plicar el nombre de centrals per trenta per enfrontar-nos a la demanda ener-
gètica del pròxim segle? Podem estar segurs d'evitar altres Txernòbyls sobre
el planeta? Podrem controlar sempre l'ús abusiu del plutoni en el món? M'agra-
daria conèixer l'home que pogués respondre a totes aquestes preguntes afir-
mativament sense dubtar. Des de fa uns quants anys, la divisa a la República
Federal ha esdevingut: «Sortim del nuclear.» Hom confessa la seva identitat
declarant-s'hi a favor o en contra. Perquè si l'esquerra alemanya en molts camps
té moltes coses a aprendre en un diàleg amb l'esquerra europea, sobre el dossier
nuclear disposa ja dels millors arguments.

L'home es troba en una cruïlla de la seva història social: li cal adquirir
el domini dels seus estris. La modernització ecològica podria subministrar-
li l'ocasió d'una reconstrucció parcial de la política.

JALTA

El nou liberalisme ofereix perspectives pel que fa als negocis però no ofe-
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reix cap pla polític. Que l'esquerra europea ompli aquesta llacuna, conferei-
xi una dimensió històrica al seus propòsits de pau i treballi en la reconstitu-
ció d'Europa.

Després de la partició d'Europa a Jaita, confirmada entre 1945 i 1952, les
armes emmudeixen, però això no significa tanmateix la pau... Es que no es
vol condemnar un reglament que ha permès des de fa més de quaranta anys
evitar la guerra en el continent més disputat del món. Aquell qui pretengués
tocar les fronteres de Jaita, sigui germano-txec, germano-polonés o russo-
polonès, seria un boig o un criminal.

L'aparent seguretat a Europa és tanmateix enganyosa. Si la Unió Soviètica
pateix d'esclerosi econòmica, les transformacions s'endeguen, els vells sa-
tèl·lits es metamorfosen en companys imprevisibles, «al mur, el mapa tot pla
d'Europa agafa relleu» (Brandt) i Gorbatxov mira de sortir d'una ciutadella
que ha esdevingut poc segura. Basada en la capacitat dels americans d'arris-
car la seva pròpia vida pels europeus, l'estratègia de l'OTAN presenta avui
moltes fallades. Amèrica es troba sacsejada per impulsos isolacionistes; a
l'Europa occidental es critica els americans tan aviat per la seva militància
com per la seva docilitat; el derrotisme s'instal·la entre els joves europeus.
L'OTAN es ridiculitza. Ha donat una imatge lamentable d'ella mateixa quan
s'ha mostrat incapaç d'aportar una resposta concertada a les proposicions de
Gorbatxov en matèria de desarmament. Europa s'interroga; la seva situació
és, a mig termini, fràgil i perillosa.

Tota nova utopia europea passa per l'abandonament de tota il·lusió. Per ob-
tenir una modificació positiva de Ystatu quo, cal primerament acceptar aquest
statu quo sense restricció. Els europeus han d'aprendre a superar la dimen-
sió Est-Oest, els occidentals han de deixar d'imaginar-se que, just darrera
el mur de Berlín comença F«Est» (per què no l'Imperi dels Huns...). Varsò-
via, Praga i Budapest són ciutats europees. Europeus de l'Est i de l'Oest han
de salvaguardar el concepte d'una Europa total. Qualsevol temptativa de rup-
tura brutal dels blocs destruiria les estructures a partir de les quals es po-
dria, de la manera més avantatjosa, desenvolupar noves estructures.

L'Europa total no és pas una alternativa a l'Europa occidental; la Unió de
l'Europa occidental és la condició prèvia a la creació progressiva d'estructu-
res que englobin l'Est i l'Oest. L'Europa de l'Est no tindrà l'oportunitat d'arren-
car una llibertat de moviments més gran al germà gran soviètic mentre els
europeus de l'Oest no guanyin una independència més gran respecte del ger-
mà gran americà. Però, sense l'acord de les potències predominants, una eman-
cipació d'Europa destruiria el fràgil equilibri de la seguretat. Ara bé, una
nova organització de la pau no pot passar sense seguretat militar.

Cara a la iniciativa (agosarada?, demagògica?, o totes dues coses?) de Gor-
batxov, Europa necessita una segona Ostpolitik que tendeixi vers un regla-
ment de pau permanent, a diferència de la primera Ostpolitik que ha hagut
d'efectuar un penós treball de «desminament» polític. Ens caldria esbossar
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una posició de distensió que agafi desprevinguts els moviments populistes
de dreta a Occident i que presenti garanties sobre la hipòtesi d'un reforça-
ment dels falcons al Kremlin; això implica que s'insisteixi d'una i altra part
en la dissuasió i que es tingui més en compte les formes de direcció de vega-
des complicades de l'altre camp. Substancialment, una segona Ostpolitik hauria
d'incloure els tres elements següents: a) el desarmament a l'Europa central
(desescalada en lloc d'escalada, zona sense armes químiques, passatge sense
armes nuclears, reducció conjunta de tropes convencionals, pla Jaruzelski,
etc.); b) contactes econòmics intensificats entre les empreses (joint ventu-
res), entre els Estats, entre CEE i COMECON; c) la sistematització de les
relacions culturals entre els Estats de l'Europa central que són intel·lectual-
ment molt acostat.

Malauradament l'Europa que podria portar a terme una política d'aquesta
mena no existeix en aquest moment; no hi ha res més que individualitats sus-
ceptibles d'associar-se. Es pot concebre, per exemple, que França i la Repú-
blica Federal assumeixin responsabilitats particulars i, més enllà dels actes
simbòlics, elaborin plegades una política, però no n'hi ha prou que els dos
caps d'Estat juguin a ser Adenauer i De Gaulle i facin una encaixada en al-
gun camp de batalla històric. Haurien d'intentar de superar les resistències
existents al si dels dos països per organitzar una cooperació concreta en ma-
tèria de defensa convencional. Només aquesta actitud podria permetre de sortir
del cercle viciós d'una doctrina molt gastada.

No n'hi ha prou de voler l'autodeterminació d'Europa, cal estar preparat
per assumir les càrregues que comporta una autonomia més gran. Quin sen-
tit té esperar que la gota faci vessar el got als Estats Units i que el Congrés
forci un president a reduir unilateralment la presència americana a Europa?
L'esquerra europea ha de tenir el coratge d'endegar un procés realista segons
un pla preparat conjuntament amb els americans i destinat a introduir la re-
ducció de les tropes americanes (almenys per sota d'un mínim indispensa-
ble) en les negociacions amb els soviètics.

La nostra Europa que manca d'unitat i de visió extranacional pot arribar
a un consens en aquests conceptes? En aquest final del segle XX, les rela-
cions exteriors ja no consisteixen en altra cosa que en una sèrie d'intrigues
diplomàtiques. L'esquerra ha de tenir molt clar que el 1945 ha assenyalat el
final de l'imperi de Hitler, però també de tota una època: la de l'Estat nacio-
nal. Era la fi d'Europa o només un nou començament?

PROGRÉS o DESENVOLUPAMENT

En el discurs de molts oradors d'esquerra, el mot «progrés» avui dia ha
de cedir el seu lloc al concepte més neutre de «desenvolupament». Es pot
encara, dins de l'actual clima de pensament aferrar-se a la tradició de la filo-
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sofia de les llums i del pensament progressista? Hom pot fer-se entendre de-
fensant la reconstrucció social i ecològica del «progrés», mitjançant un acos-
tament vertader entre les élites científiques, econòmiques i polítiques?

Això no és pas un al·legat per una modernització sense reforma o un opti-
misme desenfrenat. Perdent el contacte amb els moviments d'emancipació,
ecologistes o pacifistes, l'esquerra es desentén de les preocupacions de mi-
lions de persones: ha de lluitar en una època en què l'home coneix encara
la por. El segle XX ha tingut diverses experiències malaurades en matèria
de progrés destructor, no cal que ens n'amaguem. Pels social-démocrates ale-
manys, en contradicció potser amb els socialistes francesos, el simbolisme
costós del Concorde no és representatiu de la modernitat.

La dreta absorbeix millor que nosaltres els ambients culturals pessimistes.
El dubte post-modern, el de la factibilitat o el de la política, fa el joc al neo-
liberalisme: la política desapareix en benefici de l'organització individual i
de la moral. Això és absolutament del gust d'una petita burgesia ambiciosa
i Margaret Thatcher podrà ben aviat autoritzar les centrals nuclears i les pre-
sons privades.

Per al nou liberalisme, la dinàmica tecnològica és per sobre de la política,
i la lluita per la justícia social considera que pertany a la pre-política i a l'àmbit
privat; l'Estat-estructura i l'Estat-social poden desaparèixer, la classe políti-
ca ja no té justificació en ella mateixa. Quin superb antimodernisme, quin
retorn a l'edat mitjana! Però qui n'és conscient? Quan Ernst Troeltsch escriu
que l'Estat és «una concentració aritiegoista de la voluntat vers objectius co-
muns de vida», fa riure i una part de l'esquerra s'hi afegeix. Mentre això
sigui així, l'esquerra no té cap possibilitat de conservar el poder.

La política no és en absolut un domini reservat a l'Estat; per la força de
les coses, l'«àmbit privat» s'ha polititzat sovint aquests darrers anys. Abans
de retirar-se en la sub o la micropolítica, l'esquerra hauria de preguntar-se
si la incapacitat de resoldre els grans problemes del nostre temps no s'expli-
ca amb els dèficits institucionals evidents. És impossible dotar el Fons Mo-
netari Internacional de reserves i d'un mandat que li permeti ser la instància
dirigent d'un nou ordre keynesià. Els obstacles a una solució així no s'han
de buscar pel costat del «sistema», ni en l'amoralitat dels homes polítics. Tam-
poc hi ha gaires possibilitats d'encaminar el Consell Europeu perquè fermi
les brides del mercat dels eurodòlars i coordini les diferents polítiques mo-
netàries. Aquestes situacions provenen de la nostra pròpia incapacitat. Els
homes polítics no han de ser solament «autèntics» i rigorosos; han de mante-
nir proposicions raonables i convèncer amb talent «els de l'altra banda».

L'edifici europeu té nombroses plantes. El perill post-modern fa estralls
a la República Federal, a Àustria, als Països Baixos, a Escandinávia. A França,
ha travessat la intel·lectualitat sense arribar al Partit Socialista. A Anglaterra
es desconeix. L'orientació ecològica és un fet assolit pels alemanys, però és
objecte de disputes entre els francesos. En alguns països, els sindicats estan

160



L'OPINIÓ SOCIALISTA

mortalment ferits; en d'altres, ressorgeixen amb una nova generació i amb
una nova línia. L'escissió de l'esquerra anglesa ha donat lloc a un lliscament
cap a la dreta (Socialist Democratic Party), els italians busquen una coalició
amb els comunistes i els" alemanys es desllomen en la seva competència amb
els verds.

De tot això, és important retenir-ne dos imperatius: o bé l'esquerra desen-
volupa un nou internacionalisme, desideologitza el seu programa tot conser-
vant la seva identitat, o bé esdevindrà supèrflua i desapareixerà. I això per-
què, si la major part de les organitzacions de l'esquerra europea han fet bé
d'abandonar certes receptes miraculoses pretesament marxistes, com per exem-
ple les folles nacionalitzacions, tanmateix avui dia en fan un gra massa i no
poden pas esperar de menar d'aquesta manera els obrers especialitzats (cada
cop menys nombrosos) o els empleats en augment) vers un millor segle XXI.

Traduït de L'Evénement Européen. 1988

Peter Glotz
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La fi del consens anglès
James Callaghan i Caroline Anstey

Si ens haguéssim de creure els objectius nacionals manifestats entre 1945
i 1970, hi hauria hagut consens a la Gran Bretanya entorn del manteniment
de la plena ocupació, de restabliment de l'Estat-providència i de la necessi-
tat del govern d'implicar-se profundament en l'economia nacional. Nosaltres
mateixos, en aquella època, estàvem massa absorbits pel debat polític per
reconèixer aquesta realitat i no s'hauria de concloure massa ràpidament que
els dos principals partits, laborista i conservador, no en coneixien les dificultats.

La Segona Guerra Mundial havia contribuït certament a l'acostament, però
el que cal retenir a propòsit d'aquest període és que ha estat àmpliament do-
minat pels programes econòmics i socials de l'esquerra, introduïts pels go-
verns laboristes de 1945-1951 i mantinguts amb algunes variacions pels
governs conservadors sota Winston Churchill, Anthony Eden i Harold Mac-
Millan. Amb Edward Heath, el 1970, el consens començà a fer aigües, però
allà on Heath avançava encara a les palpentes, pel que fa a les relacions in-
dustrials i la política econòmica, Margaret Thatcher hi ha utilitzat tota l'arti-
lleria. La seva nova dreta ha convertit efectivament la destrucció del consens
posterior a la guerra en filosofia política, i ha arribat fins a declarar recent-
ment que el seu objectiu final era deslliurar el país de qualsevol vestigi de
socialisme.

Després de tres fracassos electorals successius, ara s'imposa una pregunta
a la dreta del nostre país, però també a l'Europa occidental i als demòcrates
dels Estats Units: per guanyar les eleccions, és necessari el lliscament cap
a la dreta que ha caracteritzat els anys vuitanta i, si és així, en quina mesura?
Però potser trobarem la resposta en els orígens i l'evolució del consens del
període precedent.

Després de la Segona Guerra Mundial, les expectatives del públic en ma-
tèria de política pública es transformen. Es van fer sondejos d'opinió el 1943,
que van revelar que un quart de les persones consultades pensaven que ha-
vien assistit a un lliscament cap a la dreta. Això s'explica parcialment pel
fet que s'havia donat una gran repercussió a l'informe sobre la seguretat so-
cial en el qual William Beveridge defensava «una protecció pública per a tots,
des del bressol a la tomba». I a més a més, hi havia hagut també la galvanit-
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zació de les tropes entorn de la bandera democràtica, una forma de mobilit-
zació que havia conduït a exigir l'extensió dels drets polítics i econòmics.
Però el fenomen s'explica potser encara millor: cara al perill comú, calia
aferrar-se a idees de lleialtat i d'igualtat i funcionar segons una organització
econòmica i social de temps de guerra, un tipus d'organització que perme-
tria passar del principi a la pràctica de la planificació econòmica i del col·lec-
tivisme. La guerra subministrava al govern l'ocasió d'intervenir i ho portava
a terme amb èxit. Hi va haver fins i tot un llibre blanc de la coalició de 1944
que reconeixia el paper possible del govern en la garantia de la plena ocupació.

En el si del Partit Conservador, alguns oponents poderosos intentaren d'en-
carrilar el moviment, però sense assolir mai d'invertir la tendència. En les
seves Memòries, Clement Attice, membre eminent de la coalició durant la
guerra i després primer ministre laborista, recorda que «esdevenia cada ve-
gada més difícil de sotmetre projectes per a la postguerra», quan les dissen-
sions tornaven a sacsejar el partit. Es féu evident que l'opinió pública no fa-
ria l'amalgama entre les reformes econòmiques i socials i el Partit Conservador
dirigit per Churchill. Quan tingué lloc el debat parlamentari de febrer de 1943
sobre l'informe Beveridge, foren simples diputats laboristes els qui portaren
l'atac contra la coalició i li retreieren de no voler pronunciar-se sobre la po-
sada en pràctica de l'informe. El mateix Beveridge no es va estar de subratl-
lar la importància de l'incident: «Em pregunto si el senyor Churchill hauria
pogut evitar una derrota en unes eleccions generals. Milions de ciutadans
allistats a les forces armades comprenien molt clarament que, per obtenir
reformes socials, haurien d'anar a buscar a una altra banda i no pas a ell.
Pel que fa al Partit Laborista, emergí del debat dels dies 16, 17 i 18 de febrer
de 1943 com a representant de l'única esperança per un món millor després
de la guerra». Un líder conservador, lord Hail sham, anà encara més lluny:
la victòria magistral dels laboristes el 1945 era «la conseqüència d'una repul-
sió llargament reprimida per causa dels principis, les pràctiques i la perti-
nença al Partit Conservador». La victòria laborista de 1945 fou un terratrè-
mol tal que l'oposició conservadora hagué de moderar les seves exigències
quan aparegué, entre 1945 i 1950, la legislació que portaria a l'establiment
d'un servei nacional de salut, d'un sistema universal d'assegurances i de pa-
gament de subsidis en cas de malaltia, d'invalidesa o d'atur. La reacció de
l'oposició també devia ser moderada quan es va acordar la independència
al gran subcontinent indi i quan arribaren les nacionalitzacions del Bank of
England, de les mines de carbó, de la siderúrgia, de l'aviació civil, del gas
i de l'electricitat, del ferrocarril i de bona part dels transports per carretera.
Però no va ser només l'amplitud de la victòria del Partit Laborista el que
havia impressionat els conservadors i els havia convençut que els electors
esperaven ara altres accions j)úbliques sobre l'ocupació, l'economia i el be-
nestar social. En matèria de gestió de l'economia, les idees de Keynes co-
mençaven a fer el seu camí entre els conservadors, i el partit de finals dels
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anys quaranta i després dels anys cinquanta i seixanta ja no tenia en realitat
res en comú amb el d'abans de la guerra. La comparació és encara més im-
pressionant després de 1979 amb el thatcherisme.

Després de la seva victòria a les eleccions generals de 1951, els conserva-
dors no tocaren cap de les grans reformes laboristes de l'època d'Attlee, tret
de desnacionalitzar els transports per carretera i la siderúrgia. En la seva Carta
industrial, es manifestaven solemnement per una economia «mixta» i l'Estat-
providència; en tanta mesura i tan bé que el 1974 es parlava de butskellism
per il·lustrar la total similitud entre les polítiques econòmiques dirigides per
R. A. d'Hisenda, i pel seu predecessor laborista, Hugh Gaitskell. El 1962,
el primer ministre conservador Harold MacMillan creà el Consell Nacional
per al desenvolupament econòmic i el presentà al públic com un lloc de «pla-
nificació per consentiment»: molt més que en l'acceptació parcial d'un pro-
grama de nacionalització, molta gent hi veié un signe de lliscament dels con-
servadors cap a l'ordre del dia dels laboristes.

En aquest període, el consens portà igualment al dossier dels afers estran-
gers. La política exterior i l'economia de la Gran Bretanya no podien evitar
estar profundament marcades per la pèrdua d'un quart de les riqueses nacio-
nals i per la caiguda de les exportacions a un terç del nivell d'abans de la
guerra. Els conservadors demostren encara més vigor ideològic que Ernest
Bevin, secretari d'Estat laborista d'Afers Estrangers, a polir les seves bones
relacions amb els Estats Units, que consideren del més gran interès per a
l'economia nacional i per a la defensa de l'Europa de l'Oest. En l'oposició,
Winston Churchill havia parlat molt d'Europa, però una vegada al govern
no es manifesta com un gran europeu. Amb l'afer de Suez, els ulls es comen-
çaren a obrir; el lligam amb els Estats Units i la simetria de la relació privi-
legiada es posaren en qüestió. Però no és fins als anys seixanta que la Gran
Bretanya començà vertaderament a girar la vista cap a Europa. En el seu pro-
grama electoral de 1970, conservadors, laboristes i lliberals havien inscrit l'en-
trada de la Gran Bretanya a Europa, sota unes condicions acceptables es
comprèn...

En segon terme, darrera el consens, les divisions internes dels dos partits
romanien. Entre els laboristes, alguns encara reclamaven més nacionalitza-
cions a la fi dels anys quaranta, mentre que d'altres com Herbert Morrison
pretenien que calia consolidar primer un terreny adquirit des de feia tan poc.
El 1951, es defensava la feblesa i el cost d'un programa de rearmament con-
tra un millor programa social. Això portà de dret a les dimissions d'Aneurin
Bevan i Harold Wilson. Enmig dels anys cinquanta, es disputava entre l'es-
querra i la dreta del partit a propòsit del paràgraf 4 de la Constitució que
tractava de la propietat col·lectiva, i a la fi dels anys cinquanta es debatia
el desarmament unilateral. La conferència laborista l'adoptà el 1959 per
rebutjar-la el 1960. Qualsevol que fossin els temes, els protagonistes es rea-
grupaven pràcticament sempre de la mateixa manera de les dues bandes. Tan-
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mateix, cal remarcar que a l'interior del Partit Conservador les diferències
giraven més entorn de la política imperial i estrangera que entorn de l'adop-
ció de mesures socials. Vet aquí que el partit que sempre s'havia embolcallat
en la bandera nacional experimentava serioses dificultats per posar-se d'acord
a l'hora d'afluixar els cordons de l'Imperi. Churchill tingué una premonició
quan declarà durant la guerra que no havia arribat a primer ministre del rei
per presidir la liquidació de l'Imperi britànic, però, a la fi dels anys cinquan-
ta i al començament dels anys seixanta, hi hagué uns quants primers minis-
tres compromesos en aquesta comesa! Pel que fa a la independència de l'ín-
dia, el banc ministerial conservador potser va seguir la direcció indicada pel
Partit Laborista, tanmateix, aparegué una diferència ben fonamental: entre
Y imperialism torysm i una reconeixença sovint tardana del nou estatut de la
Gran Bretanya en el món. Ha estat il·lustrada per les dissensions en el ma-
teix si del Partit Conservador quan es produí la retirada de la base britànica
d'Egipte, de l'afer de Suez, a propòsit del calendari de la independència co-
lonial africana, de Rodésia i de l'Àfrica del Sud.

Esdevingué impossible, al començament dels anys seixanta, d'amagar el
fet que l'economia britànica anava rerassagada darrera els països industrials
veïns. En els anys cinquanta, els conservadors eren al poder i el país conei-
xia una aparent prosperitat. El givern MacMillan no podia tanmateix adjudicar-
se cap glòria personal ja que eren els termes de l'intercanvi els que ja no
eren els mateixos. Quan s'assajà de regular el creixement de l'economia per
una sèrie de mesures fiscals, s'obtingué una alternança de períodes d'expan-
sió i d'estancament, Ystop-go. Amb aquest règim, la indústria tingué por d'in-
vertir en nous equipaments i crear noves instal·lacions. Després de tretze anys
de poder conservador, de 1951 a 1964, el consens, obra d'Attlee, continuava
evidentment intacte, però sense que es produís tanmateix un renaixement de
la potència industrial britànica.

El govern laborista elegit el 1964 es comprometé d'entrada a conjugar pros-
peritat i progrés tècnic. Els dos partits pateixen en aquesta època la influèn-
cia de nous estils de govern: la presidència de John Kennedy feia escola. Es
creà els nous ministeris d'Afers Econòmics i de la Tecnologia per consagrar
el nou acostament. Es gastà molta energia per assolir un acord en l'art de
concebre una política industrial. Empresaris, treballadors i representants del •
govern es trobaven al Consell Nacional per al desenvolupament econòmic,
establert sota MacMillan, durant les discussions «tripartides» Al seu torn,
els laboristes decidiren instituir uns quaranta petits consells per al desenvo-
lupament econòmic dotats de presidents independents. Cada un tenia al càr-
rec un sector industrial, en supervisava els avenços i li feia recomanacions.

El 1966, es començà tanmateix a fer notar que els camins dels dos partits
se separarien. El manifest laborista parlava de planificació i el partit guanya-
va les eleccions, mentre que els conservadors parlaven de remodelatge de
l'Estat-providència i de reformes dels sindicats. «Perquè la Gran Bretanya arribi
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al capdavant», aquest era el títol d'un document creat després de la derrota
electoral de 1964. Provenia d'un comitè consultiu dirigit per Edward Heath,
que aviat estaria al capdavant del seu partit. Hom no hi feia només referència
a la reforma dels sindicats, sinó també a. l'extensió dels règims privats de ju-
bilació. D'altres signes també indicaven que els conservadors tendien, en ma-
tèria de protecció social, vers un règim més selectiu que universal. Amb l'arri-
bada al govern del senyor Heath del 1970 al 1974, es féu evident que es desviaven
expressament del consens de la postguerra. Fins aleshores, efectivament, s'ha-
vien donat divergències entre els dos partits pel que fa als nivells de taxació
redistributiva, de la inversió en les indústries nacionalitzades, de la defensa
pública i de les exportacions de capital. La crítica conservadora només havia
arribat als nivells, sense posar en qüestió els principis. Els records de l'es-
tancament i de l'atur massiu dels anys trenta turmentava encara els esperits;
així es retrobava un bon lloc a l'ordre del dia polític el rol social de l'Estat,
la nacionalització de les societats que asseguressin els serveis públics i la
recerca de la plena ocupació amb l'ajuda de les regles keynesianes. Però,
els records s'esvaniren i la dreta comença a donar un sentit pejoratiu al terme
de «consens» que abans s'havia sentit com una marca d'unitat nacional per
part dels observadors de la Gran Bretanya. El conservadorisme de postguer-
ra es buscava procedint a reduir la despesa pública, promulgant una llei so-
bre les relacions industrials que modificaria ràpidament la imatge dels sindi-
cats de cara a l'opinió pública després de 1974. S'havien apartat sensiblement,
també, de la planificació econòmica tan del gust de MacMillan, però poc
apreciada per Edward Heath. Aquest darrer tenia més en compte la creació
artificial d'un partit preocupat per escapar de l'empremta tradicional de l'alta
burgesia i s'obstinava a desmarcar-se del partit de Harold Wilson, mentre els
moviments de l'electorat li ho permetessin...

En aquest estadi, és important d'examinar els dos partits i estudiar-ne les
bases. La democràcia britànica té dues fonts principals. La primera es troba
en la tradició filosòfica de John Locke. La seva preocupació primordial era
l'individu, la salvaguarda de la seva llibertat, la protecció dels seus béns i
la recerca del seu benestar, sense tenir en compte de cap manera una majo-
ria, un govern estable o la supremacia d'un altre grup. La segona prové de
les teories democràtiques col·lectivistes: l'individualisme no pot millorar la
sort de la majoria desproveïda de poder i de força. Per esdevenir poderosa,
ha de passar per unes combinacions. Per garantir la llibertat, el benestar so-
cial i la felicitat, li cal passar per l'acció col·lectiva i definir un programa social.

La diferència estava arrelada en els partits des de l'origen. El Partit Con-
servador va néixer al Parlament on alguns diputats originaris de les classes
posseïdores havien format un grup polític que no va desenvolupar una orga-
nització extraparlamentària fins més tard i amb finalitats electorals. El Partit
Laborista era el producte d'un moviment extraparlamentari en el qual els sin-
dicats estaven fortament representats i que buscava de manera particular de
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millorar la condició de les masses treballadores amb aquesta representació
política al Parlament.

x

Es amb Margaret Thatcher que el consens de postguerra acabaria verita-
blement fet a miques, quan el Partit Conservador s'apartà més que mai de
la seva base històrica. El principi de la gestió de la demanda s'havia comen-
çat a utilitzar des d'abans de 1979, però fou el thatcherisme qui erigiria el
control de la massa monetària en ideologia político-económica. Les incidèn-
cies sobre l'Estat-providència i l'ocupació no foren simplement catastròfiques:
superaren tot el que fins aleshores havia estat políticament acceptable. Això
vol dir la importància i l'abast del programa de privatització, l'encoratjament
directe als pares perquè retiressin els seus fills de les escoles del sistema pú-
blic d'educació global i l'atac llençat contra el principi d'universalitat i l'Estat-
providència.

Cal constatar amb quina determinació la senyora Thatcher renega del con-
sens i de les polítiques preconitzades per Attice, com despulla la societat de
moltes «normes» d'acostament econòmic i social assolides durant la postguer-
ra; el Partit Laborista és confrontat a uns interrogatoris fonamentals. La rup-
tura de la senyora Thatcher amb el passat serà tan fonamental i tan durable
com la del govern Attice? La senyora Thatcher ha preparat realment el te-
rreny per a un segon consens? Si a la Gran Bretanya la política exerceix una
força centrífuga i conceptual que impedeix els canvis de vot (entre 1950 i
1979, mai més de 5,2%) el Partit Laborista s'ha de prestar a un nou llisca-
ment cap a la dreta? Evidentment haurà de trobar una resposta que tingui
en compte l'opinió pública a fi que no els tornin a agafar desprevinguts com
durant les dues últimes eleccions generals, i particularment en el tema de
defensa. El partit reconeix actualment clarament que les respostes de fa qua-
ranta anys són antiquades: les actituds socials s'han modificat des de 1945,
l'organització de la indústria i dels serveis és el d'una era d'alta tecnologia,
les condicions econòmiques i socials no són ja les mateixes per a la pobla-
ció. Tanmateix, seria una enganyifa pensar que les expectatives profundes
dels homes hagin pogut canviar fonamentalment.

L'enquesta de 1986 sobre les actituds públiques ha revelat que l'opinió no
ha estat seduïda per les tesis del govern Thatcher. Per contra, se'n desmarca
pel que fa a temes com la taxació redistributiva i el que es considera com
l'erosió del benestar social per part del govern. Malgrat la satisfacció d'ad-
quirir parts de les societats recentment privatitzades, no es perd de vista ge-
neralment el fet que la nova revolució consisteix simplement, en alguns ca-
sos, a substituir un monopoli d'Estat per un monopoli privat. El veritable
moviment de l'opinió s'ha fet en detriment del poder dels sindicats, en favor
d'un poder legislatiu basat en les eleccions i un millor accés a la propietat
per als habitatges municipals. Els sondejos han revelat igualment un fet molt
remarcable: hom estaria disposat a renunciar a uns ingressos més elevats si
això permetés al govern d'alleugerir la misèria social.
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No assistim ni a una modificació en profunditat dels punts de vista, ni a
la creació d'un nou moviment popular entorn de la fama actual del thatche-
risme. És un error dir que els laboristes no poden agradar als electors si no
és a condició de renunciar a interessar-se pels grups més febles i pels més
pobres de la comunitat. El Partit Laborista ha de llançar unes polítiques de
prosperitat que ofereixin la llibertat i la igualtat, però sabent que la llibertat
no és res més que una falsa denominació si no se'n sap apreciar els avantat-
ges, que la prosperitat no pot cohabitar sanament amb la pobresa i que tam-
poc no es pot, per oportunisme, engegar en algun punt a mitja alçada de l'es-
calada econòmica social.

Existeixen bones raons per posar l'accent en el consumidor, en la seva ca-
pacitat de triar. El mercat té un paper a jugar: ha de distribuir eficaçment
els béns i assignar els recursos de la planificació econòmica i social; tot això
d'una manera més eficaç que una armada de buròcrates. En dominis com
la salut, l'educació i l'habitatge, atès que hi ha en joc necessitats fonamen-
tals, el mercat no hauria d'intervenir-hi, a risc d'incórrer en distorsions inac-
ceptables. Sovint s'ha pogut fer al partit la injúria de pretendre que el socia-
lisme és hostil o si més no indiferent a l'individu i la seva llibertat, que es
malfia de la prosperitat i que va inevitablement aparellat amb una càrrega
burocràtica. Actualment cal que el partit es desfaci d'aquest retret per fabri-
car millor una imatge diferent.

Dins la població britànica, hi ha, és innegable, un desig de prosperitat;
però també hi ha el sentiment molt marcat que manca quelcom a les nostres
vides i que la nostra societat s'empobreix amb les divisions.

El thatcherisme ha posat en qüestió l'eficàcia de certs instruments de què
ens hem servit per realitzar els objectius de postguerra, però no ha reeixit
a carregar-se els principis. El thatcherisme no és altra cosa que una fase de
transició en un món en evolució constant i no és capaç de construir un nou
consens. Ha desenvolupat les seves funcions corregint el no-creixement, i
ens ha permès de delimitar millor els nostres problemes; però ara arriba al
final de la cursa, perquè no ha sabut donar respostes a llarg termini als brità-
nics que es pregunten com sobreviure i prosperar en un món on cadascú és
un competidor però alhora depèn de l'altre.

Avui, li torna a correspondre a l'esquerra desenvolupar els instru-
ments que permetran de reunir sota la nostra bandera aquest esperit de
l'opinió majoritària que sap que la qualitat de vida no es mesura única-
ment amb els béns materials que figuren en un balanç. Aquells qui sa-
ben que una societat socialista és sana quan ajuda els pobres i els indi-
gents a encarregar-se de la seva pròpia vida, quan assegura un tractament
favorable als menys afavorits i garanteix a tots un mínim en matèria de
salut, d'habitatge, d'educació i de dignitat de vida en la tercera edat.
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Estem ja obligats a assumir les nostres responsabilitats els uns envers els al-
tres, en el nostre país i a l'estranger.

Traduït de L'Evénement Européen. 1988

James Callaghan
Caroline Anstey
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La identitat europea com a problema
del pensament polític. Una conversa
Biagio de Giovanni i Francesca Izzo

IZZQ- En l'elaboració política dels comunistes italians (em refereixo en
primer lloc a les tesis congressuals de Florència) va adquirir un espai del
tot inèdit i innovador la referència a la dimensió europea: destaca la idea que
únicament dins del seu marc hi haurà la possibilitat de reconstruir una es-
querra renovada i forta. Davant del decaïment dels Estats nacionals causat
pels processos d'internacionalització i desnacionalització que sacsegen els
pressupostos i els recursos ideals i socials dels partits de l'esquerra (socialis-
tes, socialdemòcrates i comunistes) va semblar necessari realitzar el passat-
ge, en la definició programàtica, des del pla nacional al continental europeu
per contrarrestar les tendències disgregadores i les marcades tensions que
es manifesten a l'anomenat món occidental.

Al mateix temps, es manté, amb diverses argumentacions i referències, que
Europa està «declinant», i queja no representa, a l'escaquer mundial, una
figura autònoma, esclafada pel protagonisme de les grans potències. Creu
que es tracta d'una contradicció insalvable, paralitzant o bé de cares contra-
dictòries d'un problema urgent, és a dir conceptualitzar el sentit que avui
té el terme Europa per a l'esquerra?

DE GIOVANNI.- Jo també considero molt important la presència al docu-
ment preparatori i a les conclusions del congrés de Florència d'una vertade-
ra «declaració» històrico-política que situa el PCI a l'esquerra europea i el
considera «part integrant» d'aquesta. Cal apreciar aquesta conclusió per una
doble raó, per una banda, la que destaca al plantejament de la «pregunta»
—crisi de totes les «escales» nacionals per resoldre, avui, els nous problemes
de l'esquerra— i per l'altra, la que es refereix als aspectes crítics específics
que cal tornar a obrir al voltant de la cultura comunista i de la seva història.
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Però, abans que tot això i profundament vinculat a aquesta doble raó, es
torna cada cop més evident la necessitat de redefinir el punt de trobada entre
«esquerra» i «Europa», termes que corren el risc de ser massa famosos per
ser coneguts i que a vegades fan la seva aparició en contextos massa tran-
quil·litzadors per ser realment significatius. Jo també veig el problema tal
com és plantejat: a la necessitat al·ludida (superar l'escala nacional), cal afegir-
hi no només una Europa «declinant», sinó també un dubte més profund enca-
ra sobre la possibilitat de parlar d'una identitat europea que no sigui aquella
marcada per les discutides decisions de la Comunitat sobre vins, olis o «plans
verds»... Llavors neix el dubte del sentit comú: si Europa «no existeix», quin
és el significat d'«esquerra europea»? Podem imaginar que Europa existeixi
només dins del terme «esquerra», és a dir, que hi hagi un territori polític on
sigui possible revitalitzar la paraula «Europa» inexistent o insondable en d'altres
contextos semàntics? El dubte es fa encara més gran si pensem que la matei-
xa esquerra europea es troba profundament dividida per la cultura i les hipò-
tesis polítiques. Si comparo l'últim document congressual de l'SPD amb el
tipus de modernització que sembla invocar el «socialisme mediterrani» (un
exemple significatiu del qual són, a Itàlia, les posicions del PSI) no veig con-
nexions de significat i de cultura capaces de constituir un terreny unitari de
moviment pròpiament dit. I doncs? Podem deixar-nos dominar per un fort
escepticisme i imaginar que «esquerra europea» sigui un punt de fugida, una
mena de casella provisòria per exorcitzar i allunyar les dificultats més ur-
gents, synolon que es desfà immediatament quan els seus termes s'examinen
una mica més de prop sota una lent analítica i no consolatòria. Podríem tenir
la temptació de respondre a la pregunta precisa que se'ns planteja: la contra-
dicció és insalvable ja que l'objecte és tan indefinit que no pot representar
una categoria político-cultural significativa. Però és una temptació de la qual
personalment defuig no únicament per la «desesperació» que poden procurar
els altres camins tancats (que seria un argument no gens decisiu) sinó perquè
«esquerra» i «Europa» són termes massa carregats de problemàtica històrico-
teòrica per poder-los considerar simplement exhaurits.

Em va xocar, en el marc d'aquesta necessària problemàtica, la tesi expres-
sada per Cacciari: segons aquest, esquerra i Europa s'han identificat fins a
tal punt («El llenguatge de l'esquerra és el mateix que el de la política euro-
pea, des de fa dos segles») que constitueixen en el seu conjunt una història
completa i conclosa. Ja està d'alguna manera a les nostres espatlles: «Pro-
ducte, fins a la seva més íntima essència, l'esquerra està destinada a rebentar
amb aquesta civilització —ara sobreviuen juntes.» Aquí el problema agafa
una altra direcció: l'esquerra (els valors de l'esquerra) ja ha governat a Euro-
pa a partir de la revolució francesa; ja no té futur; esquerra i Europa moren
juntes. Hi ha hagut, podríem dir, un excés de realització; un cicle s'ha com-
plert. Els dos termes que el formen estan gairebé morts. Aquesta tesi porta
sens dubte a reflexionar (però en d'altres termes, com ho veurem més enda-
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vant), encara que cal dir d'entrada que la identificació absoluta entre esque-
rra i Europa prova massa i per tant no prova res, ja que no és ni una veritat
històrica (per a molts, Europa s'identifica exactament amb el contrari, la dreta)
ni tampoc una veritat que políticament pugui representar-se d'una forma pre-
cisa. D'altra banda, l'anunci de la mort d'Europa, almenys des del «post-Hegel»,
prové de llocs massa diferents i amb massa motivacions oposades entre elles
per poder-li atorgar un significat realment unívoc. No queda doncs cap altre
camí que l'intent de conceptualitzar al qual fa referència l'últim interrogant
plantejat a la pregunta. Cal veure'l com una temptativa oberta, no canònica,
no guiada per certeses polítiques, no intern a una de les moltes filosofies
de la història i tanmateix necessari per continuar recorrent un camí possible.
No és possible imaginar, en tot cas, que encara hi hagi una història per escriure?

IZZO.- Quan es parla de declivi d'Europa, recuperant motius i conceptes
àmpliament difosos dins la cultura de les primeres dècades d'aquest segle,
quines són, segons vostè, les idees d'Europa que hi resulten implicades?

DE GIOVANNI.- Voldria en primer lloc precisar l'encís històric present
a la pregunta oferint alguna observació més definida de periodització.

La idea d'una decadència europea, certament difosa dins la cultura de
les primeres dècades del segle (fins a la clàssica posició d'Spengler) té
en realitat una data de naixement més antiga que cal recordar ja que pre-
senta peculiars elements d'actualitat. Amb algunes aproximacions (que pro-
curaré resoldre més endavant) podem afirmar que Hegel va ser l'últim pen-
sador europocèntric i que la motivació d'aquest seu europocentrisme és
especialment significativa (a Europa l'esperit «va arribar a si mateix», la
filosofia com a permanència de la llibertat humana s'ha acomplert), però
cal afegir de seguida que ja la posició de Tocqueville expressa un màxi-
mum de dubtes sobre el futur d'Europa en el sentit que ell representa pot-
ser la primera crisi profunda de la consciència que Europa tenia de si ma-
teixa. D'on prové aquesta crisi, i aquesta nova consciència? Quina és la
seva profunda actualitat? Recordo aquí les posicions expressades per Die-
ter Groh al seu llibre Rússia i autoconsciència d'Europa: l'actualitat de
Tocqueville rau principalment en la seva idea que, sota el signe de la de-
mocratització, la història del món s'obre i desplaça Europa del seu centre.
Europa ja no és allò que dóna un sentit a la supervivència del món. El
futur d'Europa és Amèrica, on el procés de democratització s'està exal-
tant progressivament. Per tant, les raons de la decadència d'Europa són
totalment polítiques, completament lligades en certa mesura a la pèrdua
de sentit de l'Europa «liberal». Aquest procés té naturalment els seus ini-
cis al cor de la vella Europa, amb la revolució francesa, que n'és al ma-
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teix temps la culminació i el final de la seva idea. Però d'això també en par-
laré més endavant. Ara, encara que l'espai no ho permitria, vull citar un fa-
mós text de Tocqueville on es veu que el seu diagnòstic és d'una luciditat
que encara avui impressiona. És la conclusió del primer llibre de La demo-
cràcia a Amèrica on, en el context de la decadència de la vella consciència
europea, la història del món ja és vista dins del dualisme America-Rùssia:
«Ara, aquí tenim un fet completament nou en el món, i del qual ni tan sols
la imaginació pot preveure'n l'abast. Sobre la terra, hi ha actualment dos grans
pobles que, partint de punts diferents, semblen avançar cap al mateix objec-
tiu: són els russos i els angloamericans. Tots els altres pobles semblen haver
assolit aproximadament els límits que la naturalesa els havia traçat, i que no-
més hauran de conservar; però els americans i els russos creixen, mentre
tots els altres s'han aturat o avancen amb molt d'esforç; només ells marxen
amb un pas fàcil i ràpid per un camí del qual l'ull no pot encara entreveure
el final... Per assolir el seu objectiu, l'americà es basa en l'interès personal
i deixa actuar, sense dirigir-les, la força i la raó dels individus. El rus con-
centra, d'alguna manera, en un únic home tot el poder de la societat... El
seu punt de partença és diferent, els seus camins són diferents; i tanmateix
ambdós semblen cridats per un designi secret de la providència a tenir un
dia entre les seves mans el destí de la meitat del món.»

L'interès singular del diagnòstic-profecia de Tocqueville rau al fet que veu
avançar, a Amèrica i a Rússia, dos processos de democratització diferents
(un en «llibertat», l'altre en «servitud») que tenallen Europa pels dos costats
i n'anul·len el rol. El futur del món es troba al dualisme Rùssia-America.
Cap altre diagnòstic posterior serà tan auster i lúcid tot i que és simptomàtic
observar que en tota la línia Nietzsche-Spengler tornarà, barrejada amb d'al-
tres elements, la connexió entre democratització i crisi-decadència-ocàs d'Euro-
pa. Es tracta, doncs, d'un tema de gran transcendència ja que deixa entre-
veure que la decadència d'Europa inclou la idea de la fi de l'Europa
liberal-cristiana i la creació d'una societat d'«iguals» només al si de la qual
es plantejarà la qüestió de l'individualisme. La força de Tocqueville rau en
la no-introducció en la seva reflexió de cap element nostàlgic: el seu pensa-
ment està dominat pel sentiment de necessitat.

Recordar tot això em semblava important per entrar al cor de la pregunta.
En quin sentit es pren consciència, avui, de la decadència d'Europa? Ens po-
den ajudar els grans diagnòstics del passat: aquesta consciència és dins d'una
evidència política macroscòpica. La decadència d'Europa rau al desplaça-
ment del baricentre de la història del món cap a d'altres direccions que el
diagnòstic de Tocqueville anticipava i determinava. És una pèrdua d'autono-
mia en sentit profund pel simple fet que, l'autonomia d'Europa implicava també
la seva primacia. No era l'autonomia circumscrita i lateral d'un racó del món,
sinó l'autonomia d'un «centre» que atorgava sentit a la història del món. Es
podria dir, en aquest context: l'última Sinngebund d'Europa al món és la re-
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volució francesa. Després, el procés s'escapa a tot control i, sobretot, perd
el sentit de futur. Fins i tot Hegel podria (ho poso en condicional) interpretar-se
en aquesta clau: la història d'Europa, amb la revolució, compleix el sentit
de la llibertat. Després... Els contrarrevolucionaris europeus, que sovint mi-
raven Rússia com la potència que podia restablir l'ordre a Europa, no s'ado-
naven que, a la seva manera, també a Rússia avançava aquell procés de de-
mocratització que submergiria l'autonomia del principi europeu. En definitiva,
si volem resumir tot això als termes més immediats d'una consciència políti-
ca actual, podem dir: la idea d'una decadència europea, conscientment o no,
es representa amb una progressiva pèrdua d'autonomia cultural del «princi-
pi» europeu que es tradueix en «dependència» política. La història del món
agafa altres camins: la nova història s'està escrivint en d'altres llocs. La para-
doxa (però tan sols aparent) és que el principi europeu, arribat al seu punt
àlgid amb la revolució, s'estén i al mateix temps es dissol. Cal tornar, doncs,
al diagnòstic de Tocqueville per entendre l'origen de la decadència que és
justament i en primer lloc pèrdua de centralitat. En resum: Europa, centre
i sentit de la història del món, és implicada a la declaració-representació de
la seva decadència. Però continua essent una aproximació, i procuraré abor-
dar el tema des d'altres punts de vista.

IZZO.- Deixant de banda tímides temptatives de traçar perfils diferents,
la tendència dominant sembla consistir a circumscriure tota la identitat pas-
sada i, potser, futura d'Europa dintre dels límits de només dues tradicions
culturals, la cristiano-católica, basada en el principi d'una comunitat religio-
sa i la liberal, que es fa coincidir amb l'ideal laico-humanístic de l'autono-
mia del saber i de la llibertat del subjecte. Quin fonament considera que té
aquesta tendència, quines són les seves raons i els seus límits?

DE GIOVANNI.- Podria contestar que el fonament d'aquesta tendència es
troba en primer lloc a la història mateixa. Però caldrien moltes especifica-
cions i almenys unes quantes voldria analitzar-les una mica en profunditat.

La idea cristiana i la liberal (que va madurar sobretot en època il·luminis-
ta) són certament essencials per a l'origen i l'esdevenir de la consciència euro-
pea. Però la cosa és més complexa des d'un principi, i també més intrincada
i distinta. Voldria al·ludir només a dos punts que poden resultar útils per al
nostre discurs:

1) Als orígens de la consciència europea, i diria que formant-ne àmplia-
ment part, hi ha la idea que Asia i l'Occident europeu ofereixen dos tipus
diferents d'organització política. A la Història de la idea d'Europa, Cha-
bod s'expressa d'aquesta manera: «Europa significa moltes virtuts indivi-
duals; l'Orient, Àsia signifiquen 'despotisme', un amo i els altres servidors.»
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Maquiavel endegà, en aquest sentit, als Discursos una reflexió de gran
importància. Tot i que no s'endinsa en aquest tema (que d'altra banda pro-
venia de molt lluny i queja existia en Esquiï i Erodot), posa en marxa
una convicció que arriba fins al segle XVIII il'luminista i es desplega amb
tota la seva força a les Lettres persanes de Montesquieu. Em sembla just
destacar-ho perquè això indica que als orígens de la consciència europea
hi ha una idea purament política, que es refereix a l'organització de la lli-
bertat i la forma de l'Estat. Hi ha doncs, en una zona central de l'esdevenir
d'aquesta consciència, un principi que podem definir de «liberal» i que
ofereix la imatge d'una Europa (per dir-ho com Montesquieu) com un corps
politique unitari encara que dividit entre molts organismes estatals: un cos
amb moltes ànimes. La idea d'Europa és travessada des del començament
per una forta imaginació política que «aguanta» fins i tot quan s'aprofun-
deixen els enfrontaments nacionals i la història enregistra les guerres més
ferotges.

Aquesta idea política de llibertat neix «també» com a part d'una originària
consciència cristiana, però tendeix a separar-se (o fins i tot oposar-s'hi), so-
bretot a l'àpex de la cultura il·luminista, quan ens sentim cada cop més euro-
peus i cada cop menys cristians; el principi de llibertat tendeix a desplegar-
se sota formes laico-burgeses (amb forts accents aristocràtico-jacobins), o
es llegeix en el sentit més fort les filosofies de la història europocèntrica,
però efectivament xoca amb la irupció de la democratització. Es consumeix
a si mateix a través del principi revolucionari que n'és la culminació i la cai-
guda, principalment, per les conseqüències no previstes del procés de de-
mocratització. La idea democràtica és filla d'Europa, però sembla destinada
a desenvolupar-se en d'altres llocs tal i com observa Tocqueville. Aquest punt
és extremament delicat, i travessa una part important del pensament europeu
entre el XIX i el XX, i no únicament el pensament tradicional i nostàlgic (que
ho viu de manera purament regressiva), sinó el que veu l'aspecte antihuma-
nístic, «antiespiritual», irracional, implícit o explícit a la «trivial vulgaritat
primitiva democràtico-plebea». La frase és de 1935 i la va escriure Thomas
Mann.

Es troba a les pàgines d'un assaig titulat Atenció Europa! la conclusió
del qual és la resposta més clara a l'interrogant que la pregunta planteja:
«El que avui caldria és un humanisme militant, un humanisme que desco-
breixi la pròpia virilitat saturant-se de la convicció que el principi de lli-
bertat, de tolerància i del dubte no ha de deixar-se explotar i sobrepassar
per un fanatisme, que és 'sense' vergonya i sense dubtes. Si l'humanisme
europeu ha esdevingut incapaç d'un renaixement gallart de les seves idees...
s'esfondrarà i hi haurà una Europa el nom de la qual ja no serà altra cosa
que una expressió i de la qual més valdria fugir cap a la neutralitat fora
del temps.» I de què neix aquesta crisi? «De l'ascensió de l'home-massa
i de la seva escalada al poder», i aquí trobem temes simptomàtics de
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Nietzsche a Ortega que representen un passatge emblemàtic de crisi de la
consciència europea.

Cal destacar aquí un punt de notable importància, també present a l'assaig
de Mann però que recull un principi i una possibilitat interpretativa molt més
estesa. El rebuig dels resultats del procés de democratització (allò que es po-
dria definir el malson de les masses présent de forma dramàtica a la totalitat
del pensament europeu, sobretot de les primeres dècades del segle) «no im-
plica la tradició democràtico-socialista com a tal. I fins i tot el pensament
democràtico-socialista europeu pot quedar afectat per aquells resultats, si és
cert que forma part profundament de la història de l'humanisme europeu i
és d'alguna manera (que, però, cal precisar), una perllongació de les filoso-
fies de la història europocèntriques. Hi ha una autonomia del principi
democràtico-socialista que no es confon amb la irrupció de les noves unifor-
mitats, i que es vincula més aviat a una lectura «d'esquerra» de la llibertat
hegeliana que no es veu consumida per la pròpia realització sinó més aviat
com a potencialitat oberta al futur... I fins i tot més enllà d'aquesta específica
«via» al socialisme, és segurament possible trobar al llarg de tota la tradició
del socialisme europeu un pensament que es remunta en molts casos a l'euro-
centrisme il·lurninístic i post-il·luminístic i que en tot cas atorga al terme «so-
cialisme» una valència intel·lectual i moral que el distingeix dels dos resul-
tats (seglarització-irracionalisme) propis d'un cert «tret» històric de la
democratització. Es simptomàtic que fins i tot dintre del magma spenglerià
el binomi cesarisme-socialisme estigui destinat «a trencar la dictadura del
diner i de la seva arma política, la democràcia» amb l'última lluita a la qual
assistirà la civilització euro-occidental.

2) El segon punt al qual voldria fer al·lusió és el següent: encara que sigui
possible distingir entre el concepte de «christianitas» de la idea d'«Europa»,
la mateixa constitució del concepte d'Occident (que, tanmateix, no coinci-
deix amb «Europa»: Occident és oposat a Orient, però en conjuntures políti-
ques i culturals determinades, Grècia, per exemple, formarà part d'Orient),
està profundament vinculada a la inspiració cristiana. Més que amb la idea
d'Europa, la inspiració cristiana està vinculada a la constitució del concepte
d'«Occident», tot i que les dues paraules —Occident, Europa— tindran la
tendència de coincidir sobretot a partir del temps de l'humanisme cristià. Per
traçar la relació entre Occident i cristianisme voldria recordar la tesi de De-
nis de Rougemont al llibre Occident i l'Amor; l'esperit oriental es caracterit-
za per «la negació de la diversitat, per l'absorció de tothom dintre de l'U,
per la fusió total amb el 'deu'». La individualitat acabada és dolenta. En can-
vi l'espiritualitat occidental està formada pel cristianisme «que estableix que
entre Déu i l'home hi ha un abisme essencial» negant per tant que l'arrel del
mal coincideixi amb la perfecció de la criatura i permet parlar de comunió
i no d'unió substancial. Aquesta intel·ligent obertura conceptual de De Rou-
gemont pot oferir una clarificació de les raons històrico-filosòfiques d'una
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«identitat» occidental (euro)-cristiana oferint, per tant, una precisió sobre els
termes plantejats a la pregunta. Si aquesta direcció de recerca és correcta,
la relació cristianisme-Europa (Occident) pot desenvolupar-se en direccions
molt riques fins a trobar-se amb la temàtica de l'ascetisme mundà formulat
per Weber amb la seva lectura de la «modernització» a Occident.

«Europa», doncs, està formada certament per les cultures que la pregunta
considera centrals; tanmateix dintre de les seves mateixes coordenades (i cer-
tament dintre de les fronteres de les filosofies de la història eurocèntriques)
i amb relacions i encreuaments complicats, emergeix el perfil de la cultura
socialista i marxista que no coincideix gens amb la forma de «democratitza-
ció» que sembla que trenca, dilueix i dispersa el principi europeu i que ha
de crear els propis «anticossos» amb «l'associacionisme», com ho creu Toc-
queville a La democràcia a Amèrica. M'agradaria acabar amb una observa-
ció que m'interessa molt especialment i que crec útil per a la nostra recerca:
els últims anys ha esdevingut moda una lectura de Marx en clau gnóstico-
oriental (la lluita marxista per una societat sense classes com a dissolució
de l'U, etc.) que arrossega Marx i la cultura que en deriva fora de les coorde-
nades del pensament occidental. Crec que es tracta d'una orientació de la
recerca absolutament equivocada; i que per contra cal valorar plenament Marx
com a pensador euro-occidental encara que no eurocèntric en sentit tradicio-
nal —és a dir, amb una consciència claríssima de la relació entre història
d'Europa i història del món. Aquesta observació també duria a obrir altre
cop el discurs sobre la naturalesa de leninisme, però ens allunyaríem massa
del punt de partida, i les provisions són insuficients...-

IZZO,- Quina opinió li mereix un possible redescobriment de l'antiga equació
Europa (fins als Urals) cristianitat, com a principi de cohesió interna i d'iden-
titat cap a fora, sobretot respecte a l'expansió de l'Església catòlica dins àrees
de l'anomenat Tercer Món?

DE GIOVANNI.- Em sembla una interpretació regressiva i reaccionària de
la identitat europea i no és una casualitat que hagi madurat en àmbits intel·lec-
tuals i polítics que fan d'Europa (fins als Urals!) l'escut protector de la reali-
tat imparable de la «unificació de la història del món». És una antiga pecu-
liaritat de la cultura de la dreta europea que llegeix en clau nostàlgico-autoritària
la identitat cristiana d'Europa. I no voldria sortir-me del tema observant (amb
un desplaçament conscient de l'eix de la pregunta) que tota la interpretació
en clau rigorosament «seglaritzada» de la història euro-occidental evoca una
equació fortíssima Occident (Europa)-cristianitat que acaba indirectament do-
nant suport a la tesi a la qual al·ludeix la pregunta. Si tot allò que és «mo-
dern» no és altra cosa que una debilitado progressiva i una caiguda dins del
«segle» de la dimensió forta i originària d'allò que és «teològic» (i avui hi
ha la tendència, amb algunes simplificacions, de Lowith, a afirmar precisa-

177



COL·LABORACIONS

ment això), la identitat originària Occident (Europa)-principi judeo-cristià
esdevé finalment un paràmetre que fins i tot pot conduir cap a la direcció
indicada. Una determinada lectura de la «seglarització» crea ella mateixa la
pròpia oposició! Considero, per tant, que, al menys que en una direcció de-
terminada, l'equació Occident-(Europa)-cristianitat pot esdevenir molt més
determinant sobre realitats importants de la cultura contemporània del que
no ho era estant limitada dintre d'una cultura política d'estricta marca
nostàlgico-regressiva: ja que acaba estenent-se dintre de la corbatura
seglaritzant-hinilista del pensament actual (amb els diferents aspectes de re-
naixement de la teologia) que lligant nietzsauianament fi del cristianisme i
fi d'Europa prepara el terreny per al renaixement d'una relació «exclusiva»
Europa-cristianitat.

L'església contemporània (sobretot la seva versió actual) és molt més cla-
rivident que aquesta cultura «laica», ja que a més —agradi o no agradi el
mètode i el to— en desenvolupar en determinades àrees la idea d'una «esglé-
sia reaccionària de massa», trenca amb tota visió eurocèntrica del cristianis-
me i s'estén com a inici d'una gran política possible.

IZZO.- Si centrem l'atenció sobre la tradició «liberal» que va oferir els
pressupostos importants de l'autoconsciència europea primer i la cultura
europeística més tard, no creus que cal ampliar i aprofundir la seva com-
prensió crítica més enllà de la simple lletra, descobrint el nexe molt estret
que lliga la constitució del subjecte filosòfic i científic modern a la histò-
ria d'Europa?

Si té sentit parlar d'un origen «filosòfic» de la idea liberal a Europa, no
creus que hi ha molt més que un simple paral·lelisme o una connexió meta-
fòrica entre la dissolució de la identitat europea, dividida entre Orient i Oc-
cident, i la crisi que afecta la forma humanístico-liberal del subjecte filosò-
fic, amb el replantejament dels conceptes de llibertat i ciència afirmáis per
aquesta tradició? Em refereixo a la manera, a vegades explícita i a vegades
sobreentesa, en què al llarg del gran debat filosòfic del segle XX sobre els
fonaments de la ciència i de la política s'ha introduït els motius de la crisi
de la imatge humanístico-liberal d'Europa, esquinçada entre el triomf de la
tècnica a Amèrica i el de la massificació-burocratització a l'URSS: els noms
d'Husserl, Weber, Heidegger, Schmitt i del mateix Croce de la Història d'Euro-
pa, en constitueixen un testimoni altíssim.

DE GIOVANNI.- Per això mateix, cal replantejar la dimensió laico-filosófica
de la idea «liberai» d'Europa, tal com exorten a fer els complicats interro-
gants sobre els quals reflexionaré.

Voldria ser molt clar a propòsit del primer punt: la història de l'autocons-
ciència europea «és una història clarament filosòfica», és la història de la
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«constitució» d'un subjecte, l'europeu, l'Europa. Això no implica donar al
problema una valència reductiva. Al contrari. La fonamental capacitat d'ex-
pansió de la consciència europea neix aquí en primer lloc: sembla unificar
al màxim l'horitzó europeu a l'edat de l'il·luminisme perquè adquireix una
autoconsciència crítica amb la idea de «raó i de civilització». En una Europa
dividida per les guerres i els nacionalismes naixents, l'autoconsciència euro-
pea es presenta com un terreny d'unitat, de lluita i d'història que penetra i
dissol les fronteres tradicionals entre filosofia i política. La guerra «il·lumi-
nista» de la gran coalició contra Frederic de Prussià xoca de manera singular
i exemplar amb l'autoconsciència filosòfica d'aquest sobirà amic de Voltaire,
i en aquest sentit esdevé realment la primera gran guerra europea, on hi ha
en joc quelcom essencial a una civilització que unifica, i on es contribueix
més aviat a ampliar, a afirmar la seva identitat que a dissoldre-la. No obstant
això podem afirmar, paradoxalment, que la constitució de la identitat euro-
pea en un sentit que pertany rigorosament a la història filosòfica (especifica-
ré millor més endavant el sentit'd'aquesta «pertinença») es veu més clara-
ment durant la fase dinàmica de la seva crisi —i el terme i la periodització
són considerats en el marc del clàssic treball d'Hazard. Justament al llarg
de les dècades en què Europa es forma dins de les seves fronteres i coneix
allò que és diferent, l'altre, i l'europeu viatja i coneix les altres civilitzacions
i veu l'Orient i travessa la Xina i passa de l'estabilitat tancada en si mateixa
(l'Europa de l'humanisme cristià ja a punt de dissoldre's amb la crisi del se-
gle XVI) al moviment, justament llavors la seva identitat es coneix i referma,
es determina amb una lluita i una dialèctica. -

L'autocrítica de l'europeu que agafa de la diversitat altres principis de vida,
és l'autocrítica de qui considera que la pròpia identitat és una dada dinàmica
destinada a enriquir-se a través de la història i el coneixement precisament
perquè es tracta d'una identitat forta, que constitueix el propi dret i la pròpia
subjectivitat. Fins i tot la polèmica antieuropea de Montaigne (tan carregada
de motius que constitueix per molts aspectes un dels orígens del mite del
«bon salvatge» a l'Apologia de Raimond Sebón) mesura el món i la història
segons paràmetres de valor típicament europeus.

Aquest subjecte forma part de la història filosòfica tant per la imprescindi-
bilitat de l'inici cartesià com s'«imposa» a Europa com a inici que acaba amb
la filosofia antiga com pel seu comportament hegemònico-universalístic de
reftmdació de si mateix i del món mitjançant l'Estat, el dret i la ciència. És
justament una refiíndació allò que aquest subjecte du a terme. La conscièn-
cia europea «torna a néixer» a través de la constitució d'aquest radical sub-
jecte filosòfic que pensa i fa el món a partir de la pròpia identitat i capacitat
hegemònica. Fent una referència més puntual, els anys de la «crisi de la cons-
ciència europea» no estan caracteritzats per la irrupció cruel dels contrastos
entre religions oposades, sinó sobretot per la lluita per un Estat que es pre-
senta com a veritat ético-jurídica capaç de malmetre la força de la veritat
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de les opinions subjectives arraconant-les, per la lluita per una ciència que
imposa un mètode a la raó. Les grans filosofies de la història que analitzaran
el valor constitutiu d'aquests anys en recolliran el principi formatiu (en pen-
sament, la consciència) i el veuran impregnar les institucions històriques fins
a la refundació de tota la història present i passada a partir d'aquell principi.
Dins del marc grandiós d'aquestes filosofies de la història, l'Europa «libe-
ral» ja no és oposada a l'Europa cristiana ja que el principi formatiu del «pen-
sament», de la consciència, les travessa ambdues, introduint-les dins del procés
de realització de la llibertat. La revolució és un cim de veritat d'aquest pro-
cés; acompleix el procés de la llibertat, transforma la filosofia en praxi insti-
tucional.

En aquest sentit, és just afirmar: cal insistir sobre el nexe que hi ha entre
la constitució del subjecte «filosòfic» i la història d'Europa o millor encara,
de la història de l'autoconsciència europea. Aquesta podria definir-se com
una història metapolítica d'Europa, una història que, per aquest caràcter seu,
és capaç de llegir dins del propi context els esdeveniments i els contrastos
de l'Europa política que juntament convergeixen a determinar una autocons-
ciència unificada. Potser caldria precisar que aquesta idea liberal d'Europa,
aquest moviment de la seva autoconsciència cap a una praxi geopolíticament
determinada, va tenir uns límits molt rigorosos i molt forts, no es dissol ni
amb un vague humanitarisme ni amb una simple tolerància; es tracta, al con-
trari, d'una idea de naturalesa «intolerant», almenys en el sentit que ara és
Europa que atribueix sentit a la història del món. Probablement, les que mi-
llor la interpreten són les filosofies de la història escandides per la guerra
i per la revolució, en el sentit que aquella visió inclou un principi que ha
de realitzar-se. També els projectes de «pau perpètua» poden realitzar-se si
s'introdueixen dins del principi de la raó europea. Aquesta forma de la cons-
ciència europea es dispersa, com ja ho he dit abans, a l'aparició de dos «con-
tinents» ideal-politics, «Amèrica» i «Rússia». D'aquí deriva la importància
de Tocqueville que percep la novetat i la motiva mitjançant una anàlisi subtil
dels resultats de la democratització. Oprimida dintre de les pròpies fronteres
pels dos «continents» emergents, les mateixes fronteres ja no tenen el mateix
significat ni respecte a allò que limiten ni respecte a allò amb el qual es defi-
neixen. Ja no són fronteres «de les quals surten radialment...», sinó que als
seus marges es manifesta una tendència entròpica, implosiva, que posa en
contradicció la potència del subjecte i del principi constitutiu amb la flaque-
sa, la incertesa, la visible manca de fonament del seu destí. Tot es posa en
discussió. Fa irrupció la idea de la decadència-ocàs d'Europa. La seva vicis-
situd «metapolítica» s'esvaeix i les vicissituds que tenen lloc dintre de les se-
ves fronteres modifiquen el propi sentit, deixen de ser motivades ni fona-
mentades dintre d'aquell context.

La política europea ja no pot ser interpretada dintre de l'autoconsciència
europea, i, desproveïda d'un destí propi divideix i trenca la identitat euro-
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pea. A mesura que s'avança en aquest segle, la cosa esdevé paroxística-
ment evident; la matança dels jueus d'Europa anihila definitivament aquella
autoconsciència europea mentre que les lluites de religió del segle XVII
i les seves matances havien contribuït al seu naixement. En una Europa
queja no té cap destí, l'autoconsciència liberal esdevé el seu contrari. Euro-
pa, a hores d'ara definida per les seves fronteres «materials», evoca una
imatge del propi destí completament oposada a la seva autoconsciència li-
beral: raça, sang, mites, fanatismes de massa transformen la intoleràn-
cia liberal en intolerància feixista. Entre suggeriments a vegades genials,
l'Ocàs d'Occident és un llibre emblemàtic d'aquest passatge; i també ho
són, per un altre aspecte, els intents desesperats d'Schmitt per retenir la
política entre les malles de l'Estat, d'un Estat —com va escriure Lowith—,
«que polititzi tots els àmbits de vida de la mateixa manera que havien estat
neutralitzats per l'economia i per la tècnica». Per al mateix Schmitt, dolo-
rosament, la consciència d'Europa es trasllada a Rússia amb la revolució
de 1917. Cal recordar el seu diagnòstic, perquè és d'enorme importància
per a la idea de la finís Europae: «Els russos han après de memòria el
segle XIX europeu, n'han agafat l'essència traient les conseqüències ex-
tremes de les seves premisses culturals. Continuem vivint sota l'esguard
del germà més radical que ens obliga a portar fins al final la conclusió
pràctica. Deixant de banda pronòstics de política interna o exterior és cer-
tament possible afirmar que a Rússia s'han pres molt seriosament això
de l'antireligió del tecnicisme i que hi ha nascut un Estat més estatal, el
més intensament estatal de qualsevol altre Estat del príncep més absolut...
que completa i supera idees específicament europees i mostra en una di-
mensió paroxística el nus de la història moderna d'Europa.» Europa es-
devé una altra cosa, esdevé Orient, es transforma en el seu contrari. Surt
de la seva seu històrico-natural i desplaça la seva identitat extremant-la
«en d'altres llocs». Els feixismes europeus, amb una idea d'igualtat-ho-
mogeneïtat democràtica en clau antiliberal representen l'última frontera
abans d'una democratització sense límits i sense valors. Però, de manera
ben diferent, la idea d'una identitat dividida d'Europa que marcava la cai-
guda intrínseca de la història d'Occident també havia estat formulada per
Weber. Tornem a llegir els seus Escrits polítics: hi trobarem la visió d'una
història d'Occident (Europa) que s'acaba «entre les tenebres» d'un con-
flicte entre el «totalitarisme rus» i el «convencionalisme anglo-saxó» (es
tracta del trencament que la pregunta subratlla oportunament), i a la po-
lítica europea queda només «l'element formal del seu ethos polític l'últi-
ma instància del qual era l'opció explícita d'una elecció de valor entre
les altres, essent indiferent quina» (Lowith). Respecte al món desencantat
del tecnicisme «americà» o a la tècnica política del totalitarisme, res-
pecte, en definitiva, a la presentació de les formes diverses del desen-
cant, la llibertat individual continua essent un problema «que està en
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aquest món, però sense fer-ne part» (Lowith). A nivell de reflexió política,
només una «democràcia cesarística amb aparell» pot «salvar» d'un procés de
democratització sense principis i sense límits.

Es tracta de posicions emblemàtiques que he recordat per aquesta raó. Weber
insisteix sobre el nus de la democratització dintre de la dimensió del «desen-
cant»; estranyament també per a Tocqueville era precisament aquest el nus
que es plantejava a una consciència europea en vies de dispersió. Hi ha una
última continüitat en aquesta història i en aquesta presa de consciència; i «Amè-
rica» i «Rússia», són realitats, tipus ideals i categories, a les quals s'objectiva
la consciència europea sense la força i la densitat del propi principi forma-
tiu. Tant Tocqueville com Weber veuen en aquesta dispersió un destí que,
estranyament es condensa al voltant d'una lectura del desencant i de la segla-
rització de les societats democràtiques. Gran part del pensament europeu del
segle XX raona sobre la fi o crisi de la identitat europea, sobre el seu es-
quinçament metafísico-polític. Els temes, que avui tornen a repetir-se amb
freqüència obsessiva, són els de la fi de la metafísica (fi d'Occident?) de la
metafísica com a violència i voluntat de potència (Nietzsche-Heidegger), de
la tècnica com a metafísica seglaritzada (Heidegger), de la «funcionalística»
com a deshistoricització total dels sistemes polítics («americanització» a la
Luhmann dels sistemes socials) o de la recuperació nostàlgica d'un principi
originari que es perfila sobretot al pensament jueu-europeu tenyint-se d'un
«renaixement» de la teologia.

En tot aquest encreuament de pensaments i d'hipòtesis, valdria la pena sal-
var la puresa de la meditació europea (i d'alguna manera sobre la idea d'Europa)
que hi ha a la Crisi d'Husserl. Allí es posa en discussió l'origen de la ciència
moderna i, per tant, en gran mesura de l'Europa moderna. La deshistoricit-
zació fenomenològica és una temptativa de «purificar» l'ambient atorgant-li
una immediata possibilitat perceptiva radicalment innovadora respecte a la
historicitat determinada d'un horitzó temporal ja passat. Husserl tendeix cap
a una recuperació de l'espai més enllà del temps; sortir de la història euro-
pea vol dir sortir també de la història tout court, cap a un món de la vida
immaculat i etern.

La pregunta recorda la Història d'Europa de B. Croce. És un text simpto-
màtic del XX filosòfic italià i europeu, i és potser un text antiquat, ja que
és portador de l'anacronisme d'una última filosofia de la història que plante-
ja la idea europea de llibertat com a condició transcendental de la història.
És un intent desesperat de defensar les fronteres del «temps» europeu, i aquí
també es perfila el passatge més interessant que forma aquesta defensa al voltant
de la necessitat d'una nova unificació de filosofia i política: el «temps» euro-
peu es defensa si es lluita per ell, si no es redueix a simple tradició. Però
tot l'actualisme (amb la seva relativa autonomia del feixisme) dissolent la me-
tafísica dintre de la persona moral, avançant per un camí paral·lel i oposat
al de Heidegger, no té potser com a frontera insalvable el «temps» europeu?
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No he volgut aventurar una síntesi impossible. Sota l'estímul dels interro-
gants plantejats, he intentat indicar el fonament de la hipòtesi de lectura que
aplega el trencament de la identitat europea i lacerisi mortal que ha afectat
el «subjecte» que ha constituït aquesta identitat. És possible mirar més enllà
d'aquesta crisi i d'aquest lligam? Hi ha una perspectiva «europea» més enllà?

IZZO.- Molts dels protagonistes d'aquell debat, com han destacat actuals
intèrprets, han relacionat crisi del subjecte filosòfic i decadència d'Europa
amb una vinculació tan estreta que la història occidental ha adquirit els trets
d'un «destí»: la «catàstrofe de la forma liberal del subjecte» equival a la «ca-
tàstrofe del món occidental sencer». Quines són, al seu parer, les perspecti-
ves teòriques que cal valorar i desenvolupar per a conquerir l'obertura d'Europa
a la història!

DE GIOVANNI.- En primer lloc: existeix una perspectiva històrica? És
molt difícil i per molts aspectes arbitrari contestar a aquesta pregunta. L'ar-
bitrarietat d'«aïllar» aquest passatge de la qüestió rau en el fet que és difici-
líssim distingir ara entre perspectiva teòrico-cultural i perspectiva económico-
política. Podem dir: hi haurà una perspectiva teòrica (que implica la idea
d'una identitat) sempre que es perfili una perspectiva económico-política uni-
tària. «L'europeisme» tradicional, amb el seu significat profund és això: do-
nar vida a la dimensió possible d'Europa que «existeix». Tanmateix, la seva
relativa feblesa política em sembla vinculada a la cultural, en el sentit que
l'europeisme manté el record de la «vella» Europa, neix culturalment a partir
de la idea d'una centralitat queja no hi és. Perquè la dada autèntica és aques-
ta: la vella identitat naixia de la idea d'Europa com a centre de la història
del món. Una idea metapolítica d'Europa era possible —autèntic terreny d'uni-
ficació de l'autoconsciència europea— a partir d'aquest pressupòsit. No és cap
casualitat que les primeres idees de decadència europea (amb qualsevol argu-
mentació posterior) es concretin al voltant del nus «America-Rùssia», al vol-
tant de la idea que el futur d'Europa no és a Europa. Per tant, la vinculació
descoberta entre «catàstrofe de la forma liberal del subjecte» i «catàstrofe del
món europeu sencer» no neix de moments d'èmfasi metafísica que tanmateix
existeixen, sinó del fet que cau radicalment la perspectiva de tota una cultura
que es fonamentava sobre la centralitat filosòfico-històrica d'Europa.

L'esquerra europea ha format part —cal dir-ho— d'aquesta vella idea d'Euro-
pa. L'esquerra a Europa és el socialisme, la idea del socialisme; i la idea
de socialisme forma part de les filosofies de la història europees, i és porta-
dora del patrimoni de «progrés», «superació», «transformació»... És per aquesta
raó que he emprat en aquestes reflexions el terme «liberal» amb prudència
i les precisions oportunes, gairebé com si la cultura socialista en fos una simple
protuberància. En realitat, a l'antiga autoconsciència europea, ja està perfi-
lada la idea d'Estat que expressa el màxim d'extensió i de representativitat
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de Inexistència política», la idea d'Estat que marcarà el camí de l'esquerra
a Europa. Aquest punt és essencial, i pertany a l'autèntica, profunda auto-
consciència europea. Ell també s'està desmantellant amb el desmantellament
de la cultura europea, del pensament d'Europa sobre si mateixa. Però men-
trestant cal insistir en un punt: el pensament democràtico-socialista no és
implicat per la crítica dels resultats de la democratització que fan sortir (de
Tocqueville a Mann...) la idea d'Europa de si mateixa, que la dispersen dins
la realitat de la societat «privada» de massa.

Aquest és un passatge la descripció del qual resultaria difícil i complex;
i aquí només puc al·ludir a la qüestió. La cultura del socialisme forma part
d'una filosofia de la història, les fronteres de la qual són rígides i marcades
per la relació entre Estat i subjectivitat i per la crítica interna. Però hi ha
un punt que invita a la reflexió: la cultura democràtico-socialista forma part
de la metapolítica europea (i en aquest sentit podria morir amb ella, amb
la mateixa metapolítica que també fou autoconsciència europea), però no té
la mateixa dimensió eurocèntrica que delimita el pensament liberal d'Europa
en si mateixa. Tota la cultura eurocèntrica ha viscut la fi de la idea d'Europa.
El seu fruit més elevat i, gosaria dir, el més lògic és el nihilisme que pensa
l'home europea i la fi de la seva història, la impossibilitat que hi hagi qualse-
vol visió del món. No és cap casualitat que Nietzsche pensi en la dissolució
del món burgès-cristià representat per Hegel de la manera més elevada i com-
pleta com a procés i resultat de tot el principi occidental. Una cultura euro-
pea no eurocèntrica pot legitimar-se al si d'una Europa que relaciona no he-
gemònicament la pròpia identitat amb la història del món. La cultura
democràtico-socialista sembla la més preparada per a aquest desplaçament
d'eix. Ella pot pensar, probablement, l'autonomia i la identitat d'Europa fora
dels antics somnis hegemònics que la història ha trencat totalment; i proba-
blement pot contribuir a la reconstitució d'una identitat en el marc d'una his-
tòria al voltant de la qual hi ha runes i residus —tot i que runes i residus
li pertanyen parcialment. Segons com ella podrà contribuir a pensar un prin-
cipi de democràcia radical que no sigui dominat per la «democratització» que
neix de l'atomisme i del «privatisme» més despietats i que estan a punt de
decretar la mort de la democràcia política; i també respecte a aquest punt
el pronòstic de Tocqueville és definitiu. No obstant això, el problema es pot
enunciar només com una perspectiva possible al voltant de la qual construir
una cultura possible. Contínuament ens agafa el dubte radical que la mateixa
cultura democràtico-socialista (i el pensament marxista que en són una part
essencial) té unes relacions tan estretes amb la metapolítica europea que molts
pensen que «ja ha patit» la seva mateixa sort. Europa podria ser destinada
a no pensar més en termes d'una idea d'Europa, ser en aquest sentit una rea-
litat dependent i acéfala. És un camp obert on s'amunteguen problemes de
naturalesa i dimensions diferentes, però que potser torna a obrir-se justament
perquè les mateixes grans direccions de la història del món —«Amèrica, Rus
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sia»— pateixen processos de transformació i l'estructura bipolar del món es
carrega de processos de dissolució.

Substancialment podria tornar a plantejar-se un dilema que ja va ser típic
de la cultura sobre Europa al llarg del segle XIX: ocàs d'Europa o Europa
tercera força? I la possibilitat que aquesta segona dimensió agafí cos no pot
certament sortir de la vella idea de l'antic europeisme radical segons el qual
—com podem llegir a la reconstrucció de Dieter Groh— Europa desenvolu-
parà al seu si noves formes associatives, serà protagonista del progrés, des-
prés que la degeneració extrema de principis que inicialment ella va generar
s'haurà demostrat, a Rússia i a l'Amèrica del Nord, incapaç de produir noves
formes: tot i que aquesta hipòtesi pot oferir algunes suggestions en el marc
dels problemes reconstruïts i pensant en la reserva inesgotable del vell arse-
nal europeu... Certament aquella possibilitat, per esdevenir actual, necessita
molt més: una concretissima exigència d'autonomia que es perfili a l'horitzó
d'un bipolarisme fort per una banda i per l'altre en vies de dispersió respecte
a la seva càrrega exclusiva de fa algunes dècades. Això portaria el discurs
molt més enllà de les meves possibilitats i competències cap a temes
econòmico-polítics i de desenvolupament tecnològic (respecte als quals des-
tacaria la importància de la recerca que s'està duent a terme al CRS amb Ma-
terials i actes que ja està a disposició de tothom) temes que estic evitant cu-
rosament ja que les preguntes plantejades m'estimulen cap a d'altres direccions.

Dins d'una perspectiva d'aquest tipus vull afegir una última reflexiono es-
bós de problema). En aquesta situació, serà adequat un principi —un
pensament— que no va fonamentar la seva fortuna sobre la idea d'Estat-nació,
aquella idea que troba avui contradictòries correspondències a la realitat.
L'Europa liberal, en el sentit més estricte de l'expressió, decau amb la
decadència-mort de FEstat-nació; d'alguna manera pot reviure, gràcies a aques-
ta crisi, l'Europa democràtica que si més no en principi no naixia de l'exclu-
sivisme de l'Estat nació, sinó d'un principi de cohesió supranacional, amb
la mirada a la història del món, a la seva unitat...

IZZO.- No li sembla que el Granisci dels Quaderns, referint-se indirec-
tament i de manera no sistemàtica al gran debat europeu, ha identificat
l'àmbit en què el nexe entre destí de la filosofia i Europa pot tornar a
plantejar-se i proposar-se? Em refereixo a la concepció de la filosofia de
la praxi com a realització d'un principi de «democràcia» que, aparegut a
Europa, s'estén molt més enllà dels límits de la constitució liberal del
subjecte.

DE GIOVANNI.- Per Granisci, certament el problema és evidenciat amb
extraordinària riquesa. Cal afirmar en primer lloc el caràcter europeu de la
reflexió de Granisci, en diferents sentits: 1) Granisci no pensa en la història
del moviment obrer com una història separada, que es refereix a un sub-
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jecte sociològicament definit i separat. Granisci col·loca la història del mar-
xisme i del moviment obrer dintre de la potència i inestabilitat de la moder-
nitat, la veu dins de la història d'Occident, mai com a història apartada, d'un
subjecte que tingui la pròpia racionalitat en la pròpia separació. 2) Granisci
situa les arrels de la filosofía de la praxi dintre de la línia del gran pensament
europeu modern, des de la Reforma fins a la filosofia clàssica alemana: i
sobre aquest punt no cal insistir-hi ja que es tracta d'un tema analitzat moltes
vegades. 3) Finalment, Gramsci és un pensador europeu perquè pensa en una
funció d'Europa i en una idea d'Europa: i és aquest, potser, el punt per al
qual és més necessària una investigació aprofundida.

Aquí em sembla essencial la consonància amb autors i temes presents al
pensament europeu sobre la crisi de les primeres dècades del segle. Espe-
cialment, amb Weber. (Vaig al·ludir a aquest tema en la ponència que vaig
presentar l'any 1977 al congrés de l'Institut Gramsci, dedicat a Política i his-
tòria en Gramsci) On és la consonància? A la dificultat d'acceptar com a de-
terminada, com a ineluctable l'alternativa entre burocratització-massificació
(«el totalitarisme rus» del qual parla Weber, la crítica punyent i profunda del
primer Estat obrer de la història aparegut després de la revolució de 1917
que és el centre dels Quaderns i convencionalisme tecnicista «americà» (el
convencionalisme anglo-saxó de què parla Weber i l'anàlisi crítica d'Ameri-
canisme ifordisme, una altra temàtica central dels Quaderns). Europa s'in-
trodueix al mig d'aquesta alternativa. El diagnòstic de Weber és pessimista
i sota molts aspectes desesperat: hi ha alguna sortida de la gàbia d'acer que
ambdues perspectives (oposades però fins i tot consonants) deixen entreveu-
re? No, probablement aquesta sortida no existeix; avancem al mig de les te-
nebres; i potser l'únic punt de llum és la seva «total apologia de la llibertat
de l'individu que protesta dins i contra la dependència creixent del món polí-
tic i econòmic» (Lowith). I potser que un altre punt de «salvació» (però molt
problemàtic) és la vocació política que s'allibera de la barreja decisiva entre
ètica de la convicció i ètica de la responsabilitat: «Europa» implosivament
en si mateixa, en la pròpia vocació essencial. Per Gramsci, el camí de l'anà-
lisi és naturalment molt diferent, pel significat que ell atorga a la perspectiva
oberta pels esdeveniments de 1917 i perquè considera (encara que sigui de
manera més oberta i problemàtica del que l'«apologètica» tradicional ha vist
mai) que el moviment obrer europeu és el punt de reflexió crític actiu del
doble procés en curs (racionalització taylorístico-tecnicista i burocratització
corporativa de l'Estat obrer). L'anàlisi dels Quaderns, des d'aquest punt de
vista, potser encara resta per fer. Ara faré algunes ràpides observacions i re-
cordaré alguns textos especialment suggerents. Recordo el text sobre la críti-
ca del «maquinisme» («Taylor expressa amb cinisme brutal la fi de la societat
americana: potenciar al grau màxim els comportaments maquinals i automà-
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tics del treballador, trencar el vell nexe psico-físic del treball qualificat que
exigia certa participació activa de la intel·ligència, de la fantasia, de la ini-
ciativa del treballador limitant les operacions productives únicament a l'as-
pecte físic i maquinal») que al·ludeix a Lukács, però allí les evolucions se-
gueixen la direcció adorniana de Dialèctica de l'il·luminisme, intern a la finís
Europae A més, recordo els textos essencials sobre America-Europa, punts
de vista que il·luminen tota l'estructura dels Quaderns: «El problema és aquest:
si Amèrica, amb el pes implacable de la seva producció econòmica obligarà
0 està obligant Europa a una remodelació de la seva organització económico-
social massa antiquada..., si s'està realitzant una transformació de les bases
materials de la civilització europea, cosa que a llarg termini provocarà una
commoció de la forma existent de la civilització i al naixement forçós d'una
altra civilització.» «No podem esperar la reconstrucció dels grups socials con-
demnats pel nou ordre, sinó dels que estan creant, per imposició i amb el
propi sofriment, les bases materials d'aquest nou ordre; han de trobar el sis-
tema de vida original i no de marca americana per transformar en llibertat
allò que avui és necessitat.»

Aquests últims textos confirmen un passatge essencial a la història de la
idea d'Europa i de la seva decadència-crisi: «Amèrica», «Rússia» són els ter-
mes apressants d'una confrontació que penetra en grans sistemes politico-
vitals i no queda suspès al buit de confrontacions «metafísiques» abstractes.
Tot el pensament vertader sobre Europa, de Hegel a Tocqueville, de Granisci
a Weber neix al voltant d'aquests nusos reals, d'aquesta pressió de forces vi-
tals a les fronteres i dintre de les fronteres d'Europa, d'aquest reflex dels ma-
teixos principis europeus sobre la història del món, de la dialèctica inconte-
nible que la «unificació» de la història del món proposa com a paisatge real.
L'esperança de Gramsci rau, certament, al 1917, però el tema «Rússia» torna-
rà a ser essencial per a Europa (i viceversa) encara que fora d'un mite polític
que s'ha exhaurit del tot. I d'altra banda, aquest pensar «cap a» Rússia no
impedeix que Gramsci «vegi» la modernització americana —podríem dir fins
1 tot que és aquesta la premissa de la seva comprensió dels processos de
racionalització-organització presents a les grans àrees del capitalisme ameri-
cà. Per tant, és cert que per una Europa que. lluita per la pròpia identitat i
els propis fins, el pensament de Gramsci continua representant un passatge
d'importància destacada. Per això és just dir que hi ha una relació entre el
destí de la filosofia i Europa, si és cert que el principi d'una defensa activa
de la civilització europea és per Gramsci «una tasca filosòfica» (i en aquest
sentit, política), una tasca que implica un creixement paral·lel de pensament
i de sistemes vitals. Però no és cert que la filosofia de la praxi neix justament
a les profunditats de l'Europa filosòfica, dintre d'aquell principi dialèctic que
avui dia tot sembla voler replantejar de bell nou? L'obra és oberta, doncs,
i la feina és tota davant nostre...

És difícil contestar a preguntes sobre Europa, i —quan ja està fet— gaire-
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bé sento la necessitat de disculpar-me amb l'autor de les preguntes i els lec-
tors de Democrazia e diritto He contestat —tot i ser conscient de les dificul-
tats insalvables— perquè al cap i a la fi és necessari que aquesta qüestió es
torni a plantejar entre nosaltres. I he contestat amb especial interès el tipus
de qüestions proposades perquè em fa l'efecte que la discussió ha de venir
de lluny, i que hi ha d'haver si més no un nivell, on aquesta qüestió que «ve
de lluny» ha de mantenir-se oberta. Hem de procurar entendre què pot signi-
ficar o no el mot Europa, quin pot ser avui el seu abast legítim culturalment
i política. Això implica investigació i confrontació i esperit crític, ja que con-
sidero —amb molts altres— absolutament insatisfactòria la cultura de l'euro-
peisme que reprodueix velles temàtiques amb una convicció cada vegada
menor.

I a més, a nosaltres, per raons evidents, ens interessa una qüestió històrico-
política ben determinada que es diu: «Esquerra europea». Pel que fa a això,
fins una preocupació que vull expressar de la manera més explícita possible.
Temo que al voltant d'aquests temes s'estigui treballant massa poc i que pu-
guin esdevenir simplement tranquil·litzadors sobretot per a qui —i la intel·lec-
tualitat comunista italiana en té l'experiència— ha vist fracassar una hipòtesi
diferent i un pronòstic diferent sobre la realitat. Crec que és una equivoca-
ció, en la recerca cultural sobretot però també en la pròpiament política,
construir-se un horitzó simplement tranquil·litzador que elimini inquietud i
incertesa sense tornar pensament crític i consciència política.

Volia dir que a la meva reflexió aquest tema de l'«esquerra europea» no
és present de manera directament i immediatament política. El meu intent
(del tot provisori) es desenvolupa al voltant de temes i categories més allun-
yades; per desenvolupar un raonament directament polític cal posar en joc
altres competències, altres elements, altres dades. Tanmateix, cal endegar
aquest tipus de feina, sense conformar-se amb vagues al·lusions o analogies
aproximatives. Que el PCI s'hagi definit «part integrant de l'esquerra euro-
pea» és un problema obert, no només un resultat —d'altra banda de gran sig-
nificació històrica. Si no esdevingués un problema fins i tot dubtaria de la
seva importància, ja que no es podria evitar una decadència cultural, avant-
sala d'una crisi radical d'identitat política. Per tant, és essencial tornar a «pen-
sar» sobre Europa. El meu desig és que això pugui continuar també a les
pàgines de la nostra revista.

Traduït de «Democrazia e diritto» n.° 4-5. Juliol 1987

Biagio de Giovanni
Francesca Izzo
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