
De la catàstrofe, la unió política?

Enrico Letta: Et proposo una reflexió. Allò que ha succeït amb 
la crisi de l’euro ja ho hem vist. El pacte actual d’estabilitat no 
ha funcionat. La simple coordinació, molt tova, de les políti-
ques econòmiques ja no és sostenible. L’absència d’unió políti-
ca ens obliga a tornar a negociacions extenuants i compromisos 
insatisfactoris, com ja s’ha vist amb la fatigant despesa, no-
més per arribar al Tractat de Lisboa. Els europeus han respost, 
respecte a la crisi grega, només quan s’han trobat al caire de 
l’abisme. I, finalment, la resposta ha estat sobretot dirigida a 
tranquil·litzar els mercats.

¿Quins són avui, llavors, els elements sobre els quals és 
necessari treballar vers un canvi dramàtic i immediat de la ma-
nera d’existir de l’euro, si considerem que l’euro encara té una 
raó d’existir? Al meu parer, necessitem una discontinuïtat dràs-
tica amb el passat i portar a terme decisions coratjoses.

Dins el context de l’euro, aquestes decisions serien articu-
lades en quatre punts essencials.

Primer punt: cal que siguin decisions i normes amb les 
quals els països membres ja no tinguin les condicions d’auto-
nomia per poder perjudicar l’estabilitat de l’Eurozona al com-
plet. Hem de dotar-nos, doncs, d’autoritats paneuropees que 
estiguin preparades per evitar allò que ha succeït amb Grècia. 
Aquest nou model de vigilància també haurà de revisar en pri-
mer lloc les estadístiques: crec que Eurostat hauria d’incorpo-
rar els instituts d’estadística nacionals, donant vida a un ens 
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únic. El punt clau no és la concentració dels poders sinó la 
fusió de cultures i dels costums nacionals; una mena de mes-
tissatge estadístic on, si el director de l’Istat de demà ve de 
Finlàndia, això no sigui percebut com una intromissió, sinó 
com una font de valor afegit per a la fidelitat de les nostres 
estadístiques i, per tant, dels nostres comptes públics. Pot sem-
blar molt tècnic, però la certesa dels números és una qüestió 
de rellevància política prioritària, perquè d’aquesta en depèn 
la qualitat de totes les decisions de política econòmica. Si el 
director de l’Istat grec hagués estat un holandès o un espa-
nyol, impermeable a les pressions polítiques nacionals, potser 
la crisi grega no hauria pres mai les proporcions dramàtiques 
que ha pres. Hem d’entendre que el drama d’aquests anys ha 
estat la tendència dels governs a fer dir als números allò que 
volien que diguessin. Hem de fer el que sigui per desmentir el 
simpàtic professor universitari d’estadística, que tractava de 
desmitificar la pròpia matèria explicant que si un home té el 
cap dintre la nevera i els peus al forn encès, per a l’estadística 
és una cosa mitjanament bona.

Segon punt: és necessari renunciar a un grau de sobiranitat 
nacional per tal que les institucions europees i, en concret, el 
Banc Central Europeu puguin ser rigorosos i, d’alguna manera, 
invasius a fi de poder argumentar que els deutes són, en qual-
sevol cas, compartits. Dit d’altra manera, hi ha d’haver una 
capacitat dels Estats Membres de confiar en els deutes aliens. 
El que m’ha impressionat d’aquesta crisi de l’Eurozona és que, 
tot i que ja no hi ha divises nacionals i  que ja no es poden ve-
rificar atacs especulatius sobre la moneda, malgrat això, hi ha 
hagut un atac especulatiu ferotge sobre l’spread dels bons del 
tresor. I és sobre això que s’ha creat el caos. És necessari donar 
un gran pas endavant respecte de la plena separació dels deutes 
públics de l’Eurozona, posant en marxa una capacitat, encara 
que parcial, de compartir. 

Tercer punt, i potser el més difícil d’assolir: aprovar a 
qualsevol preu una llei financera europea. És a dir, no es pot 
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permetre que cada país porti a terme decisions pressupostàries 
completament independents unes de les altres, si no és sota la 
lògica general (encara que menys eficaç) del límit del 3%. El 
3% va evitar excessos de pressupost significatius i va propiciar 
que la devolució del deute fos més gestionable. Però amb la cri-
si i la necessitat de trobar respostes en termes de política fiscal, 
aquest mecanisme va saltar. I avui, paradoxalment, s’enyora el 
3%. Per entendre per què Grècia, Espanya, Portugal i Hongria 
(que, tanmateix, està fora de l’euro), han estat víctimes dels 
atacs, no podem deixar de banda el fet que, durant la crisi, 
s’ha pensat que el vincle del 3% ja no existia. I s’ha creat una 
cambra de compensació del dèficit que per alguns països, fins i 
tot històricament virtuosos, com França i el Regne Unit, aquest 
ha arribat a cotes del 10%. Dintre d’aquesta societat financera 
europea, la relació entre les dimensions comunitàries i els ele-
ments d’autonomia nacional, idealment, hauria de recalcar allò 
que hi ha entre la societat financera aprovada pel Parlament i 
cada una de les lleis de pressupostos regionals de cada país. En 
el sentit que el marge d’autonomia existeixi, però dintre d’un 
marc que sigui unitari i molt rigorós. Pot semblar una utopia 
donada la situació actual. Però és un pas imprescindible si es 
vol garantir la supervivència de la moneda única.

El pressupost europeu avui representa poc més de l’1% del 
PIB europeu. Als pressupostos nacionals, plenament autònoms, 
no els cal res més que la llum verda de la Comissió i l’Ecofin, 
sovint objecte de negociació molt polititzat. Naturalment, per 
revertir aquest mecanisme es requereixen unes institucions eu-
ropees molt més fortes i un lideratge europeu vertaderament 
incisiu.

Em sembla que aquests tres elements són essencials. I els 
tres plegats formen, al meu parer, un consolidació ulterior del 
Banc Central Europeu, que ha sabut gestionar el temps de la 
crisi, sobretot si es compara amb la Reserva Federal. La força 
i la competència que caracteritzen al BCE s’haurien d’utilitzar 
més, tot i l’evident fragilitat de la Comissió.
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Aquí emergeix un quart punt, per a mi, indispensable. Hem 
de construir una estructura europea que sigui capaç d’acompa-
nyar els països quan apareixen situacions de dificultat i durant 
les inevitables reorganitzacions de pressupost. Penso en una 
estructura quasi comissarial composta per funcionaris que pu-
guin donar suport a les autoritats nacionals dels diferents països 
i, quan sigui necessari, substituir aquestes autoritats per pren-
dre les decisions més difícils. El Fons Monetari Internacional, 
tradicionalment predisposat a complir un paper d’aquesta mena 
mitjançant la condicionalitat, no sempre ens ha demostrat que 
ho faci. Es necessita per tant una task force europea, forta i le-
gítima, que sota la base d’un mandat europeu tingui l’oportuni-
tat d’intervenir i d’arreglar les coses. Ha estat denominat Fons 
Monetari Europeu. Podem denominar-lo com vulguem, però 
és una de les qüestions essencials, perquè sense una institució 
d’intervenció que tingui la capacitat d’oferir suport als països 
deficitaris, no anirem massa lluny.

Recapitulant: Calen quatre transformacions substancials, 
entre Brussel·les i Frankfurt, que articulin les decisions de políti-
ca econòmica, assignant òbviament un paper molt significatiu al 
Parlament Europeu. Manca, però, superar la discrepància entre 
una assemblea de vint-i-set i una moneda única encara de setze. 
Es podria imaginar una coordinació entre les comissions de pres-
supost i finances dels setze parlaments nacionals de l’Eurozona, 
que constitueixen la interfície de l’Eurogrup i del Banc Central 
Europeu. Perquè l’embolcall de les institucions parlamentàries 
és fonamental per al control democràtic d’aquest mecanisme. 
Altrament, es podria reforçar el paper del Parlament Europeu, 
sabent, però, que en aquest cas es trobaria davant no només de 
Trichet, sinó de cada un dels governadors dels bancs centrals 
nacionals que no utilitzen l’euro. I, per tant, amb una dificultat 
objectiva. Avui el Parlament Europeu dialoga molt amb Trichet. 
Però el fet que en el diàleg amb el BCE hi hagi europarlamenta-
ris que provinguin de països per als quals Trichet no és l’interlo-
cutor adequat, és una contradicció objectiva.
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Concloc subratllant que tots aquests raonaments demos-
tren com n’és de difícil ajustar una construcció que ha “nascut 
malament”. Probablement seria més simple partir altra vegada 
de zero, amb un “nucli” de països voluntariosos, una coaliti-
on of the willing, i constituir a l’entorn d’aquest “nucli” una 
arquitectura institucional molt simple, més directa i molt fà-
cilment recognoscible pels ciutadans. La gran contradicció de 
la crisi de l’euro és justament aquesta. Ha posat al descobert 
els problemes de la construcció europea i de les estructures de 
governança de l’euro. Però, al mateix temps, la crisi ens indica 
que necessitem donar un gran pas endavant cap a una Europa 
més unida, cap als Estats Units d’Europa compostos d’un grup 
restringit de països, i que aquest pas s’ha de donar en l’àmbit 
de la moneda única.

Lucio Caracciolo: El teu raonament, descrit com a tèc-
nic, té, en canvi, un fort component utòpic. Voldria redreçar els 
mecanismes mal concebuts de la unió monetària mitjançant els 
ajustaments, en part tècnics, en part polítics que, tanmateix, no 
toquen la qüestió de fons, és a dir, la sobiranitat europea i, per 
tant, la sobiranitat sobre la moneda. ¿Es pot imaginar una polí-
tica monetària en absència d’una autoritat que sigui responsable 
de la gestió d’una política pressupostària, d’una política fiscal 
per a tots els països que formen part de la moneda única? Crec 
que no. I em sembla que tu també ho creus, precisament per-
què tu creus que es pot suplir la mancança d’un Estat europeu 
per instruments intermedis de tipus funcionalista. La qüestió de 
l’euro, en canvi, ens recondueix inevitablement a la qüestió de 
la sobiranitat, perquè la moneda és sobiranitat. Almenys ho era 
fins a l’arribada de l’euro...

Vosaltres els europeistes parleu de l’euro com si fos una 
moneda el caràcter de la qual es pot abstraure dels països que 
en formen part, de l’homogeneïtat de les economies que l’ex-
pressen. No obstant, els alemanys i els holandesos havien con-
cebut Maastricht com la materialització d’un euro fort, de l’eu-
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ro a cinc, amb la idea d’estendre’l més endavant a set, si Itàlia 
i Espanya ho haguessin aconseguit. Ara tenim un euro de set-
ze, és més, de disset a partir del gener de 2011. Més endavant 
entraran potser altres països. Es crea un problema d’homoge-
neïtat cultural més que econòmica, que no pot ser resolt amb 
qualsevol ajustament tècnic. Com et deia, hem de decidir si cal 
baixar l’euro a la UE o elevar la UE a l’euro. I en un moment 
donat hem de decidir en quin temps i en quin termini, mitjan-
çant quins compromisos. Sobretot, amb quins països i en vistes 
a quines institucions polítiques comunes. 

Abans parlaves del Parlament Europeu. Però el Parlament 
Europeu en aquesta crisi de l’euro ha estat totalment absent. 
Recordo que quan es van celebrar les eleccions europees es va 
dir que aquesta hauria de ser la legislatura del tomb, que re-
llançaria el seu paper fonamental. On és Estrasburg? Pel que fa 
a Brussel·les i als comissaris, ja ho hem parlat abans. El fet és 
que tot ha estat una vegada més gestionat (malament) per part 
d’aquells que tenen una autoritat efectiva: els governs princi-
pals de l’Eurozona. I, naturalment, per part d’Estats Units, com 
a supervisor en última instància quan els europeus no aconse-
gueixen posar-se d’acord i quan la crisi ja no és només europea 
sinó occidental.

Però aquesta moneda dels setze o disset, o els que siguin, 
¿pot efectivament produir institucions polítiques eficients i le-
gítimes? No cal que siguin els Estats Units d’Europa, que no 
em semblen d’una actualitat immediata, sinó, sigui com sigui, 
qualsevol cosa semblant a allò que tu prefigures. I si haguéssim 
de produir una societat financera europea, ¿quina seria l’autori-
tat disposada a aixecar-la? Es poden comissariar o autocomis-
sariar els governs nacionals?  Permet-me que ho dubti.

Enrico Letta: Al meu parer nosaltres els italians tenim 
dots superiors per tractar de convèncer els altres. Perquè amb 
la nostra experiència nacional, com deia abans, conviuen di-
ferències molt profundes, tant de mena qualitativa com quan-
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titativa. Prenem per exemple la Vall d’Aosta, el Molise i la 
Llombardia. Regions tan petites com ciutats petites, al costat 
d’altres que per si soles serien el vuitè país europeu. En el con-
text de la societat financera nacional hi ha una negociació di-
recta i mecanismes d’autonomia de cada una de les regions, 
però les diferències són impressionants. Per tant, considerant 
l’euro, amb el qual conviu Luxemburg, França i Xipre, els fo-
naments són essencialment els mateixos. Fins i tot en termes 
de grans dinàmiques: el creixement, la demografia, el benestar, 
els deutes. La convergència entre els diferents països de l’euro 
ha succeït, així que penso que el pas endavant pot produir-se, 
i nosaltres, els italians, tenim una gran responsabilitat. En pri-
mer lloc perquè aquest pas ens interessa més que els altres. I 
també perquè podem explicar i demostrar que els mecanismes 
d’aquest gènere poden funcionar.

Lucio Caracciolo: Parlant de nosaltres, tu et refereixes a 
l’homogeneïtat economicosocial. Però per damunt de Llombar-
dia, de Molise i de Piamonte es troba Itàlia, l’autoritat política 
de darrera instància (almenys fins ara) que recompon aquest 
mosaic. No es pot aplicar aquest raonament a escala europea 
perquè Europa no hi és.

Tornem, per tant, al punt de partida. El teu raonament em 
sembla un desenvolupament radical-utòpic del funcionalisme, 
pel qual les institucions i funcions que es revelen imperfec-
tes han de ser superades per autoritats no estatals i no legiti-
mades pels mecanismes democràtics compartits. Per tant, les 
actuals institucions democràtiques nacionals haurien d’acabar 
per autocomissariar-se pel bé de la nostra moneda. Em sembla 
políticament difícil. Amb tot allò de bo que l’experiment de 
la moneda “única” (en la UE hi circulen onze monedes més, 
però la continuem anomenant així, misteris de l’euroargot) pot 
haver produït sota el perfil econòmic, hem de prendre nota que 
hem assolit i superat el límit dintre del qual el funcionalisme 
tenia un efecte complementari. Ara té un funció desintegrado-
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ra. Sense una autoritat que gestioni una política de pressupos-
tos i fiscal comunes per a tots els països de l’Eurozona, les 
bases de la unió monetària viuen sota un estrès permanent. Els 
diferents països no es refien l’un de l’altre. Alguns trampegen 
amb els pressupostos apostant pel fet que ara la unió monetària 
es converteixi en una unió de transferiment dels “virtuosos” 
als “viciosos”. Aquesta és la idea de Grècia: faig allò que em 
sembla sabent que serà Alemanya, conjuntament amb altres pa-
ïsos socis més rics i correctes, la que em taparà el forat. Però 
els països “virtuosos”, com precisament Alemanya, no volen 
cobrir voluntàriament aquells que no són “virtuosos”, perquè 
seria contrari a l’esperit de Maastricht. I per tant tornem a re-
flexionar sobre la perspectiva d’un euro més estret.

Recordaves abans que hi ha hagut un atracament als bons 
del tresor d’alguns països, dins del context de la vasta crisi dels 
deutes sobirans. La resposta que ens proposa l’ortodòxia de 
Frankfurt i en part de Brussel·les és una mena de deflació orga-
nitzada. Mentre que se superen els pecats grecs, esperant que 
no es repeteixin mai més (i perquè mai?), es distribueixen els 
sacrificis entre els països europeus, colpejant de manera radical 
el “coixí” de despesa pública que fins ara ha contribuït a man-
tenir en conjunt la nostra societat. Corrent el perill d’ofegar la 
represa econòmica en nom del perill d’una futura inflació. El 
que em colpeix d’aquest enfocament és l’aparent indiferència 
davant de les seves regressions no només socials, sinó fins i tot 
d’ordre democràtic.

Estem exigint en nom d’Europa uns sacrificis que els ciu-
tadans europeus no estan disposats a concedir. Així alimentem 
les teories conspiratives dels extremistes, que només veuen 
un gran i únic complot mundial d’especuladors, banquers i els 
seus sequaços polítics. Amb Europa com a pàl·lid vampir que 
endinsa les dents en els nostres cossos debilitats per la reces-
sió. Em temo que aviat ens podríem trobar davant de revoltes 
als carrers, d’onades de violència, o bé d’una protesta difusa 
i rabiosa que posarà contra les cordes les nostres institucions 
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democràtiques. Crec que el “rigor” concebut d’aquesta manera 
abstracta és una resposta equivocada, que tindria un efecte de-
pressor sobre la mateixa idea d’Europa, o pel que en queda. No 
només penso en Grècia, sinó també en Itàlia, un vegada alguns 
dels amortidors socials hagin acabat o reduït el seu efecte.

Si Europa ja no voldrà dir mai més pau i benestar, sinó 
violència i deflació, qui gosarà defensar-la llavors?

Enrico Letta: Per a mi has tocat un punt clau. El món ha 
canviat sobtadament i el futur dels nostres europeus, de cada 
societat i de cada ciutadà europeus, té una característica fona-
mental. En el segle passat hem gaudit, respecte a tots els altres, 
d’uns nivells de benestar impressionants. Hem de prendre cons-
ciència que en un món interdependent cal construir, deixant de 
banda l’egoisme dels últims decennis, un nou equilibri social. 
Quan parlo de l’egoisme dels últims decennis em refereixo a 
fenòmens com el desequilibri demogràfic, molt accentuat als 
països mediterranis, penso en Espanya i en Itàlia, i no tan relle-
vant a França i als països escandinaus, però en qualsevol cas, 
és la característica comuna que distingeix Europa de la resta 
del món, i sobretot la característica que uneix Europa occiden-
tal amb la centreoriental i més enllà, perquè Rússia també viu 
un descens demogràfic impressionant.

Aquesta situació, a la qual s’afegeix el fet que a Europa es 
viu molt bé i que les expectatives de vida augmenten notable-
ment, ens porta a societats en les quals el percentatge demogrà-
fic dels vells condiciona la població sencera.

Les nostres societats no suporten de manera global les en-
trades d’immigrants, i això val per a Itàlia i per a Espanya, Fran-
ça i els Països Baixos. Societats que semblaven més capaces de 
gestionar el fenomen de la multiètnia respecte de nosaltres. Re-
cordo que quan els “bleus”, la selecció nacional francesa, van 
guanyar la Copa del Món el 1998, aquella esquadra multicolor 
va ser elevada a símbol de la França que sap entomar el repte 
de la integració. Una imatge que despista si pensem en allò que 
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ha succeït uns anys després a les banlieues. Als Països Baixos, 
el fenomen de la immigració ha seguit una paràbola dramàtica 
de fortes tensions i d’una violència horrorosa. Més recentment, 
en tenim prou veient el to de la campanya electoral britànica 
del maig de 2010, en la qual el tema de la immigració ha estat 
determinant. A Itàlia, la immigració és la pedra cantonera de 
l’èxit electoral de la Lliga Nord.

Tots aquests fets, en conjunt, ens parlen d’una Europa en 
què la defensa del benestar adquirit i la voluntat d’impedir can-
vis en l’statu quo fan que la nostra societat es torni incapaç 
d’entendre la quantitat de canvis necessaris per poder viure 
dintre d’un món divers. Però hem de ser conscients que aquesta 
evolució és necessària.

El tema de fons, per tant, és: ¿existeixen lideratges a Eu-
ropa capaços de parlar a l’opinió pública sense ser influenciats 
per les tendències conservadores que procedeixen de la matei-
xa opinió pública? La gent sembla que vulgui que els diguin 
que tot romandrà igual, que resistirem l’assalt, que seguirem 
usufructuant els nivells de benestar i de protecció social mal-
grat les taxes de creixement més baixes del món. Crec que la 
qüestió del rol del lideratge i dels ciutadans europeus és fona-
mental. I interpreto els atacs als bons del tresor grecs, espa-
nyols i portuguesos no com a una simple desconfiança davant 
del fet que Grècia i Hongria haguessin trampejat els comptes 
o que a Espanya hagi finalitzat la bombolla immobiliària, sinó 
com un gest de desconfiança per part de la resta del món, que 
dubta que Europa tingui la capacitat de gestionar el seu propi 
futur. Fa deu anys, al contrari, el món havia apostat pel futur 
d’Europa, malgrat algunes contradiccions pròpies, perquè fa 
deu anys Europa vivia una fase de dinamisme. I avui aquesta 
desconfiança diu a Europa: “sou vells, mentalment enguixats i 
aristocràtics, incapaços de veure el futur i mal disposats a repar-
tir la vostra riquesa amb els altres”. I les reformes de les quals 
parlem són simples instruments perquè els ciutadans europeus 
prenguin consciència de tot això, i per explicar que aquestes 
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transformacions són indispensables per poder donar a les pro-
peres generacions una perspectiva de benestar i de creixement, 
tot esperant que els assalts al Parlament grec o els empleats de 
banc asfixiats pels gasos lacrimògens siguin precisament epi-
sodis dramàtics que no es tornin a repetir.

Cal suturar aquesta ferida i utilitzar el dramatisme 
d’aquests episodis per entendre i acceptar l’entitat dels canvis i 
dels sacrificis necessaris per evitar que Europa prengui el camí 
d’una decadència inexorable.

Lucio Caracciolo: Crec que hem arribat al cor de la qües-
tió, el de la democràcia i de la pau social. Europa ha estat con-
cebuda i explicada com la garantia de la pau, el benestar i la 
democràcia en el vell continent. Des de fa vint anys això ja no 
està tan clar, segons el sentit comú de molt europeus.

Hem arribat al punt en què les institucions europees, que 
haurien hagut d’assumir gradualment els poders més rellevants 
i, finalment i amb un disseny ideal, produir allò que tu anome-
nes els Estats Units d’Europa, han deslegitimat parcialment els 
poders nacionals però no han produït totalment una democràcia 
europea.

Correm el perill, per tant, de navegar entre dues aigües. 
Entre l’Europa incompleta i els Estats nacionals deliqüescents. 
L’euro no se salvarà. L’euro és l’últim “visca”, l’última càrrega 
de cavalleria, d’una Europa que es construeix per funcions, ja 
exhaurida però avui sense alternatives.

Has tocat el tema central de la demografia i, per tant, de 
la immigració. Aquí ens ho juguem realment tot. Si a les dues 
crisis polítiques paral·leles (europea i nacional) hi sumem els 
problemes generats pel fet que no tenim suficients fills, i no 
aconseguim superar aquesta carència amb la integració de la 
major part dels immigrants, esquerdarem el pacte social que 
regeix les nostres democràcies.

En aquest context sorgeix el problema del lideratge. Aques-
ta crisi confirma l’escassa autoritat del lideratge alemany. Una 
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Alemanya gran és una altra cosa! Tots s’esperaven que Ale-
manya, com a màxima economia continental, autoproclamada 
dipositària de les virtuts monetàries, s’hauria fet càrrec de la 
responsabilitat que esperen els contramestres quan el vaixell 
s’enfronta a una tempesta. No ha estat així. Hem vist que la can-
cellera Merkel tenia en ment, en primer lloc, les eleccions a 
Renània del Nord-Westfàlia, i només després el destí de Grècia 
i, per tant, de l’euro. I llavors arriba la pregunta sobre quin sis-
tema és aquest que fa que, davant d’una emergència comuna, 
tothom pensi en primer lloc, quan no únicament, en els seus 
assumptes. I en com socialitzar les pèrdues, descarregant-les 
sobre els més dèbils. No vull criminalitzar la senyora Merkel. 
El fet és que els nostres líders responen a electorats nacionals 
o regionals. A aquests mateixos polítics els demanem d’en-
dossar-se responsabilitats europees, donada l’absència d’una 
constituency europea. El problema no es troba, per tant, en els 
dirigents, sinó en les incongruències dels nostres sistemes poli-
ticoinstitucionals. Gestionar el bluff europeu és cosa de Super-
man. No podem capficar-nos amb els nostres dirigents perquè 
no són Nembo Kid.

Enrico Letta: Però l’única solució és justament la cons-
tituency (circumscripció) europea. Fins que no hi sigui, la 
constituency regional obligarà al líder polític a anteposar les 
pròpies exigències i els propis interessos als de la Unió.

Lucio Caracciolo: Estem totalment d’acord. Però, m’ex-
pliques com pots tenir una constituency europea sense un Estat 
europeu?

A força de jugar amb la pseudo Europa, em temo que la 
gent comenci a debatre no tant sobre Europa com sobre la de-
mocràcia. Aquesta poca o molta democràcia que resisteix dintre 
del nostres estats.

Enrico Letta: D’acord, aquest és el repte vertader que hem 
d’afrontar. M’ha colpit que aquest problema hagi emergit com 
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un dels aspectes claus de l’última encíclica social, la Caritas 
in Veritate. La separació entre mercat i democràcia és un dels 
grans problemes del nostre temps. I el tema de com restaurar la 
comunicació entre aquestes dues qüestions i entre els dos llen-
guatges connexes és ineludible i, en un cert sentit, dramàtic. 
Avui les nostres societats requereixen decisionisme. No volen 
litúrgies, discussions, compromisos. I per disposar d’aquest de-
cisionisme, sobretot respecte al tema de la seguretat, estan pre-
parades per acceptar les limitacions de la llibertat individual. 
És un sentiment molt perillós, perquè està arrelant ràpidament, 
sobretot a les franges més benestants de la població. I és un 
sentiment que ens toca sobretot a nosaltres, europeus, perquè 
la part del món que viatja a velocitat més ràpida és la Xina, que 
no té la nostra mateixa tradició democràtica.

Lucio Caracciolo: Comparteixes la impressió que la crei-
xent atracció dels europeus pel decisionisme (jo l’anomeno au-
toritarisme) prové també del fracàs d’aquesta “Europa sense 
Europa”?

Enrico Letta: Crec que tens raó. Però penso, almenys en 
part, que aquesta tendència és atribuïble al progrés tecnològic. 
La difusió de la informació a temps real ha modificat profun-
dament la percepció de l’autoritat i dels poders, rebaixant els 
nivells de “no coneixement”. I en el fons crec que és un fet 
positiu. Dins les ignoràncies han fet niu en el transcurs del de-
cennis les pitjors vileses del poder polític, fins i tot en les nos-
tres democràcies, perquè s’ha creat una mena d’impunitat. El 
repte serà gestionar correctament la dimensió del temps real i 
oferir la màxima transparència. Això ens implica a nosaltres els 
europeus, perquè la nostra essència és la del benestar unit a les 
tradicions democràtiques.


