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Enrique
Barón

“Estem en una era postsobiranista i interdependent. Així ho ha dit algú com Urkullu, que no és de la 
meva corda. En la meva experiència política espanyola i europea, he dedicat el 95% del meu temps a es-
brinar com es pot gestionar i millorar la interdependència”

Qui és

Polític, 
economista i 

advocat

Activitat

Analitza la 
gestió pública i 

l’economia

Text  Peru Erroteta 

E
nrique Barón Cres-
po, polític, economis-
ta i advocat, va ser 
ministre de Trans-
ports, Turisme i Co-
municacions en el 
primer govern de 

Felipe González, va presidir el Parla-
ment Europeu entre 1989 i 1992 i l’Ali-
ança Progressista de Socialistes i De-
mòcrates d’Europa de 1999 a 2004. 

La construcció europea va ser un 
somni? 

Europa és un continent que la prime-
ra meitat del segle xx va viure una se-
gona guerra dels 40 anys, des del 1914 
fins al 1945, en la qual s’insereix la 
Guerra Civil Espanyola. Com a con-
seqüència d’aquesta guerra, Europa  
va acabar pràcticament destruïda. En 
aquest període, prop de 100 milions de 
persones van morir al món de mort no 
natural, i des que vam decidir comen-
çar la construcció europea, superant 
els nacionalismes i la lluita per l’he-
gemonia, els europeus no hem mort 
ningú, hem aconseguit la pau i, a més, 
estem creant (perquè encara està en 
construcció, però més avançada del 
que ens pensem) per segona vegada 

(la primera va ser amb l’imperi romà) 
una unió econòmica, política i mone-
tària, que és una forma pionera d’or-
ganització de cara a la nostra supervi-
vència i al futur de la humanitat.

Els nous  nacionalismes ho qüestio-
nen, tot això?

Esclar, això xoca amb la cultura per 
una banda d’alguns Estats-nació que, 
a més, han sigut imperis colonials, i 
amb algunes nacions joves (sobretot, 
de l’Europa central i de l’est) que han 
passat, després d’estar sotmeses, a la 
llibertat. En aquestes nacions hi ha 
reaccions que estan lligades a la crisi 
i l’acceleració del procés de globalit-
zació. I aquest no és un fenomen eu-
ropeu, només. Ho acabem de viure 
en el cas Trump. Hi ha un moviment 
de contestació (que s’ha manifestat 
en el Brexit i també en les eleccions 
americanes i en altres llocs d’Euro-
pa) al procés de globalització, que és 
ineluctable i que, a més, conté ele-
ments molt positius. Però no és igual 
per a tothom i hi ha gent que sent que 
les seves condicions de vida o el seu 
estatus estan amenaçats per la glo-
balització. Això és el que explica que 
en zones obreres d’Anglaterra hi ha-
gi  hagut un vot majoritari negatiu i la 

reacció de part de la classe mitjana i 
els treballadors sindicats americans 
votant aquest personatge.

Els europeus ens passem amb 
l’autocrítica?

Estem en un procés permanent d’au-
toflagel·lació. Veient quants populis-
mes sorgeixen, tendim a ignorar on 
estem en el món i qui som. Estem en-
voltats del major nombre de conflictes 
oberts al món i alhora som el paradís 
per als qui busquen un futur. Tot això 
genera reaccions d’inseguretat i reple-
gaments, que no són una alternativa al 
que estem fent, sinó que es manifesten 
en el pensament que amb la teva iden-
titat o el teu estatuts amenaçat pots 
aferrar-te a un temps passat que va ser  
millor. Això explica l’auge dels popu-
lismes, que no són nous i que a Europa 
han causat moltes desgràcies.

No deu ser que l’Europa dels mer-
caders té massa protagonisme?

Europa l’han fet molt més els mer-
caders que els generals o els dicta-
dors. Els europeus no som víctimes 
de la globalització sinó que, al contra-
ri, des de l’època dels Descobriments 
que hem buscat la globalització. El que 

passa és que quan es va acabar la Se-
gona Guerra Mundial, els europeus 
érem el 25% de la humanitat i ara no-
més som el 7%. El món ja no és colò-
nia d’Europa. Alguns, com els indis i 
els xinesos, han tornat a escena, jun-
tament amb països emergents com el 
Brasil, Mèxic, Indonèsia o Turquia. 
Els europeus hem de partir del fet que 
som el 7% de la humanitat, el 23% de la  
producció mundial i el 50% de la des-
pesa social, i aquest és el desafiament. 
Quan vaig a la Xina em diuen que no 
em puc imaginar com és de popular 
el model social europeu al seu país. 
Aquest és el joc i hem de defensar el 
que és nostre.

Quin paper juguen en tot això trac-
tats com el TTIP?

Des d’una perspectiva d’esquerres 
no acabo d’entendre aquesta  bata-
lla. El gran desafiament era la ronda 
de Doha, un projecte de desenvolu-
pament en què poguéssim negociar 
amb tots els països del món que for-
men part de l’Organització Mundial 
de Comerç. No era una baralla amb 
els americans que ens volguessin in-
vadir. Formant part del primer món, 
hem de saber com podem negociar 
amb els emergents i donar una res-


