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tancant-te i amb això de la desconne-
xió, com si el país fos un electrodo-
mèstic... El procés? Després de Kafka, 
alerta amb la paraula. Els atributs de 
la sobirania des de Bodino són la mo-
neda i l’espasa. La moneda la tenim en 
comú en l’euro i l’espasa en l’OTAN. O 
sigui que, la veritat, cal buscar alguna 
cosa millor.

Els Estats estan segrestats pels 
bancs o viceversa?

El sistema financer en principi és un 
servei públic, i per això els bancs han 
de sol·licitar dels Estats autorització 
per operar. Presten un servei que és 
el crèdit, una mica la sang de l’eco-
nomia. Eivdentment, això ha d’es-
tar molt regulat, i a més és un aspecte 
molt sensible en el cas d’Europa (als 
EUA està bastant consolidat el siste-
ma federal després d’haver tingut fa-
llides).  A Europa, el sistema financer 
es va mantenir en termes bàsicament 
de mercat nacional quan vam decidir 
fer la moneda única. Això suposa anar 
posant a punt els mecanismes de de-
fensa dels ciutadans, dels impositors i 
també dels organismes de resolució i 
de construcció d’un sistema moneta-
ri europeu. Això està a mitges i hem 
hagut de prendre decisions d’urgèn-

“Nosaltres no  
hem discutit 
la situació 
d’Alemanya 
al Parlament, no 
hi hem discutit 
ni la nostra”

cia. El pressupost europeu és aproxi-
madament l’1% del PIB, mentre que 
el pressupost federal dels EUA és del 
20%. Nosaltres en la crisi hem mobi-
litzat per als països de l’euro un meca-
nisme d’estabilitat de 700.000 milions 
d’euros, gairebé sis vegades el pressu-
post europeu. Espanya ha fet un res-
cat parcial de 40.000 milions. Quants 
espanyols saben quants diners ha po-
sat Espanya en el mecanisme? Doncs 
83.000 milions, dels quals  70.000 mi-
lions en avals, i ja se sap que qui ava-
la, paga. Entre nosaltres i els italians 
hi hem posat més diners que els ale-
manys. Si ho preguntes pel carrer, la 
gent diu que sobretot paguen els ale-

posta a problemes com el canvi cli-
màtic, la globalització financera, etc. 
L’acord amb el Canadà em sembla una 
de les coses més intel·ligents que hem 
pogut plantejar, perquè, en primer 
lloc, amb els canadencs (que són com 
els  nord-americans, però amb segu-
retat social i sense armes) entrem en 
el domini central dels EUA. També hi 
ha els mexicans, que són els que més 
estan pagant, i no parlem mai d’ells. 
Si tenim acords amb els canadencs i 
els mexicans, ens ajudaran a negociar 
amb els nord-americans. Aleshores, jo 
no acabo d’entendre aquesta mena de 
denúncia apocalíptica sense pensar 
que el món d’avui no és només el pri-
mer món. Es tracta d’aconseguir que 
el model d’economia social de mercat 
que hem construït el poguem defen-
sar a la resta del món.

I els nacionalismes?

Estem en una era postsobiranista i in-
terdependent. Així ho ha dit algú com 
Urkullu. En la meva experiència polí-
tica espanyola i europea he dedicat el 
95% del temps a esbrinar com es pot 
gestionar i millorar la interdependèn-
cia. Em sembla molt legítim defen-
sar-ho tot en democràcia, però pen-
sar que tu resoldràs els teus problemes 

manys. Això és un problema de de-
mocràcia. Els alemanys han discutit 
al Parlament la seva situació, la nostra 
i la de Grècia. Nosaltres al Parlament 
no hi hem discutit la situació d’Alema-
nya, no hi hem discutit ni la nostra. 

Els diners sembla que no s’avenen 
gaire amb la democràcia.

Aquesta relació sempre és complicada. 
La relació entre els diners i la demo-
cràcia és la que existeix entre els inte-
ressos i les passions. Aquí fem un dis-
curs molt genèric de condemna de la 
corrupció i ens piquem molt el pit, però 
em sembla que hi ha força fariseisme. 
No fa gaire vaig fer una conferència a 
la universitat de Chiapas sobre ètica i 
política, que és una de les coses que em 
preocupen ara, i recordava una frase 
d’un dels fundadors del PSOE, Facun-
do Perezagua: “Elegir els més honrats 
i vigilar-los com si fossin malfactors”. 
Doncs això. La democràcia implica la 
gestió de la cosa pública, que exigeix 
rigor i austeritat. Totes dues coses són 
absolutament essencials. També hi ha 
hagut una baixa substancial de la mo-
ral, i aquesta mena de bogeria del ve-
dell d’or, això que ens havíem fet rics 
i que aquí tot estava permès. Rigor, 
transparència, control i ètica són te-
mes centrals de la democràcia.

Torna a estar de moda el proteccio-
nisme?

Trump ha amenaçat que posarà un 
45% d’aranzel a l’acer xinès. Però un 
dels seus amics ha dit que per molt 
que prediquin ell continuarà impor-
tant acer de la Xina. Els membres de 
la Cambra de representants dels EUA 
s’expressen en termes de proximitat, 
parlen de problemes concrets a la se-
va circumscripció, com ara el tanca-
ment de  fàbriques. Raonen així. Són 
elegits pel poble i no pensen en ter-
mes teòrics, sinó pragmàtics. El cert 
és que en tot el desenvolupament de 
la campanya de Trump (més enllà de 
la grolleria, els temes sexuals, etc.) hi 
ha l’argumentació que Amèrica és el 
primer. Als EUA hi ha sectors amb un 
grau elevat de proteccionisme, però 
els EUA han sigut els campions no no-
més del lliure comerç, sinó d’una eco-
nomia més oberta.  Que ara canviïn ra-
dicalment a posicions proteccionistes 
és molt preocupant, però no hem d’ig-
norar  que el que va passar als EUA als 
anys 20 i 30 (el crash) va estar lligat a 
l’aixecament de barreres proteccio-
nistes. 


