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Pier Virgilio
Dastoli 

“El concepte de democràcia com a poder que pertany al poble no pot existir a escala europea, perquè no 
hi ha un poble europeu. Avui la paraula democràcia pertany als ciutadans, i si volem que els nostres ciu-
tadans siguin sobirans, hem de passar del sobiranisme a l’internacionalisme”.

Qui és

president italià 
del Moviment 

Europeu

Activitat

Promou el 
federalisme a 

Europa

Text  Peru Erroteta 

F
a pocs dies que s’ha 
presentat a Barcelo-
na el Manifiesto de 
Ventotene, que ha 
traduït el professor 
de filologia Marce-
llo Belotti i ha estat 

editat per Ediciones La Lluvia. En  
l’acte hi va participar Pier Virgilio 
Dastoli, mà dreta d’Altiero Spinelli 
i actual president del Consell Italià 
del Moviment Europeu. 

Què és el Manifest de Ventotene?

El 1941 gairebé tot Europa estava 
ocupada per l’exèrcit  nazi-feixista. 
A l’illa de Ventotene, al Mediterrani, 
hi van ser desterrats 800  antifeixis-
tes (comunistes, socialistes, liberals, 
anarquistes...), entre els quals hi ha-
via Altiero Spinelli, un dirigent de les 
joventuts comunistes. Detingut per 
la policia de Mussolini el 1927, va ser 
condemnat a 16 anys i 8 mesos de pre-
só per activitats antifeixistes. Spine-
lli era gramscià. Amb ell hi havia Er-
nesto Rossi, un economista socialista 
molt lligat a Luigi Einaudi, que més 
tard va ser president de la República, 
i Eugenio Colorni, un socialista jueu. 

Aquests tres personatges, de cultu-
res diverses, van aprofitar la reclusió 
per reflexionar a fons sobre el futur 
d’Europa.

I a quines conclusions van arribar?

La primera era que la guerra no era 
tant la conseqüència d’un desencon-
tre econòmic o polític sinó, sobretot, 
de la divisió d’Europa en Estats na- 
cionals i del principi de sobirania ab-
soluta. En conseqüència, l’única ma-
nera d’evitar que després de la guer-
ra tornéssim a caure en el mateix 
era acabar amb la divisió d’Europa 
en Estats-nació. La segona conside-
ració era que després de la guerra la 
democràcia continuaria amenaçada 
si no s’abolien els Estats nacionals, 
perquè els conflictes podien derivar 
en enfrontaments armats. La tercera 
qüestió era que per aconseguir una 
Europa diversa calia desencadenar 
un gran moviment polític de caràc-
ter federalista. 

Què va impedir que tirés endavant 
aquesta proposta?

La causa principal que això no pas-
sés és que el marc dels partits polítics 
tradicionals  (socialistes, comunistes, 

democristians, liberals...) continua-
va sent nacional. Quan aquests par-
tits van retornar al poder, van trobar 
normal seguir mediatitzats per l’Estat 
nacional. No obstant, en els seus inicis 
les grans cultures que van donar ori-
gen a aquests partits no eren naciona-
listes. Els catòlics eren universalistes, 
els liberals cosmopolites i els socialis-
tes internacionalistes. Després van 
perdre aquesta dimensió més enllà de 
les fronteres i es van fer nacionalistes. 
Quan va retornar la democràcia, es va 
imposar la idea de reconstituir els Es-
tats nacionals.

I això per què s’enquista?

Per dues raons principals. La pri-
mera, perquè cap gran líder polític 
europeu va ser capaç de plantejar 
la batalla federalista. Tots els caps 
de govern, excepte potser Alcide de 
Gasperi, van obviar l’assumpte. La 
segona és que el moviment federalis-
ta, plantejat el 1943, no era prou fort 
per aconseguir un consens de la clas-
se política en el poder.

I seguim així?

Esclar. I, a més, s’ha debilitat o ha 
desaparegut el consens ciutadà sobre 

el projecte europeu. Durant molts 
anys, la majoria dels ciutadans euro-
peus van pensar que Europa era la so-
lució principal als seus problemes.No 
obstant això, molts ciutadans pensen 
avui que Europa no és la solució, si-
nó el problema. Aleshores no n’hi ha 
prou de preguntar als ciutadans si 
volen una federació europea. El que 
se’ls ha de dir és que Europa pot re-
soldre els seus problemes. I, al revés 
del que proposava Spinelli (primer la 
federació i després el consens ciuta-
dà per resoldre els problemes) avui es 
tracta primer de conquerir el consens  
ciutadà i després llançar la batalla de 
la federació.

Però el nacionalisme torna.

Sí. Per això cal rellançar un gran 
moviment explicant als ciutadans 
que els grans problemes que tenim 
només es poden resoldre a escala eu-
ropea. El terrorisme, la criminalitat 
organitzada, la immigració, el can-
vi climàtic, la situació dels joves, la 
competitivitat de la indústria euro-
pea... són coses que en un món glo-
balitzat resolem conjuntament o no 
es resoldran. S’ha d’explicar als ciu-
tadans quin cost té la no-Europa. 
Necessitem més Europa,  no menys 


