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cràtics, però en realitat estem en una 
situació de “desconstitucionalitza-
ció” dels nostres països. No n’hi ha 
prou amb la democràcia representa-
tiva, cal una democràcia participati-
va (en què els ciutadans han de jugar 
un rol més important en la gestió de 
la societat) i de proximitat, amb un 
protagonisme destacat dels territo-
ris i les comunitats locals.

A Catalunya està de moda el sobi-
ranisme. Què n’opina?

El concepte de democràcia com a po-
der que pertany al poble no pot exis-
tir a escala europea perquè no hi ha 
un poble europeu. Avui, la paraula 
democràcia pertany als ciutadans i 
si volem que els nostres ciutadans si-
guin sobirans hem de passar del sobi-
ranisme a l’internacionalisme. Quan 
els ciutadans grecs es van expressar 
amb el seu vot, es va demanar res-
pectar la sobirania popular grega. 
Un discurs bellíssim: “Respectem la 
sobirania popular grega”. Però ales-
hores també s’ha de respectar la so-
birania popular dels alemanys, que 
han votat Merkel;  i la dels hongare-
sos, amb Orban, i la dels polonesos, 

“El 25 de març 
vinent, coincidint 
amb els 60 anys 
de la firma 
del Tractat de 
Roma, hem 
convocat una 
gran marxa a 
escala europea 
a la capital 
italiana”

que tenen un govern nacionalista. I 
per aquest camí, si no posem en qües-
tió la sobirania, arribem a la guerra. 
Perquè la sobirania popular grega es-
tà en conflicte amb la sobirania po-
pular alemanya o hongaresa, polo-
nesa, italiana o francesa. Aixequem 

Europa. Per això hem de llançar un 
gran moviment d’opinió, molt vin-
culat a la societat civil (pacifistes, 
ecologistes, defensors dels drets 
dels emigrants, joves...) per cons-
truir una plataforma que convenci 
els partits. Els governs nacionals te-
nen els seus interessos i estan con-
dicionats no només per les opinions 
públiques nacionals. Nosaltres hem 
de construir una opinió pública eu-
ropea.

I això comporta un canvi de model 
social?

Moltes forces d’esquerres a Europa, 
davant de la crisi europea i les polí-
tiques d’austeritat, han cregut que 
resoldre la crisi i els problemes dels 
treballadors comporta retornar als 
Estats nacionals. Els partits social-
demòcrates pensen que com que una 
part de l’opinió pública vira cap al na-
cionalisme, per guanyar les eleccions 
han d’utilitzar els mateixos eslògans 
i apuntar-se a les tesis polítiques dels 
partits  nacionalistes. A Itàlia, Mat-
teo Renzi va decidir treure del palau 
de govern la bandera europea i deixar 
només la bandera italiana. El govern 
francès fa polítiques nacionalistes 
perquè pensa que d’aquesta mane-
ra podrà vèncer Marine Le Pen. I la 
gent no s’ho creu, perquè si sóc naci-
onalista no votaré un partit socialde-
mòcrata, sinó un veritable partit na-
cionalista. Els partits socialistes i de 
l’esquerra radical han d’entendre que 
per vèncer cal plantejar l’alternativa 
federalista. A més, per guanyar no n’hi 
ha prou amb l’esquerra. Estem en so-
cietats en les quals la majoria  dels ciu-
tadans són moderats i fins i tot conser-
vadors. S’ha de conquerir l’electorat 
moderat, en el qual molts empresa-
ris intel·ligents han entès que els seus 
problemes només es poden resoldre 
amb una perspectiva europea.

I també d’exercici de la democrà-
cia?

Jürgen Habermas diu que el poder 
és en mans dels governs. I és així. 
En aquests nou anys de crisi, totes 
les decisions les han pres els go-
verns, no Brussel·les. Els caps de go-
vern decideixen què s’ha de fer, van 
a Brussel·les a explicar-ho i consen-
suar-ho i després tornen a casa di-
ent que Europa ens obliga a fer això 
o allò. Així, la culpa és de Brussel·les. 
Formalment vivim en règims demo-

murs i, quan veiem que això no fun-
ciona, enviem les policies de fronte-
ra, que entren en contacte, etc., etc. I 
això ens porta a la guerra. Inevitable-
ment, la defensa de la sobirania naci-
onal absoluta –és el que diu el Mani-
fest de Ventotene– porta a la guerra.

Què hi podem fer?

El 25 de març vinent, coincidint amb 
els 60 anys de la firma del Tractat de 
Roma, hem convocat una gran mar-
xa a escala europea a la capital italia-
na. Amb aquesta marxa demanarem 
la creació d’una renda mínima garan-
tida europea (a Europa hi ha 65 mili-
ons de pobres); la creació d’un servei 
civil europeu per contribuir a lluitar 
contra l’atur juvenil i el llançament 
d’un gran pla europeu d’ajuda als paï-
sos de l’Àfrica subsahariana. Si volem 
una Europa democràtica, hem d’or-
ganitzar-la amb mètodes democrà-
tics. Per això, la nostra idea és que, un 
cop recuperat part del consens ciuta-
dà, en les pròximes eleccions europe-
es del 2019 haurem de donar la batalla 
per l’Assemblea Constituent europea, 
l’únic objectiu de la qual serà redactar 
una Constitució europea. 


