
lions de persones estan 
a l’atur a la Unió Euro-
pea, la majoria són jo-
ves entre els 19 i els 33 
anys. Donat que, per 
edat, ells són els que han 
de recolzar la continuï-
tat del projecte, aques-
ta falta d’oportunitats 
per als joves suposa una 
pèrdua de legitimitat. 
 Per un altre costat, 
tenim una moneda i un 
mercat comercial únics, 
però 18 economies dife-
rents, amb 18 deutes pú-
blics diferents que pro-
picien l’especulació dels 
prestamistes, 18 siste-
mes laborals diferents 
competint descarnada-
ment, 18 sistemes fiscals 
rivalitzant a veure qui 
ofereix més oportunitats 
per pagar menys impos-
tos, 18 sistemes de pro-
tecció social blindats als 
nacionals de cada país, i 
així successivament. 
 Aquest estat de coses pot portar 
a molts a dues conclusions, no gaire 
il·lusionants:
 Primera. La Unió Europea és, ara 
com ara, com una selva on l’únic 
que no està permès és devaluar la 
moneda, però tota la resta està sub-
jecte a l’oportunisme. I on la super-
vivència d’un país depèn de la seva 
capacitat per canibalitzar la resta 
de membres del grup. 
 Segona. En aquests moments no 
hi ha, com a vegades es diu, un mo-
del social europeu a preservar. Hi 
ha, això sí, estats del benestar naci-
onals, però que es veuen amenaçats 
precisament per les directrius i po-
lítiques que vénen de les instituci-

A la Unió Europea li falla la pega
Ara com ara no hi ha un interès general europeu, un bé comú que uneixi tots els ciutadans  

C
onfesso el meu desas-
sossec: no sé què fer 
diumenge que ve en 
les eleccions europees. 
Naturalment, sé que 

elegirem el pròxim Parlament Euro-
peu, però del cert no sé per a què, ni 
quina rellevància tindrà en els meus 
problemes quotidians, ni en les me-
ves il·lusions i esperances de futur. I, 
la veritat, els candidats no m’aju-
den, perquè discuteixen com si esti-
guéssim en unes autonòmiques o 
generals espanyoles.
 Europa, la idea d’una unió d’es-
tats nació europeus amb un projec-
te polític compartit, és una idea po-
tent. Però se sol marcir ràpidament 
cada vegada que s’intenta. I ara hi 
ha el risc que torni a passar.

En El sEU origEn, el 
projecte europeu es va legitimar 
com la construcció d’un espai de 
progrés econòmic, social i polític 
per a tots els ciutadans de la Unió. 
Els espanyols, majoritàriament, ens 
vam incorporar a Europa per aquest 
motiu. La seva legitimitat social es-
tà recolzada, per tant, en la seva ca-
pacitat per oferir oportunitats als 
que més en necessiten. No obstant, 
avui això no passa i, el que és pitjor, 
les perspectives d’aconseguir-ho els 
pròxims anys no són favorables.
 Vegem la situació europea, en 
particular la de la zona de l’euro, 
amb objectivitat, recolzant-nos en 
les dades i no en els desitjos. 
 Per un costat, avui més de 28 mi-

ons europees. No ha de sorprendre 
que molts ciutadans, especialment 
els més febles i desemparats, vegin 
la Unió Europea com una amenaça 
per a les seves condicions de vida i 
no com una font d’oportunitats.
 Per tant, més enllà de mante-
nir l’euro i preservar el mercat co-
mercial interior, ara com ara no 
hi ha un interès general europeu, 
un bé comú que uneixi tots els ciu-
tadans. Dit d’una altra manera, a 
la Unió Europea li falla la pega. 
 Aquesta situació està generant 
dues visions contraposades d’Eu-
ropa. La de les elits transnacionals 
europees, fundada en la idea que 
el que legitima el projecte europeu 

és l’existència de l’euro i el mer-
cat comú interior. I la dels ciuta-
dans, que està fundada en la idea 
que la legitimitat resideix en la se-
va capacitat per generar oportuni-
tats de millora als que estan més 
avall en l’escala social. La lògica 
d’aquestes dues visions porta im-
plícit el risc de col·lisió i de descar-
rilament del projecte.

ArribAt a aquest punt, m’as-
salta un dubte. ¿L’atur i la falta 
d’oportunitats és inherent al ma-
teix projecte europeu o és el resul-
tat d’un mal disseny del govern de 
la Unió i, especialment, d’una ma-
la gestió de la crisi financera i eco-
nòmica? Una manera de respon-
dre a aquesta qüestió és compa-
rar la situació de la zona euro amb 
la dels Estats Units i la del Regne 
Unit. Tots tres s’han hagut d’en-
frontar a la mateixa crisi. I fins i 
tot es pot dir que la situació dels 
dos primers era pitjor que la de 
la zona euro. Els Estats Units i el 
Regne Unit han sortit de la reces-
sió, estan creixent i creant ocupa-
ció. Però Europa ha tornat a caure 
en la recessió i el seu futur està en-
fosquit per les tres D de la desocu-
pació, la desigualtat i la deflació. 
Aquesta diferència només es pot 
explicar per un mal govern i unes 
males polítiques europees. Això és 
indiscutible.
 Reconeguem-ho, les instituci-
ons europees són disfuncionals i 
les seves polítiques són perverses 
per a milions de persones. Si les 
eleccions europees poden servir 
per començar a canviar aquest es-
tat de coses, benvingudes siguin. 
Amb aquest optimisme escèptic 
aniré a votar  diumenge. H
Catedràtic de Política Econòmica (UB).
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Votar el 25-M amb optimisme  
escèptic pot començar a canviar 
unes polítiques perverses

LEONARD BEARD

ELs DijOus, econoMia

C
ancellera Angela Mer-
kel, ¿deixarà que si-
guin els electors euro-
peus els que aquest 
diumenge decideixin 

qui serà el president de la Comis-
sió Europea o, en contra del que 
ens han dit durant la present cam-
panya, és possible que el substitut 
de Durao Barroso surti del tripijoc 
posterior entre els governs euro-
peus més poderosos?
 President Artur Mas, ¿la seva de-
cidida implicació en la campanya 
electoral obeeix a una convicció 
europeista o només pensa a evitar 
el sorpasso d’ERC en les eleccions de 
diumenge?
 Expresident Felipe González, 
¿la seva defensa d’una hipotètica 
gran coalició a Espanya, en cas de 

crisi constitucional per l’escalada 
del sobiranisme català?  
 Candidat Miguel Arias Cañete, 
¿per què ha trigat cinc dies a dis-
culpar-se per la seva relliscada 
masclista?
 Secretari general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, ¿conside-
ra les eleccions de diumenge com 
unes primàries de les primàries? O, 
dit d’una altra manera, ¿si el PSOE 
obté menys vots que el PP abando-
narà  la idea d’optar de nou a ser el 
líder del partit?
 Secretària general del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal, ¿pot de-
nunciar que el Govern de la Gene-
ralitat fomenta l’odi sense abans 
haver fet la més mínima autocríti-
ca per la recollida de firmes orga-
nitzada pel seu partit contra l’Es-

tatut aprovat pel Parlament de 
Catalunya?
 Vicepresidenta del Banc Eu-
ropeu d’Inversions, Magdalena 
Álvarez, ¿dimitirà després de les 
eleccions?
 Candidat Esteban González 
Pons, ¿d’on treu que a Espanya 
es creen 7.000 llocs de treball di-
aris?
 Primer ministre de França,  
Manuel Valls, ¿quina diferència 
hi ha entre la seva política d’es-
trangeria i l’aplicada per Rajoy o 
la que va desplegar Berlusconi? 
 Candidat Alejo Vidal-Qua-
dras, ¿posarà punt final a la seva 
carrera política si Vox no obté es-
có diumenge?

¿Em 
permeteu deu 
preguntes?
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necessitat, entre populars i socia-
listes obeeix a la convicció que hi 
ha una política econòmica única 
a la qual estem condemnats per la 
troica o bé estava pensant en una 
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C
reient-se en l’obliga-
ció de fabricar titu-
lars com sigui, molts 
polítics s’atreveixen 
a dir-la grossa en 

campanya electoral. Sovint és un 
error que només fixa alguns in-
condicionals i distancia indeci-
sos. Això és exactament el que ha 
fet María Dolores de Cospedal 
quan, en al·lusió a Artur Mas, ha 
afirmat que «el pitjor que pot fer 
un governant és sembrar l’odi i la 
divisió. Aquest odi es gira contra 
qui el genera». Es tracta d’un judi-
ci fet amb voluntat difamatòria 
mancat de tot fonament. Una ac-
ció reprovable. Però també un 
greu error comunicatiu i polític 
comès des d’una aparent incons-
ciència.
  La secretària general del PP 
sembla ignorar que en els darrers 
anys la distància emocional entre 
Catalunya i Espanya ha anat 
acompanyada de la fixació pro-
gressiva d’unes claus interpretati-
ves de la realitat cada vegada més 
divergents. Ja no es comparteix ni 

el significat d’alguns conceptes 
bàsics, ni tampoc la visió del que 
és Catalunya i Espanya. Per als 
partidaris del manteniment de la 
unitat de l’Estat espanyol, aques-
ta distància conceptual i de pers-
pectiva és, objectivament, un fet 
dramàtic. La certificació d’un fra-
càs històric. Quan Cospedal es re-
fereix als que sembren odi a 
Catalunya potser genera alguna 
complicitat a Santander, a Madrid 
o a Huelva. Potser. Però a Figueres 
a Barcelona o a Tortosa aquesta 
idea serà majoritàriament rebu-
da com un insult a la intel·ligència. 
Una nova mostra de manca de res-
pecte. 
 Probablement, la inconscièn-
cia encara va més enllà. Cospedal 
deu ignorar que davant de segons 
quins exabruptes, la majoria dels 
catalans ja no s’ofenen. La reitera-
ció difamatòria ha funcionat com 
una vacuna. I la reacció de tedi 
s’expressa amb distància irònica 
resumida en la dita castellana que 
afirma que «piensa el ladrón que 
todos son de su condición». H

cospedal ignora que 
la reiteració difamatòria  
actua com una vacuna  
entre els catalans 
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