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La presidenta de la Comissió Europea va demanar la setmana passada perdó als italians per no 

haver estat al seu costat en els difícils primers moments de la crisi del Covid-19. “Europa ha de 

demanar disculpes”, va dir en un discurs al Parlament Europeu, mentre l’ultra Salvini es devia 

estarrufar cofoi d’euroescepticime. La solidaritat europea quedava en entredit. El pla massiu 

d’inversions que reclama el mateix Parlament i el mig bilió d’euros en préstecs acordat per 

l’Eurogrup volen tapar veus acusadores. Per Sant Jordi, el Consell Europeu discutirà per 

videoconferència l’espinós tema del deute públic i del pla de recuperació. Com és habitual, no 

serà fàcil arribar a acords. Les discrepàncies entre el nord estalviador i el sud malgastador són 

notòries (Espanya, en els 10 darrers anys, ha triplicat el seu deute públic de 400.000 milions 

d’euros a 1.2 bilions, que representa passar del 35% al 100% del PIB). “No solidarity without 

responsibility" va dir Jirky Katainen, ex primer ministre de Finlàndia, quan insistia en la 

necessitat de quadrar el pressupost públic. Per tant, la cosa ve de lluny, només que amb la crisi 

del Brèxit primer i ara amb la Covid-19, la situació s’ha complicat encara més. 

 

L’artefacte polític -que es va iniciar el 1951 per evitat els enfrontaments bèl·lics entre Estats–

nació, com a Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer-, s’ha quedat a mig camí d’assolir la 

necessària unió europea (UE), no de nom, sinó de fets. Ha passat prou temps per veure que 

aquest entramat burocratitzat i feixuc tendeix més cap “El Castell” de Kafka, que no pas cap un 

organisme modern, àgil i eficient, capaç de contribuir a solucionar problemes com ara la 

immigració, la pobresa i el canvi climàtic, entre altres. I en la pandèmia que patim, és clar que 

ha actuat tard i malament. Però és evident que, malgrat les dificultats, no queda cap més camí 

que la solidaritat. Escollir la desunió no només prolongaria la crisi, sinó que probablement 

conduiria a situacions pitjors en el futur. 

 

Ara bé, perquè la solidaritat europea sigui efectiva i serveixi per avançar, cal fer una reflexió en 

profunditat de les dificultats que els Estats-nació tenen per posar-se d’acord en el si de la UE. 

Els egos nacionals són massa forts per cedir quan toca. Massa interessos particulars que 

passen per davant dels generals. I, sobretot, massa dificultat per dirigir un “país” de 500 

milions de persones i 27 Estats amb una sola veu. El 1946, l’inefable Winston Churchill va 

parlar d’uns “Estats Units d’Europa”. Ha passat molt temps i l’encomiable idea del mandatari 

anglès s’ha dissolt com un terrós de sucre, però potser seria hora de recuperar la idea del 

“premier” britànic. Tanmateix, segurament caldria actualitzar-la i apostar per l’Europa de les 

nacions, dels pobles, en la qual la nació catalana hi tindria el seu lloc. L’Europa dels pobles 

seria més racional, lògica i propera. Al nou Estat, federal i plurinacional, caldria dotar-lo 

d’estructures polítiques que permetessin ser més ràpids a l’hora de reaccionar i, per tant, més 

eficaços. I sens dubte, també s’hauria de propiciar la proximitat, que facilitaria la participació 

ciutadana i el rendir comptes. D’altra banda, un sol Estat tindria molt més pes en el concert 
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internacional que no pas ara la UE. I que ningú no pateixi perquè hi hauria massa membres: als 

Estats Units d’Amèrica, amb menys població, n’hi ha 50, d’Estats. 

 

Per la nostra banda, des del Col·legi ens estem esforçant per ser solidaris amb els col·legiats 

més afectats per la crisi i que pitjor ho estan passant. Volem oferir ajuts que siguin justos, 

eficaços i senzills. També ens esforcem en facilitar l’accés als serveis de manera telefònica i 

telemàtica. Seguim! 


