
EUROPA, aquest escenari imprescindible. Algunes claus fonamentals 
front el 20 N.                            7 de setembre del 2011

Document personal del Toni Barbarà redactat ABANS del 20 N i que manté vigència en 
molts punts i serveix com a avaluació del  posterior desenvolupament.  (en cursiva el que ha 
quedat superat)

Des d'una tradició de lluites i fantasmes a un futur polèmic.

Marc històric elemental en 11 punts.

Cap a una Europa blava, negra, roja, verda, o una Europa verdiroja, o roigverda?

Com a preàmbul i sense entrar en precisions històriques, és
imprescindible alguna referència global, així com aturar-nos en
algunes de les qüestions del subtítol. Europa és un territori petit,
relativament, vell per històric i, indiscutiblement, convuls i
determinant a escala mundial, que invita i obliga a reflexionar sobre
la seva situació en aquests moments crucials.
És, a més, la nostra Casa Europa.

 1 .- Quina Europa? Quina U.E.?
Les tensions, convulsions i friccions europees encara segueixen en ple
segle XXI, (després de les Grans Guerres mundials) fins i tot amb
continuats conflictes bèl·lics, si bé de caràcter més local. També es
mantenen dialèctiques des de posicions nacionals més enllà d'una
pretesa i proclamada Unitat Europea. Un procés d'unitat, llarg i
tortuós, que al seu dia va permetre configurar un lucratiu gran
mercat, i més tard en etapes posteriors i successives enunciar un
espai pretesament social i polític, la Unió Europea (UE-27), amb una
evident submissió política a aquest mercat, tan globalitzat que
qüestiona fins i tot els etiquetatges europeus.

Avui, immersos en plena tempesta de la crisi que patim des del 2007,
Europa arrossega les conseqüències d'aquest procés explícit i exhibeix
sense pudor els seus veritables interessos, les seves febleses i les
seves incapacitats.
És cert que en el pla teòric hi hauria la possibilitat d'haver actuat,
o actuar, en una defensa mancomunada i pluriestatal que privilegiés
allò social, el que es considera (no sense alguns dubtes de fons
importants) "sostenible", les bases mínimes de garantia per a una
ciutadania europea, i el desenvolupament dels drets humans, socials,
democràtics. En definitiva, la defensa de "model de desenvolupament



social europeu" (que mai no va tenir realment aquest abast), i dels
seus serveis públics.
Espai públic en deteriorament sostingut. En Salut i Sanitat, impulsant
mesures de privatització i desregulació extrema fins a arribar a la
mateixa ineficàcia i ineficiència, com queda patent al Regne Unit, i
que l'obliga a rectificar en part, a moderar i a demanar després
contenció a la lògica mercantil cara a un mínim respecte al resultat i
impacte en salut. Igualment en els anomenats pilars de l'estat del
benestar: en Educació pública en procés d'aprimament, parasitació,
deteriorament i submissió a criteris de mercat, amb una especial
afectació en el món de la Universitat tocat i transmutat amb
l'empresarial Pla Bolonya. I així amb totes les prestacions socials i
Serveis Públics i d'interès general.

Una Europa paradoxal que crea uns Fons de desenvolupament regional
(FEDER) amb el propòsit declarat de disminuir les desigualtats
regionals i que no només no ho aconsegueixen sinó que la desigualtat
augmenta.
També a nivell conjunt i en peu d'igualtat dels Estats membres de la
UE s’hauria de replantejar el funcionament (i l'ànima fundacional),
d'una Banca Central Europea, amb un territori euro (€), que amb els
seus actuals Estatuts no pot fer front a agressions especulatives
salvatges (i impunes) i impedeix polítiques monetàries nacionals.

En les directrius polítiques de la UE també es troba a faltar el
suport o protagonisme europeu en la concertació de polítiques per la
pau i contra les guerres, totes i a tot arreu.
I en el propi territori UE hi ha un gran buit pel que fa a la
regulació i intervenció en positiu per la plena ocupació, el treball
digne, segur, estable, de qualitat i amb drets i condicions i d'una
jornada laboral que no mutili, ni absorbeixi ni impedeixi la vida
personal. Per molt que es blasoni de polítiques ecològiques, segueix
sent qüestió pendent una Europa compromesa amb el medi ambient i
contra les greus agressions que van des d'una agricultura industrial
de transgènics (OMG) fins a la permissivitat envers les centrals
nuclears i la seva perillosa longevitat, i segueix sense elaborar una
alternativa política energètica raonable i sostenible.
Una Europa que després d'haver publicitat fa 8 anys la seva decidida
inversió en Transversalitat per reduir les desigualtats de gènere,
constata que és aquesta precisament de les primeres accions polítiques
eliminades.
Si haguéssim de definir en un sol adjectiu la present UE podríem
resumir dient que és l’EUROPA DE LES DESIGUALTATS.



La UE no ha emprès la necessària lluita sense concessions contra
l'economia submergida, el frau i els paradisos fiscals, ni ha posat en
primer pla, com seria necessari de manera especial en temps de
precarietat i atur, les polítiques contra la xenofòbia i contra el
racisme avui creixents entre unes poblacions atordides entre la por i
la gran crisi, aquesta crisi que tot ho arrasa, inclosos els valors
ètics i morals.

Una Europa social i política amb més dreta, més a la dreta, més
xenòfoba, neoliberal, injusta, arribant a rememorar antics terrenys
adobats de populismes i de feixismes.

2 .- Tantes coses que haurien pogut ser i no van ser. N’han estat
d’altres ben diferents.
Res apunta a que s'hagi de produir el necessari gir copernicà en la
correlació de forces polítiques que avui actuen. El procés ha anat
derivant en tot el contrari, cap a la imposició del neoliberalisme
econòmic com a fórmula contemporània del vell i pervers capitalisme, a
la submissió a aquest eufemisme difús anomenat "mercat", és a dir a
les grans corporacions financeres i empresarials, a la subsidiarietat
d’allò públic a allò privat, excloent, lucratiu (allò "competitiu" en
el seu lèxic), a allò desigual, allò que suposa explotació a nivell
humà, i injustícia en el social. Aquestes són les sabes i els mètodes
amb què volen nodrir les noves legislacions, ja sigui en forma dels
seus grans Tractats para/Constitucionals (Lisboa en l'última versió) o
directives i normatives emanades cada dia del seu Consell o Comissió
europeus, i amb l'aquiescència i / o la incapacitat d'intervenció del
Parlament europeu.
Així les coses, tot està avui en qüestió i es produeix una dicotomia
cada dia més divergent:

3 .- O els mercats, o els pobles.
Estem instal·lats en una crisi que no es resol, que ni tan sols es
controla amb mesures puntuals ni cosmètiques, perquè serveix i nodreix
la mateixa estratègia d'especulació que la genera i la manté. Es
qüestionen i replantegen els grans temes: unió política, financera?
Moneda única, euro? Paper del Banc Central europeu? Fons estructurals
de rescat, o bons europeus o fons socials? Política exterior europea
comuna o nacional? Caràcter del desenvolupament en cada país?
Regulació / desregulació laboral? Polítiques socials, economia
productiva, cobertura i plena ocupació, serveis públics o privats o
privatitzats, polítiques d'integració i inclusió social? Sobirania



financera i fiscal?... i una infinitat de temes transcendentals.

 4 .- Europa, nosaltres inclosos, hi és, i ordena i determina.
La batalla està oberta i és molt més ferotge del que aparenten les
bones maneres de la politesse de les corts europees. Un cert segell
aristocràtic segueix present a l’Europa actual, on els mateixos Van
Rompuy o Ms.Ashton són exemples errants d'aquesta casta de noblesa
europea, que no té un altre meritoriatge més democràtic.

En el marc europeu es produeixen avui les grans lluites entre
corporacions, lobbys, grups de qualsevol caràcter, ideològic o
religiós i per descomptat d'interessos econòmics. Expressions en
parquet i moqueta europea de les andanades a escales estatals, però no
només. És important recordar que no coincideix sempre la realitat
estatal amb la nacional, per molt que Europa segueixi entossudida a
obviar la qüestió dels drets nacionals, o de maltractar-la al dictat
dels seus líders en actiu.
Vulguem o no, en siguem conscients o no, avui Europa és determinant
per a qualsevol acció, posició (inclosa l'omissió) o evolució,
involució (REvolució també inclosa).
Aquest és, avui, un dels grans debats omnipresents en el tapet polític
de les organitzacions polítiques, i per descomptat dels grups europeus
amb pertret ideològic. També s'actua pragmàticament i políticament en
la concreció d'aliances i grups, ja siguin estratègiques, ja
tàctiques, o purament instrumentals, ja que la quantitat de recursos i
les capacitats que subministra la UE resulten difícilment
prescindibles per a qualsevol objectiu polític amb aspiracions i amb
entitat.

 5 .- Grups i Partits polítics europeus.
S’indaga, s'explora i es promouen relacions per idear noves fórmules
que permetin agrupacions de tipus funcional, pluriideològiques i
heterogènies amb l'objectiu bàsic i fonamental de possibilitar la
percepció d'ajudes, instruments i fons destinats a les formacions amb
caràcter paneuropeu i supraestatal.
No cal reiterar aquí el caràcter pseudo/a/democràtic de les grans
institucions i de les seves formes d'actuació: Consell, Comissió,
Parlament europeus, BCE, Presidència i vicepresidència de política
exterior comú (¿), etc. El mateix Parlament n’és una altra evidència,
sempre sotmès a un paper de simple testimoni i de supervisió (control
com a molt) de les polítiques ja desenvolupades, però no de
protagonisme ni de representativitat democràtica, ni d'operativitat
legislativa, i que per tant serveix tot just per reflectir visualment



la presència, l’opinió o la força dels diferents grups europeus.
Una succinta revisió d'aquests Grups. Un total de 736 Parlamentari@s,
amb 8 (7+1) Grups supranacionals per afinitats ideològiques sempre
molt laxes o fins i tot per coincidència o absències. De major a
menor, PPE (Partit Popular Europeu-demòcrata-cristià) amb 264
diputats, Aliança S & D Progressista (Socialistes i demòcrates) amb
185, Aliança D i L (Demòcrates i Liberals) amb 85, Verds/Aliança
Lliure Europea (Verds/ALE) amb 56 (51+5), Conservadors i Reformistes
europeus amb 56, GUE/EVN (Grup confederal Esquerra Unitària
europea/Esquerra Verda nòrdica) amb 34, Europa de la Llibertat i la
Democràcia amb 27 i finalment 29 NO inscrits.

6 .- Verds i Rojos, en la disputa.
Les grans formacions són doncs a la dreta i a la socialdemocràcia. La caracterització de la 
dreta neoliberal i de la socialdemocracia hores d’ara són elements troncals i dins les línies 
més habituals d’anàlisi. 
Centrarem ara aquesta reflexió en els grups que ens són més propers,
més propis i alhora polèmics. El Grup Verd Europeu/ALE (4t), i el nostre,
GUE/EVN (7è). Ambdós grups disposen de sengles Partits d'afinitat ideològica i que
estan constituïts mitjançant l'agregació i adscripció majoritària dels
partits nacionals originals (si bé amb excepcions que confirmen la
regla). Aquesta conformació de partits d'escala europea condiciona i
permet la recepció de recursos per a l'acció política a escala
multinacional.
Els seus respectius Partit Verd europeu i Partit de l'Esquerra Europea
(PEE) es van fundar a Roma el 2004, tots dos amb Partits de territori
UE i de No-UE: el Verd amb 32 Partits inscrits, el PEE amb 34 inscrits
(23 membres i 11 observadors).
Aquests llocs del rànquing en disputa, a poca distància objectiva,
expliquen la batalla particular entre aquests dos grans grups que
semblarien propers però que precisament competeixen aferrissadament
per un electorat susceptible d'optar per un o altre, segons
conjuntura, programa i segurament lideratges.
També el lloc en el medaller suposa dotacions materials diferents,
però fonamentalment permet visualitzar el frec a frec entre dues
forces que creixent o decreixent en cada elecció apunten escenaris
divergents de l'esdevenir immediat.
Realment algun aspecte fratricida té aquesta batalla, si ens atenim al
perfil ideològic dels seus membres: verds amb sensibilitat social,
rojos amb sensibilitat mediambiental. Això produeix una virulència
sectària molt pròpia d'aquestes tradicions.
Un altre element de digne d'anàlisi són les Fundacions que s'adscriuen
a cada organització política. Així el P. Verd apadrina l'European



Network of Green Seniors (ENGS) i l'European Green Gender Observatory
(EGGO) mentre que el PGE ho fa amb la Fundació Transform! A escala
nacional i estatal la relació s'amplia: el Die Linke es relaciona amb
la Fundació Rosa Luxemburg, el PC Francès amb Espace Marx, IU sosté la
FIM, ICV amb Nous Horitzonts, EUiA amb L'Alternativa, o el PCC la Fundació
Pere Ardiaca.
Aquests instruments representen els equips de debat i producció
intel·lectual de cada partit, i intervenen en els mitjans i àmbits
acadèmics.
I toca ja una constatació emergent: aquests combats traslladen
dinàmiques a Partits com en el cas d'España i Catalunya, amb IU, amb
EUiA i amb ICV. Els tres socis d'una coalició electoral, actualment
qüestionada i fins aquí supervivent, amb referents europeus diferents:
Willy Meyer al GUE, Raúl Romeva al Verd/ALE, tot i haver estat elegits
tots dos a la mateixa llista.
Aquesta situació, repetida en dues legislatures europees consecutives
genera lògics recels i ferides no ben cicatritzades en persones que
van votar la coalició i veuen avui el vot alineat en un altre espai
que no és el seu.
Però a més hi ha tot un seguit de partits particulars i nacionals,
particularismes, que dins de l'espectre "progressista", o
contestatari, o nacionalista s'agrupen en funció de mecanismes
peculiars. Així es confonen crítics amb el sistema amb alternatius al
sistema, oposats al sistema, o en general operatius dins del sistema.
Confusió i opacitat.
En alguns casos la fustigació i la confrontació política promoguda des
dels partits europeus poden arribar a la imposició des de l’imperatiu
eurocèntric en unes pràctiques d'ingerència que alguns accepten,
toleren, o no.
Un altre exercici digne i de lectura il·lustrativa seria el seguiment
de les relacions de cadascú amb la socialdemocràcia i amb la resta de
l'arc parlamentari. I no tans sols de relacions sinó de pactes de govern en determinats estats 
i/o regions o lands.

7 .- Quines són les diferències que poden explicar les discrepàncies
entre aquestes dues formacions?
D'entrada les seves biografies, la seva mateixa fundació i les seves
famílies progenitores.
En el grup verd, amb friccions i desencontres des de la voluntat de
confrontar. Usant la negació o l'atac a la base ideològica del
contrari, molt aferrissada en el cas verd europeu que fa del
"comunisme i els seus satèl·lits ideològics" un veritable enemic a
batre, molt més enllà del que seria la lògica competència o la relació



entre adversaris.
En l'altra vorera, al GUE/EVN i el PEE s'hi inscriuen forces de
l'esquerra antineoliberal i transformadora al costat d'altres
notòriament roig-verdes, com l'emblemàtica Aliança Roja Verda de
Dinamarca, o forces com Synaspismos de Grècia (rival electoral del KKE
grec que el fan objectiu, al costat de tot el PEE, de totes les seves
ires i acusacions més virulentes) i que en un altre temps sintonitzava
amb ICV i ho fa ara, a més d’amb IU/PCE a España, amb EUiA a
Catalunya. Les sigles EVN Esquerra verda nòrdica il·lustren la mateixa
denominació del grup.
I aquesta sensibilitat verda o ecològica i no confrontada amb allò
roig i allò social sinó entesa com a complementària, és sentida a les
fileres dels Verds com una "intromissió" en un espai que pretenen de
la seva propietat. Tant és així que l'enemistat amb aquelles
formacions o grups verds no acollits, no submisos, a la disciplina
centralista i jacobina del seu president Cohn Bendit són vilipendiats
i expulsats de l’edèn verd com a autèntics heretges. Després veiem les
localitzacions tòpiques a España d'aquest procés.
Dèiem, doncs, que difereixen en objectius, mètodes, història, relació
amb el poder i política d'aliances. D'una manera necessàriament
sinòptica i entenedora: existeixen i s'expressen públicament
discrepàncies severes pel que fa a polítiques socials i
internacionals.
L'OTAN i el seu paper i futur, la qüestió-justificació militar, la
política internacional (Líbia, Palestina, Cuba,...), les prioritats
estratègiques, els referents teòrics i científics, els líders i els
seus respectius partits nacionals, els macro-projectes: el New Green
Deal versus el Fons social i solidari europeu: i les mobilitzacions
davant les polítiques de l'actual equip de la UE, així com la mateixa
Posició pel que fa a Tractats de Constitució europea, o de Lisboa. Per acabar els 
compromisos de govern amb les dretes estatals.
inscrits en l'anomenada estratègia de Lisboa. Aquesta divergència és
fonamental perquè suposa una línia política de continuïtat en el
temps, situant-se com a fons de suport (cas verd) o de crítica (cas
PEE) a tot el procés i el seu desplegament.
Així ICV al Parlament espanyol es va abstenir a la votació del Tractat
de Lisboa, molts dels seus líders ho van justificar, i en tot cas no
el van votar en contra com sí que ho va fer el diputat Llamazares
d'IU.
El Parlament europeu ha vist i ha viscut nombroses exposicions i
votacions contraposades per part dels dos grups.

8 .- Relacions futures. (setembre 2011).  Tema obert. - Escenari sobrepassat-



Cal una síntesi? Cooperació i complementarietat, o rivalitat i
hostilitat? És una pregunta gairebé retòrica però no la voldria
obviar. Actualment és impensable qualsevol fórmula de fusió entre les
dues formacions, vist el grau de crispació i enfrontament sostingut.
No obstant això, les posicions i discursos, tot i ben diferents
podrien trobar, amb temps i voluntat per descomptat, llocs comuns i
espais per a la suma i la confluència. Sense pretendre convèncer, i
encara menys expulsar de l’arena política ningú, seria possible, en el
pla teòric, una bona o millor relació en el camí... i el futur és
impredictible. 

 9 .- Com es trasllada a España aquesta situació?
Hem aclarit com en eleccions d'àmbit estatal, generals i europees, de
circumscripció única, concorren en coalició (a Catalunya territori amb
implantació d'ICV) les tres forces: IU/EUiA/ICV. El referent europeu
d'EUiA i d'IU és el PEE i el Grup GUE/EVN amb un diputat, Willy Meyer.
El d'ICV és El Partit Verd i Grup Verd/ALE, amb un diputat, Raúl
Romeva. Tots dos emanats i electes de la mateixa llista electoral
(juny 2009) a Madrid i Barcelona respectivament.
En temps de greu crisi, tot hauria d'apuntar a la continuïtat de les
coalicions, i si és possible a la seva ampliació i reforç. En canvi,
en aquest context, des d'ICV es planteja per a Catalunya una curiosa
"obertura i suma" a noves formacions "suprimint" IU de la coalició.
Segons argumenten "per no molestar Equo", que per cert rebutja
públicament qualsevol possible entesa electoral amb IU.
El més cert és que des d'ICV, que segueix i ha de seguir
disciplinadament les indicacions dels Verds europeus (que reclamen per
enèsima vegada la necessitat d'organitzar una formació política verda
i estable, a imatge i espai, d'àmbit estatal), intenten actuar com a
encarregats-organitzadors d’allò verd a tot España i així conformen
trobades com "Espacio plural" amb altres formacions autonòmiques o
regionals, i sobretot amb EQUO i amb Compromís del País Valencià i
Iniciativa de les Illes Balears que són organitzacions que han crescut
a instància i esforç directe d'ICV de Catalunya. Les coses, però,
s'estan clarificant, i així, fa només unes hores CHA, la Chunta
Aragonesista, acaba de decidir la seva concurrència coalitzada a IU a
l’Aragó.

10 .- "Déjà vu", "Déjà vecu"... vist i viscut.
Procedeix recordar aquí anteriors intents a l'empara electoral: el cas
i fiasco Mendiluce, i els processos de ruptura des del si d'IU per
part de Compromís del País Valencià, Iniciativa de les Illes Balears,
així com altres experiències com van ser Paral·lel 36, Coordinadora



Verda, Els Verds, o el mateix Espacio plural/ICV.

Però ara la gran aposta és Equo, que neix amb la paternitat directa
europea, aprofitant el suport mediàtic i de recursos abocats a López
Uralde, amb la publicitat de la seva anterior militància a Greenpeace
i la seva acció a la cimera de Dinamarca.
Al meu entendre (i aquí es tracta d’una opinió personal), aquesta nova
OPA o maniobra pretén explorar i constituir un segell
polític-electoral a l'òrbita del Partit Verd europeu (i del seu
president Cohn Bendit en particular), que confronta, amb la gran ajuda
mediàtica i de recursos de què disposen, contra IU, veritable
competidor d'espai i rival electoral. Així, difícilment podran quallar
les propostes diverses (m'hi incloc) que fan una crida a la suma i la
confluència electoral de l'espai antineoliberal i democràtic, ja que
parlem d'una marca que ha estat concebuda, precisament, per competir
contra aquesta recomposició o coalició liderada (de forma heterogènia
i diversa) per IU. El temps ho dirà, però tampoc sembla que el futur
d’Equo acabi sent massa esplendorós i llevat d’a Madrid, (i les
experiències ja esmentades de València i Balears), difícilment pot
aconseguir representació parlamentària segons tots els sondejos.
D'aquí el nerviosisme generalitzat i els moviments en clau
d'acords-entesa cupulars i d'esgotament de terminis.
Més encara si hi afegim que dins de l'espai verd estatal s'ha produït
un acord de la Coordinadora Verda estatal (de qui ara mal parlen els
verds europeus) per sumar-se a la candidatura d'IU, i amb això incidir
en la que anomenaríem la batalla del logo verd a les paperetes i
materials, amb gira-sol o panotxa inclosos. Això ha acabat de crispar
els plans d'ICV/Equo/Partit Verd Europeu.
I encara més, la sensibilitat que dóna suport a Gaspar Llamazares dins
d'IU, s'ha constituït com a Organització pròpia, a "IU abierta" però
no ha abandonat IU com alguns pretenien (llevat d'alguna persona tan
notable com solitària, Inés Sabanés) i a més es va concretant la
capçalera de llista a Astúries per l'excel·lent diputat Llamazares.
Aquest és el tauler de joc i aquests els referents a Europa, España i les CCAA.

11 .- Un escenari, estratègia, i negociació electoral, davant el 20 N,
molt condicionats.
Catalunya té una consideració molt específica per ser el territori de
trobada-aliança, o topada, de les tres forces: ICV-EUiA-IU. I això
explica la complexitat del moment per a qui no manegi les anteriors
premisses.
Això justifica una evident confusió generada per discursos de suma i
obertura, però que de forma tàcita voldrien expulsar o tancar coalició



a IU.
Com en altres ocasions, la batalla que es produeix a Catalunya
repercutirà i determinarà la resta de l'Estat. I a ningú se li escapa
que en el si, i dins mateix, d'ICV, com d'EUiA, coexisteixen diverses
posicions i situacions. I formes i maneres. I calendaris de present i
de futur.
En aquest moment polític és fonamental, al meu entendre, parlar clar,
sense falsedats i exposant de manera assertiva que cadascú opini i
proposi.
Amb la major llibertat si això camina al costat de la màxima
sinceritat i voluntat de confluència.
Reconèixer avui les bases ideològiques, els compromisos socials i els
valors, les posicions polítiques, aparcant encara les sigles de
partits i organitzacions, les sopes de lletres, les concises
matemàtiques de calculadora electoral, els noms i cognoms de notables
designats sense consultes prèvies i que poden entorpir el procés per
fílies i fòbies. És a dir, construint discurs autònom, alternatiu i
definit, que és la millor manera (l’única) de començar a recuperar
terreny, força, esperança, en aquest terreny espoliat també a base
d’errors propis, en allò social i en allò polític. Però no lliurat, no
prescindible, ni vençut, ni doblegat.
La resta són petites mesquineses de personatges mediocres amb escassa
rellevància en l'escenari europeu.
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