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Oh, Senyor, sosteniu-nos al llarg del dia

Fins que arribi el vespre,

Les ombres s’allarguin i l’atrafegat món es torni silenciós,

La febre de la vida s’acabi i el nostre treball estigui fet.

Llavors, Senyor, en la vostra misericòrdia,

Doneu-nos un allotjament segur,

Un descans i una pau sagrades, al fi nal de tot.

Amen.

John Henry Cardinal Newman

(The Oxford Book of Prayer)
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PREFACI

Wilfried Martens és un dels polítics més distingits que ha donat Bèlgica en els 

darrers cinquanta anys. Durant la seva llarga carrera política, sempre ha lluitat 

per la implementació dels seus objectius amb una passió i convicció profundes.

El primer que s’ha de mencionar en aquest context és l’èxit del seu recolza-

ment al federalisme en el seu país natal, Bèlgica. Ja en temps de la seva presi-

dència de les joventuts del Partit Cristià Popular (CVP), des de 1967 a 1972, es 

van escriure sota el seu auspici trencadors manifestos sobre la federalització de 

Bèlgica. Més endavant, com a president del CVP, va aconseguir negociar al Pac-

te d’Egmont aspectes essencials que formen part de l’actual Constitució belga. 

Va servir com a primer ministre durant més d’una dècada, i en aquest paper va 

convèncer les regions i els grups lingüístics del seu país, sovint renyits entre ells, 

de la necessitat de la cooperació i la solidaritat.

Des de bon principi, Wilfried Martens ha estat un europeu convençut. L’obra 

dels grans homes d’estat europeus Konrad Adenauer, Robert Schuman i Alcide 

de Gasperi va ser una primera font d’inspiració per a ell i fi ns al dia d’avui conti-

nua estimulant-lo. Com a conseller de Leo Tindemans, Wilfried Martens va trac-

tar qüestions fonamentals de la integració europea durant la dècada de 1960. La 

seva contribució a Europa conforma una llarga llista. Particularment important 

va ser el seu treball per a la democràcia cristiana europea i internacional: va ser 

un dels membres fundadors del Partit Popular Europeu (PPE), president de la 

seva Comissió de Continguts des de 1976 a 1977, i ha estat el seu president des 

de 1990. També va presidir la Internacional Demòcrata Cristiana (IDC), la Unió 

Europea de Democratacristians (UEDC) i el Grup PPE al Parlament Europeu, en 

cada cas durant diversos anys. Sense els seus esforços, el PPE no seria avui la 

força política més forta d’Europa.

L’inesgotable compromís de Wilfried Martens com a democratacristià, fl a-

menc, belga i europeu, troba les seves arrels en l’esforç constant de viure els 

valors cristians i traslladar-los a la política. Ell mateix conclou que, de fet, tota 

la seva vida i la seva carrera política consisteixen en l’intent d’unir a la gent i 

reconciliar-la amb l’esperit de la democràcia cristiana.
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Malgrat que Wilfried Martens demana modestament als lectors que jutgin 

ells mateixos si se n’ha sortit, m’agradaria avançar-me als lectors, i a ell, i dir en 

aquest punt: «Sí, estimat Wilfried, te n’has sortit, i per això et mereixes el nostre 

agraïment.» 

Dra. Angela Merkel,
Cancellera alemanya, presidenta de la CDU
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PRÒLEG

Vaig néixer en una petita granja a Flandes quatre anys abans que esclatés la Sego-

na Guerra Mundial. En els meus orígens no hi havia res d’especial que suggerís 

que jo jugaria un paper rellevant. Però els historiadors han demostrat que molt 

sovint moviments molt infl uents troben el seu origen entre els pagesos. De fet, 

es diu que la gent del camp ha governat el meu país durant molts anys. Si això és 

cert, aleshores jo sóc un d’ells. Vaig créixer en un món pobre, bastant passat de 

moda. La historia de la meva família és la història d’aquella «petita gent» tan típi-

ca de Flandes. Els meus avantpassats treballaven de grangers o en fàbriques de 

cotó on es cobrava a preu fet i vivien com pobres. L’excepció a la regla general 

és l’avantpassat conegut més antic que tinc, Jacob Martens, que va ser agutzil de 

la seva comuna des de 1602 fi ns a 1618. Però la majoria dels meus avantpassats 

pertanyien a la classe treballadora, tenien molts fi lls i vivien en l’anonimat.

El fet que malgrat tot jo em convertís en polític i consagrés la meva vida al 

servei públic es pot atribuir als fi lòsofs i polítics que, després de la guerra, van 

assentar els fonaments de la societat europea de la meva joventut. El meu propi 

despertar polític és resultat d’aquesta infl uència. Filòsofs com Jacques Maritain, 

Emmanuel Mounier i Paul Ricœur van donar a Occident un aire intel·lectual nou. 

Van establir els fonaments de l’Europa que avui coneixem. Aquest nou clima intel-

lectual va produir polítics d’estatura excepcional, individus marcats per una guer-

ra que havia transformat l’Europa Occidental en un munt de runes. Entre ells, 

Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi i Jean Monnet. Aquests 

fi lòsofs i polítics van ser una font d’inspiració constant durant tot el temps que 

vaig passar en política.

La fi losofi a de Jacques Maritain, per exemple, es centra en la persona huma-

na. Primer i abans de res els humans han de tornar-se més humans. El procés 

d’humanització es desplega, per Maritain, segons la visió cristiana, oposada a 

l’humanisme ateu del socialisme-comunisme i del feixisme. És només a través 

de la síntesi de dos ordres diferents, tot i que mai separats del tot, que hom pot 

assolir un humanisme «integral». Emmanuel Mounier creia que hi hauria una 

renaixença, un renaixement de la persona i la comunitat. Va fer grans esforços, 
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no per a l’emergència d’un nou tipus de persona (a diferència de les ideologies 

feixista i comunista), sinó per a la restauració del valor absolut de la persona 

humana. Com Maritain, el seu pensament és cristià, però deixa espai per als 

creients d’altres fes així com per als no creients. Mounier va inspirar un vell 

amic de Paul Ricœur (1913-2005), qui al seu torn infl uencià molt fortament el 

meu compromís polític. Aquest corrent del personalisme principalment francès 

va tenir la seva contrapartida alemanya en els treballs de Max Scheler i Romano 

Guardini.

Els partits democratacristians, que després de la Segona Guerra Mundial van 

substituir als partits confessionals catòlics i protestants fortament infl uenciats 

per les esglésies, van trobar la inspiració en aquesta fi losofi a del personalisme. 

Diversos aspectes de la fi losofi a de Maritain i Mounier constitueixen una part 

integral de la democràcia cristiana: la integració d’allò espiritual o transcendent 

en una visió de la humanitat; el paper de la religió, i del cristianisme en parti-

cular, com a objectiu, com a fi nalitat de l’existència; la primacia de la gent per 

sobre de l’Estat descentralitzat, secundari; el pluralisme social; la importància 

personal i social del treball i de la propietat privada; etcètera. A més, la democrà-

cia cristiana comparteix amb els pensadors personalistes la crítica a la cultura 

racionalista d’Occident, al capitalisme desenfrenat i al materialisme.

Luctor et emergo

El meu objectiu en aquest llibre és deixar constància de com vaig dur a la 

pràctica política aquesta inspiració: des dels meus primers temps de líder estu-

diantil als anys de fl amenc radical, passant per les èpoques en què vaig exercir 

de president de les joventuts dels democratacristians, president del Partit dels 

Democratacristians Flamencs, primer ministre de Bèlgica, president del Partit 

Popular Europeu i cap del seu grup al Parlament Europeu.

Després de vint-i-cinc anys de benestar creixent i equilibri polític, fi ns i tot 

Bèlgica, el meu país, ha viscut una greu crisi que fa divuit mesos que dura. En 

aquest llibre vull mostrar com és de complex, però també d’inspirador, dirigir 

un país on s’entrecreuen la cultura llatina i la germànica. Els nostres dos partits 

democratacristians a Bèlgica sempre han estat a primera línia a l’hora de trobar 

solucions acceptables tant pels que parlen francès com pels que parlen fl amenc. 
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Desgraciadament, durant un període d’oposició dur i dolorós (1999-2007), els 

dos partits s’han acabat allunyant. Això ha provocat una resposta nacionalista 

per part de molta gent. El món sencer ha vist com mesos enrere es demostrava la 

futilitat de tot plegat. Això m’ha afectat molt profundament. Però ara m’esforço 

el millor que puc per a acostar de nou els democratacristians del nord i del sud. 

Si això tingués èxit, el punt mort on ara es troba Bèlgica es resoldria immedia-

tament.

He dubtat de si escriure aquestes memòries. Ha estat un exercici excitant 

però totalment absorbent. Tota vida és una sèrie d’èxits i fracassos. Ens agrada 

recordar els èxits. Tendim a deixar de banda els fracassos. Tanmateix, tots dos 

s’entrecreuen estretament. Un fracàs aguditza el desig de batalla i moltes victòri-

es han nascut del contratemps. Luctor et emergo; tornarem a lluitar, tornarem a 

vèncer. Per cert, aquest és l’eslògan de la província del Flandes Zelandès, que no 

queda lluny del meu poble natal, Sleidinge. Jo lluito i, si cal, vaig contra corrent. 

Però si l’únic que determina i dirigeix la vida política és el pragmatisme, si la 

indiferència i el cinisme guanyen la partida i la solidaritat humana desapareix, 

aleshores cal coratge personal per mantenir-nos ferms. Cal creure-hi i molta pa-

ciència si un vol resistir-ho tot, creure en tot, tenir esperança en tot, perseverar 

en tot.

He llegit massa memòries per no saber que és un gènere perillós. L’escriptor 

pot fer brillar records i anècdotes, com fan els que tenen el do de la paraula en 

els discursos en acabat de sopar, amb la intenció principal de captivar l’audièn-

cia. Algunes memòries son una mena d’autoglorifi cació; altres un intent de tenir 

la darrera paraula. Mentre algunes semblen inspirades en novel·les de fi cció, 

altres atorguen un valor suprem als dietaris. El meu objectiu en aquest llibre és 

el de donar als ciutadans conscienciats políticament d’Europa («els buscadors de 

valor afegit») un testimoni personal i compartir la meva experiència de més de 

mig segle de vida política tant a nivell nacional com a nivell europeu.

És aquest un objectiu massa elevat? Després de tot, el cervell funciona de 

manera molt selectiva i normalment s’afebleix amb el pas dels anys. Tot i que he 

oblidat algunes coses, el meu record del passat es torna cristal·lí quan em trobo 

davant arxius del Parlament o cintes de casset on hi ha enregistrades entrevis-

tes i discursos. Aleshores allibero aquests esdeveniments, com si diguéssim: 
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recordo què sentia allà dalt dret al podi i em vénen al cap tota mena de detalls, i 

els esdeveniments d’aquell període se m’emporten. Per aquest intens treball he 

comptat amb l’ajuda d’un vell observador, així com de joves acadèmics que han 

escrit les seves tesis sobre aspectes de la meva activitat política.

Aquest treball en equip entre el coneixement dels joves i l’experiència dels 

vells moltes vegades ha portat a discussions acalorades, amb la intenció de man-

tenir-nos tant a prop de la veritat històrica com fos possible, si és que existeix 

realment. Escriure les meves memòries ha estat en aquest sentit un viatge ex-

citant a través de la meva vida. Al revisar papers, fotografi es i arxius de so, 

m’he encarat constantment amb declaracions i opinions pròpies de fa molts 

anys enrere. Tot i que poden haver evolucionat des d’aleshores, he tingut cura 

tot i així de reproduir les meves paraules i fets d’aquells dies tant acuradament i 

verídicament com ha estat possible.

Tota la meva vida, tota la meva carrera política, ha consistit en unir la gent o 

reconciliar-la amb l’esperit de la democràcia cristiana. És feina del lector decidir 

si, un cop vista la meva vida, me n’he sortit. Pel que fa a mi, puc donar testimoni 

que sempre he actuat segons la meva consciència, de manera persistent i amb 

una fe profunda.

Dedico aquestes memòries als meus fi lls Chris, Anne, Sarah, Sophie i Simon, 

i als meus néts, Alexander i Lucas, així com als que s’esforcen per entendre què 

signifi ca el compromís polític en la vida d’un home.

Brussel·les, 31 de desembre de 2008
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Voldria donar les gràcies especialment a Hugo de Ridder, Steven Van Hecke i 

Kostas Sasmatzoglou, que m’han ajudat molt en l’escriptura d’aquest llibre, així 

com a Ivan Delibašić, Richard Ratzlaff i Maureen Epp per l’ajuda en la redacció.
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CAPÍTOL I

MIRANT ENRERE EN LA MEVA VIDA

Ara tinc setanta-dos anys, i quan miro enrere en la meva vida, imatges de la 

meva joventut se m’apareixen molt vivament davant els ulls. Com tants altres he 

arribat a adonar-me que gran part de la meva vida es va formar durant aquells 

anys. La meva ment inquieta va recollir les llavors que més tard van fl orir en el 

meu temperament i caràcter.

Sóc fi ll de granger. Vaig néixer en un mas a prop del llogaret de Sleidinge, 

dotze quilòmetres al nord-oest de Gant, quatre anys abans que esclatés la Segona 

Guerra Mundial. Allà el paisatge és pla i hi ha molts canals. Els Països Baixos i el 

Flandes Zelandès són just damunt la carretera. El riu Westerschelde és a cinc ho-

res a peu. Casa nostra era a mig camí entre Gant i Eeklo, al centre d’un triangle 

format pel canal Leie, el canal Gant-Terneuzen i el canal Leopold, i puc recordar 

vivament els camins que anaven des de la nostra granja fi ns al poble, els camps 

de blat de moro plens de colors vius a l’estiu, els paisatges blancs, com en un 

quadre, a l’hivern.

El nucli de tot

Tots nosaltres ens emportem una mica de la nostra joventut cap a la maduresa. 

«Pots treure un noi de la granja, però mai trauràs la granja de dins el noi». Molts de 

nosaltres idealitzem la nostra joventut, tant els bons moments com els dolents. Les 

llargues caminades amb esclops de fusta, dues vegades al dia, a l’escola del poble; 

pa de sègol i farinetes de xerigot; l’assalt de l’artilleria alemanya el maig de 1940 i 

els cavalls embogits, fugint de la granja en totes direccions; robar cansalada salada 

a la fi  de la guerra... Aquestes són les històries que més tard explicaria als periodis-

tes curiosos.

El que recordo per damunt de tot és què dura era la vida a la granja. El pare es 

llevava a les quatre i menava el seu cavall i el carro cap a les granges veïnes per a re-

collir els contenidors plens de llet. Amb molt d’esforç i força soroll descarregava els 

pesants contenidors a la lleteria del costat de casa. Aquell soroll era el nostre des-
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pertador: hora de llevar-se. De nen cada dia havia d’ajudar a donar de menjar a les 

vaques i als porcs, i més tard sortia a peu o amb bicicleta cap a la missa del poble. 

Després de l’escola i també durant les vacances havíem d’ajudar a fer el segó per als 

animals o la mantega. Sempre havíem d’anar d’hora al llit. Fins i tot durant l’estiu, 

l’hora d’anar al llit eren les set o les vuit del vespre. I cada vespre resàvem el rosari.

Tot plegat sona molt a novel·la rural fl amenca. Vivíem les nostres vides amb 

aquesta gran premissa, la fe catòlica, com a teló de fons. La creença religiosa, aques-

ta gran certesa, era el nucli de tot. Les coses ja ens estaven bé així. És clar que els 

meus pares probablement tenien els seus dubtes i preguntes de tant en tant, però 

també tenien la força moral de continuar lluitant i fi ns i tot de fer quelcom força 

revolucionari. Tot i la seva manca de mitjans van donar a tots els seus fi lls l’oportu-

nitat d’estudiar. En aquells temps això era tota una fi ta. Els meus pares també eren 

conscients dels seus punts febles i defectes; el seu destí no era ser un sants barons. 

Però eren pius i profundament religiosos, i vivien les seves vides segons els estric-

tes principis morals de l’Església Catòlica i Romana, estrictes fi ns a l’extrem i sense 

la més mínima excepció a la norma.

El meu pare va morir durant la guerra i el meu padrastre va morir només deu 

anys més tard. Així que la meva mare, Virgina Estella, va ser qui va tenir cura 

de l’educació dels seus cinc fi lls, el més gran dels quals era jo. La meva mare era 

un dona forta, activa i extremadament intel·ligent. Lamentablement mai va tenir 

l’oportunitat de continuar la seva educació. A poques dones se’ls permetia fer-ho 

en aquells temps. Va pujar tota sola una família nombrosa: cuinava, feia tota la roba 

pels fi lls i també ajudava al camp. Com totes les seves germanes, de jove havia 

treballat de serventa als xalets de les famílies benestants a les afores de Gant. És el 

mateix món que descriu l’autor hongarès Sándor Márai. En les seves Confessions 

d’un burgès (1934), escriu que els «servents dormien (a la cuina, gairebé tan gran 

i espaiosa com un pis. Algunes cases familiars al camp tenien fi ns a deu o dotze 

habitacions. El cuiner i el servent havien de dormir al mateix lloc on cuinaven i 

fregaven els plats».

Ser un granger no estava molt ben considerat en aquells dies. La majoria dels 

grangers eren tan pobres que ni tan sols podien permetre’s comprar-se el seu propi 

tros de terra, tot i que per a molts aquest era el seu desig més fervent. La pràctica 

habitual era llogar una granja senzilla. L’objectiu principal dels meus pares era com-
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prar-se una granja i un corral propis. Malgrat tot, jo vaig ser testimoni de la profun-

da decepció que van sofrir tant el meu pare com el meu padrastre, que a pesar de 

tots aquells anys treballant dur mai van ser capaços de comprar-se una terra.

Hi havia poc espai per a la tendresa i l’afecte en la nostra família de grangers. 

Una vegada vaig dir que la meva vida interior era com la d’un tímid cérvol que apa-

reix només per tornar a desaparèixer dins les bardisses tant ràpidament com havia 

aparegut. La meva vida hauria estat molt diferent si hagués tingut una germana o 

hi hagués hagut una noia al veïnat. Durant anys, vaig nodrir una imatge ideal de 

la Dona, inspirat per la meva bonica mare. Sento la més gran de les admiracions 

envers les mares de famílies nombroses. Sempre m’emociono quan en conec al-

guna. Tot i així, en el curs del temps vaig haver de canviar la meva imatge de les 

dones. Vaig descobrir molt tard el món de les nenes i les joves. M’hauria convertit 

en un home diferent si hagués crescut en la seva companyia. Gradualment, vaig 

descobrir que les dones també tenen defectes; com els homes, poden ser gandu-

les i desordenades i fi ns i tot poc de fi ar. Vaig conèixer dones tan volàtils com les 

papallones i que eren molt obertes sexualment però que, al mateix temps, eren 

incapaces de qualsevol mena de tendresa.

La revolució sexual va esclatar el 1968. Va ser un temps en què el moviment 

de les dones va fer grans progressos. També van ser els dies daurats del moviment 

juvenil de la democràcia cristiana, del qual jo en formava part. A mi i als meus co-

etanis ambdós moviments van deixar-nos una profunda impressió. Va ser durant 

aquests anys que es va preparar el terreny per a un moviment ampli, dinàmic, en 

el qual les dones jugarien un paper extremadament actiu. Van lluitar per l’allibe-

rament sexual i la igualtat de drets entre homes i dones. La píndola i altres formes 

anticonceptives van alliberar les dones dels perills immediats de l’acte sexual, un 

dels grans riscs del passat. Fer l’amor es va convertir en una cosa més lliure i feliç. 

Els dos membres de la parella es van tornar més autoconscients i iguals. El resultat 

va ser que les condicions de les dones van millorar.

La paciència de Job

Em vaig casar el 1962, després d’acabar els estudis a la universitat. La meva dona i 

jo vam tenir dos fi lls: el Chris i l’Anne. El 1978, al nostre fi ll, que aleshores tenia dot-

ze anys, li van haver d’amputar una cama després d’un greu accident de cotxe. Em 
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va costar anys acceptar la greu minusvalidesa del meu fi ll, però sempre vaig tenir 

l’esperança que pogués viure una vida prou normal. Al moment de l’amputació vaig 

pensar que ja havíem viscut el pitjor, però em vaig equivocar.

Quan el Chris va fer vint-i-un anys va haver de rebre tractament per malaltia 

mental. Va ser l’inici d’un llarg període d’agonia. Els qui no han viscut de pri-

mera mà una agonia com aquesta no se’n adonen de la gran prova i tragèdia que 

representa pels pares, que contínuament es pregunten si en són els culpables. 

Diuen que es necessita l’energia de Prometeu i la paciència de Job per a viure 

amb una malaltia com aquesta.

La malaltia del meu fi ll va tenir un gran efecte en la meva feina de polític. 

Inicialment, no estava clar què fallava, però després d’un any o dos sí que va 

quedar clar que el procés era irreversible. Aleshores la malaltia va començar a 

pesar-me molt en la meva feina de primer ministre. Per dins estava desfet: havia 

acceptat aquesta feixuga tasca però també volia ajudar el meu fi ll.

La ferida va aprofundir-se amb els anys i i va tenir greus conseqüències. Vaig 

tornar-me menys segur de mi mateix, menys decidit i més vulnerable. De jove mai 

no havia dubtat ni un sol instant. Ara vaig tornar-me més caut: vaig començar a pen-

sar-m’ho tot dues vegades. La cosa va arribar tant lluny que ni tan sols podia dormir 

a les nits. Aquesta intensa pressió va començar a disminuir lentament quan, el 1992, 

vaig decidir dedicar-me plenament a la presidència del Partit Popular Europeu, des-

prés de dotze anys com a primer ministre. Lentament, vaig aprendre a conviure 

amb la la malaltia del meu fi ll, i em vaig adonar que mai es curaria ni desapareixeria.

Tanmateix, una segona tragèdia esperava a la meva família. Després d’una llar-

ga i dolorosa separació amb la meva dona, me’n vaig anar a viure sol a Saint-Gilles, 

a Brussel·les. No va ser gens fàcil per a mi, ja que vaig haver de superar un enorme 

obstacle moral: els meus familiars són profundament catòlics i mantenen punts 

de vista molt ortodoxes sobre el matrimoni. Em van caldre molts anys abans que 

pogués superar aquest obstacle moral i aconseguís un cert nivell d’equilibri.

Els fi lls: el feliç centre de la vida

Vaig conèixer la meva segona dona l’any 1988. Que tinguéssim fi lls junts va 

fer que les coses encara adquirissin un caire més positiu. Jo tenia seixanta anys 

quan les nostres bessones Sarah i Sophie van néixer i seixanta-quatre quan vaig 
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ser pare del nostre fi ll Simon. Els fi lls han donat un propòsit totalment diferent, 

nou i positiu a la meva vida. Gràcies a ells no he caigut en una depressió profunda.

Per terrible que sigui un divorci, jo vaig tenir el coratge de fer el pas. Sovint 

s’acusa als catòlics de ser uns hipòcrites: «No es divorcien de debò; no es tornen 

a casar, en tenen prou agafant una amant». Avui en dia el divorci sembla una idea 

normal i corrent. Anys enrere, això era lluny de ser així. Una vegada, Mazarine 

Pingeot, la fi lla natural de François Miterrand, va dir en una entrevista una cosa 

en relació al seu pare que se’m va quedar marcada: «Només puc fer suposicions 

sobre per què no es va divorciar. Jo no n’he parlat mai. A la dècada de 1970 el 

divorci encara era molt perjudicial per a la reputació d’un polític, però no crec 

que això l’amoïnés gaire».

Jo no parlava en públic d’aquests profunds canvis en la meva vida privada. 

Quan van néixer les bessones, no vaig tenir cap pressa per escampar la notícia. 

Quan tens seixanta anys tenir fi lls et canvia la vida. Hi penses molt o, més ben 

dit, ets conscient que els has portat a un món ple de riscos. Vaig arribar a dubtar 

un instant, però aleshores em va sortir el coratge de continuar endavant. 

El matrimoni té la fi nalitat de ser permanent; segons l’Església Catòlica i Ro-

mana, és un sagrament que no es pot trencar. Però hi ha situacions en què el ma-

trimoni deixa d’existir. Les altres esglésies així ho han reconegut. El meu divorci 

no va tenir cap efecte sobre les meves conviccions religioses. No té res a veure 

en si crec o no en un Déu personal, en qui crec sense cap dubte. Els Evangelis 

són la font d’inspiració de la meva acció política i llegeixo la Bíblia de la mateixa 

manera que llegiria una novel·la excitant. 

No vull disculpar-me pel meu divorci, ans al contrari. El divorci és un calvari 

pesat de portar. És com naufragar. El més probable és que els dos membres de la 

parella comparteixin la responsabilitat del fracàs. Els fi lls, sobretot els petits, són 

les víctimes principals. A pesar de tot, continua tenint valor reconèixer la veritat 

i reunir el coratge per començar de nou enlloc de continuar vivint una mentida.

Anys enrere jo encaixava en la coneguda imatge del pare treballador. Estava 

tan concentrat en la meva feina de polític que no escoltava què em deien els fi lls, 

això passava. Intentava passar temps amb ells durant els caps de setmana, quan 

sovint anàvem a la costa plegats. Estic totalment d’acord amb la periodista alema-

nya, Sandra Kegel, que va escriure que ja seria hora que recolzéssim la generació 



24

WILFRIED MARTENS

més jove i l’alliberéssim de la pretensió que ha de ser perfectes en les seves vides 

i amb les seves famílies. Els que tenen fi lls no poden fer-ho tot perfecte. És així 

de senzill.

Els fi lls porten caos, nits sense dormir i imprevisió total. Els nens posen 

límits als pares però a la vegada obren horitzons. Els fi lls no només limiten els 

pares; els centren l’atenció en allò que realment és important. Potser ens ense-

nyen a tenir aquella espurna de coratge per a improvisar, aquella mica de fanta-

sia vital que fa que l’aventura de la vida familiar valgui la pena. D’altra forma, els 

fi lls ja no serien al centre feliç de la vida (i els humans simplement viuríem en 

un reserva dissenyada per a mantenir viva l’espècie).

Ara, als vespres ja no marxo corrents a una reunió, i això és un gran allibe-

rament. Durant trenta o quaranta anys sí que vaig fer-ho. A vegades, en retros-

pectiva, em demano en què consistia la meva vida. Amb prou feines tenia de 

temps de llegir un llibre. Sentia una buidor que creixia, però feliçment vaig 

omplir aquest buit més endavant. Quan em trobo els meus antics col·legues 

al Parlament Europeu i els veig a la feina, lluny de casa setmana rere setmana 

i sempre a punt de marxar de viatge, sovint els demano si troben temps per 

estar amb els fi lls. Els fi lls conformen el cor i el futur de la societat. Sense fi lls 

no hi ha esperança. I Ell digué: «El qui acull aquest infant en nom meu, a mi 

m’acull, i el qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat; perquè és el més petit 

d’entre tots vosaltres que és gran» (Lluc 9:48)

Un activista fl amenc

Em vénen al cap aquests records i aquestes refl exions quan, com ara, miro 

enrere cap a la meva joventut i cap als meus pares, sobretot la meva mare. En 

gran mesura, la meva educació va conformar la meva actitud envers les dones i 

la paternitat. La meva família i la meva vida privada haurien estat completament 

diferents si hagués crescut a la ciutat. El meu compromís polític també està pro-

fundament arrelat al lloc on vaig néixer.

Sleidinge, el meu poble, era una comunitat molt tancada. Cada poble parlava 

un dialecte propi, que amb prou feines podia ser entès per la gent de pocs po-

bles més enllà; el mateix passava a tots els pobles de Flandes. L’ús dels nostres di-

alectes era una de les moltes raons per les quals els que parlaven en francès ens 
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menyspreaven amb desdeny. El francès era, invariablement, el mitjà per establir 

conversa entre l’alcalde, el notari, el capellà i l’amo de fàbrica, tant al camp com 

a les ciutats de Flandes. No era d’estranyar: a causa de la manca d’universitats 

en llengua holandesa, els intel·lectuals van veure’s obligats a obtenir les seves 

qualifi cacions en francès fi ns a una data tan tardana com 1930.

Jo vaig abandonar el meu dialecte als catorze anys quan, juntament amb cinc 

companys d’estudi, vaig començar a aprendre l’holandès estàndard, l’«educat» 

(Algemeen Beschaafd Nederlands o ABN; literalment, holandès «estàndard ci-

vilitzat» o «educat»). Més tard l’adjectiu beschaafd cauria i ara el terme és no-

més Algemeen Nederlands, holandès estàndard. El primer exemple que en vam 

rebre va ser la llengua parlada a la ràdio. Molts dels professors de secundària 

d’aleshores parlaven una mena de dialecte barreja i, certament, no incentivaven 

l’ús de l’ABN o holandès estàndard. Al contrari, ho consideraven una expressió 

d’extremisme fl amenc. La lluita per una llengua pura m’excitava de debò. Rau a 

les arrels del meu despertar polític.

Fer el pas cap a l’holandès estàndard va ser probablement una de les decisi-

ons més fonamentals de la meva joventut, tant per a mi com per a molts altres jo-

ves. La batalla era diària. Requeria força d’esperit; t’havies d’armar constantment 

contra l’exclusió. Apostar amb fermesa per l’holandès estàndard era la demostra-

ció de que tenies ambicions més altes, particularment si provenies d’una família 

amb pocs recursos. Algú que s’esforçava per articular bé cada paraula també 

acariciava plans de deixar el passat enrere i continuar endavant. Això portava a 

l’alienació o fi ns i tot al trencament amb la família. Inicialment, els amics, ger-

mans i germanes prenien el pèl als parlants de l’ABN. T’imitaven i, només quan 

s’adonaven que no t’afectava, et deixaven estar.

Per tant, els parlants d’ABN buscaven la companyia de parlants amics. 

D’aquesta manera es va formar una elit de la llengua. Només et senties còmode 

quan podies parlar la teva llengua en una altra província on se t’elogiava la pro-

núncia perfecte. Els que promovien la llengua argumentaven que els fl amencs 

havien de parlar l’holandès estàndard; sinó, romandrien un poble inferior i mai 

serien capaços de competir amb els belgues francoparlants, que sí que parlaven 

bé la seva llengua. El parlant d’ABN feia un esforç constant per a polir la llengua, 

i això fi ns i tot volia dir parlar com la gent d’Holanda, per irritació de molts. 
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«Se’ls hi han pujat els fums al cap», deia la gent. No s’ha d’oblidar que aleshores 

érem uns estudiants molts joves i, prou paradoxalment, ens havíem d’allunyar 

de la nostra pròpia gent per tal d’educar-la.

A través dels ambients de l’ABN vaig contactar amb molts militants fl amencs. 

Vaig arribar a conèixer els trets bàsics del que aleshores es coneixia com Vlaam-

se kwestie o «qüestió fl amenca». Malgrat que els fl amencs eren majoria a Bèlgica, 

els que tallaven el bacallà eren els parlants francesos. Això prenia la forma d’una 

sobrerepresentació de parlants francesos al govern, a l’administració, a l’exèrcit, 

als tribunals de justícia i al cos diplomàtic. A la indústria i a les arts també es mi-

rava amb pena a tots els que insistien en seguir parlant en holandès. El francès 

es promovia activament dins i al voltant de la capital, Brussel·les, a través de la 

pressió social i també a través de l’anomenat cens lingüístic, de resultes del qual 

cada vegada més municipis adquirien l’estatus de municipi bilingüe. En dèiem 

«el vessament de petroli de Brussel·les»: els francoparlants es traslladaven als 

barris fl amencs de les afores de Brussel·les.

Alguna gent (i alguns d’ells força prominents) pensaven que el problema 

es resoldria per si sol, que la majoria fl amenca es manifestaria a temps tant en 

l’economia com en la política. Personalment, jo creia que els nostres objectiu 

serien inabastables si els enfocàvem així, i que fi ns i tot podia resultar perillós. 

Estava del tot convençut que la millor solució era establir un Estat federal amb 

una autonomia considerable tant per Flandes com per Valònia.

L’estat de la unió

D’estudiant a la Universitat Catòlica de Lovaina, aviat vaig convertir-me en 

el líder de les associacions estudiantils partidàries de Flandes que desitjaven 

exercir pressió al govern a través de manifestacions i manifestos. El punt àlgid 

de tot plegat va ser la nostra lluita per a aconseguir un Dia Flamenc a l’Exposició 

Universal de Brussel·les de 1958, fet que per primera vegada em va fer aterrar 

a la portada dels diaris. La Fira era la primera mostra de postguerra d’una repu-

tació considerable. Tot el món visitaria Brussel·les, miraria amb estupefacció 

l’Atomium i tota la resta d’avenços tecnològics exposats. Però els preparatius 

estaven totalment en mans dels francoparlants. Hi havia un risc clar que els mi-

lions de visitants s’enduguessin una impressió errònia del meu país. Pel que feia 
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a nosaltres, la Fira havia de deixar clar que ja no vivíem a la Bèlgica de 1830 sinó 

que el país comprenia dues comunitats, cadascuna amb els seu propi caràcter, 

llengua i cultura i totes dues vinculades per una tradició comuna i un desig de 

viure juntes.

A conseqüència de la pressió exercida per les nostres manifestacions, el me-

morable Dia Flamenc de l’Exposició va celebrar-se el diumenge 6 de juliol de 

1958. Els rectors de les universitats fl amenques, els ministres i els governadors 

provincials competien per un seient a primera fi la. Durant la cerimònia, un 

petit grup de «Flamingants» (nacionalistes fl amencs extremistes) guiats per un 

activista fl amenc, va dirigir-se cap al pavelló de França, amb la idea de pintar 

al damunt dels signes en francès. La premsa internacional va cobrir l’incident, 

sobretot perquè el president francès, René Coty, havia d’arribar en visita ofi cial 

dos dies després.

Durant molt de temps, i fi ns i tot més endavant al Parlament, se’m va acusar 

d’haver llençat aquells pots de pintura al pavelló francès, mostrant així el meu 

desdeny per la cultura francesa. Però jo tenia una coartada perfecte: aquell dia 

estava a Lovaina estudiant pels meus exàmens i ho seguia tot a través de la ràdio. 

Ni tan sols vaig fer acte de presència al Dia Flamenc que jo mateix havia ajudat 

a convocar.

En la següent peregrinació de l’IJzer, l’aniversari en record dels fl amencs 

caiguts als camps de batalla durant la Primera Guerra Mundial, se’m va perme-

tre, als meus vint-i-dos anys d’estudiant, dirigir-me a les masses amb un discurs 

sobre l’«estat de la unió», com si diguéssim. Vaig fer un discurs ple d’agudeses, 

propi de la meva joventut:

Els que sostenen el poder utilitzen l’Exposició Universal com excusa 

per a propagar el màxim possible les forces centralistes francoparlants 

dins Brussel·les. Ara sabem que Brussel·les serà la capital d’Europa. 

Els que sostenen el poder també utilitzaran això per a allunyar com 

més lluny millor els fl amencs dels cercles de poder crucials. Els resul-

tarà fàcil, la veritat: el poble fl amenc ni tan sols té l’aparell necessari 

per a reivindicar la seva cultura i la seva comunitat dins l’Estat belga, 

i no parlem de les institucions europees! Mentre no tinguem institu-
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cions pròpies, estarem condemnats a romandre inferiors i, en darre-

ra instància, desapareixerem com a poble. Però quan els fl amencs 

aconseguim l’autonomia i siguem capaços de satisfer les necessitats 

específi ques de l’economia fl amenca i de desenvolupar una política 

progressista per tal que tota la comunitat fl amenca arribi a la prospe-

ritat, i siguem capaços de promoure des de dalt la llengua i la cultura 

holandeses, llavors els fl amencs tornarem a ser un poble. Aleshores, i 

només aleshores, serem capaços de posar-nos a construir una Comu-

nitat Europea sense témer per la pròpia vida.

Joves fl amencs! Serem la primera generació de parlants d’holandès en 

ser acceptats dins una Europa més àmplia. I com la resta de la joven-

tut europea, hem de tenir estudis superiors, hem de ser complets en 

tots els sentits de la vida humana, i hem de ser representants conven-

çuts de la nostra cultura. Però, a diferència dels joves d’altres països, 

nosaltres hem de superar un dèfi cit enorme. No acabem de dominar 

l’holandès, aquest refi nat i educat holandès parlat, i sovint ens man-

ca el coratge de fer servir aquestes pures paraules en el nostre dia a 

dia fl amenc. A banda d’aquesta educació, també hem de fer un esforç 

coordinat per assegurar-nos el triomf de la lluita per l’emancipació 

fl amenca. Sabem que aquesta lluita té conseqüències: llargues hores 

d’estudi, sacrifi cis en la seguretat personal, ascetisme sever. Nosaltres 

ho hem expressat així, però també és el lema de la peregrinació de 

l’IJzer: «Tot per Flandes, Flandes per Crist». La nostra feina per Flandes 

s’ha fet menys feixuga al saber que hem trobat unitat i que podem 

treballar amb joves de totes les opinions.

Tot i que aquest discurs ara pot sonar a fl ors i violes, al seu moment va rebre 

molta atenció. Em van escollir president (com a únic candidat) de l’associació 

que aglutinava els estudiants per Flandes durant l’any acadèmic 1958-1959. L’any 

següent, vaig ser president del sindicat d’estudiants de la Universitat Catòlica de 

Lovaina. Els meus contactes regulars amb els democratacristians fl amencs al Par-

lament, que eren oberts partidaris de la causa fl amenca, també daten d’aleshores.
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Després dels meus estudis a Lovaina, l’advocacia em va reclamar a Gant l’oc-

tubre de 1960. Tenia vint-i-quatre anys d’edat. Durant el meu darrer any d’estudi-

ant vaig sortir escollit per liderar el Vlaamse Volksbeweging (Moviment del Po-

ble Flamenc), una associació de membres independents que ambicionava actuar 

com a grup de pressió plural a favor de Flandes. És aleshores que vaig estudiar 

el federalisme, essent la meva font d’inspiració més important Études sur le 

fédéralisme de Robert R.Bowie i Carl J.Friederich (1960). La Comissió Europea 

l’havia encarregat, i comprenia un estudi comparatiu de diversos sistemes fede-

rals, incloent els de la República Federal d’Alemanya, Suïssa i els Estats Units. 

Études sur le fédéralisme em va ajudar a centrar les meves idees en la recerca 

de sistemes raonables i responsables per tal de reformar l’Estat belga segons el 

principi de «Si es pot, autonomia; si cal, fort poder central».

Aviat vaig anotar les idees sobre una Bèlgica federal i vaig presentar-les al 

congrés del Moviment del Poble Flamenc celebrat a Anvers el 4 de febrer de 

1962. Al llarg dels anys, molts han assenyalat aquest discurs com un esbós facti-

ble de com passar d’un Estat estrictament unitari al federalisme unionista. Du-

rant trenta anys, aquesta noció ha estat el fi l d’or en la meva lluita política com a 

líder del partit i com a primer ministre. El premi fi nal no va arribar fi ns el 1993, 

quan el federalisme va ser defi nitivament consagrat dins la Constitució belga. 

Breument, això és el que vaig dir aleshores:

Els esdeveniments polítics del darrer any mostren que les reformes 

dutes a terme en l’estructura de l’Estat belga han passat a ser de vital 

importància per al país, donat que les mesures parcials que s’han pres 

fi ns ara han demostrat ser insufi cients i només han portat més con-

fusió. Les comunitats fl amenca i valona han d’adquirir autonomia 

efectiva en un sistema d’Estat federal dins la pàtria comuna.

En primer lloc, els territoris de les comunitats fl amenca i valona han 

d’estar separats per una frontera lingüística i han de ser reconeguts 

com a àrees culturals homogènies i separades. El territori formarà 

la infraestructura dels estats federals de Flandes i Valònia, com si di-

guéssim. Si el Moviment del Poble Flamenc ha estat duent a terme 
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una campanya per al manteniment d’una cosa que durant segles s’ha 

reconegut com a territori fl amenc, no ho ha fet perquè consideri que 

aquest territori sigui sagrat, sinó perquè aquest territori és necessari 

com a fonament sobre el qual la comunitat fl amenca pot deixar que 

funcionin les seves pròpies institucions.

S’ha d’aturar amb fermesa l’esfondrament de l’homogeneïtzació cultu-

ral de Flandes, raó per la qual s’ha de traçar la frontera lingüística. En 

un sistema federal, la frontera de la llengua funcionarà com a fron-

tera entre els membres de la federació. La frontera lingüística estarà 

escrita dins la Constitució i serà part dels acords fonamentals sobre els 

quals es construirà l’Estat federal. 

En segon lloc les comunitats fl amenca i valona han d’adquirir les se-

ves pròpies assemblees legalment reconegudes, un govern i un sistema 

judicial. D’aquesta manera, la voluntat del poble fl amenc s’escoltarà 

per primera vegada en una assemblea com aquesta, després d’eleccions 

generals i locals basades en una representació proporcional absoluta. 

Cada assemblea ostentarà la sobirania sobre el territori on té poders 

per a governar i la sobirania de cada membre de l’Estat federal estarà 

consagrada a la Constitució. El govern federal s’ha d’encarregar de que 

cada govern per separat dugui a terme les seves polítiques segons la llei.

A més, les institucions de cada membre s’han de complementar amb 

l’establiment d’un consell social i econòmic que aconsellarà i possible-

ment exercirà l’autoritat obligatòria, el propòsit del qual serà involu-

crar més estretament els treballadors, la patronal i els autònoms en 

una política econòmica.

En tercer lloc, les comunitats fl amenca i valona han d’adquirir un 

grau proporcional d’autonomia política. El Moviment del Poble Fla-

menc no preveu una total autonomia política ni per Flandes ni per 

Valònia. Això només faria que soscavar els fonaments mateixos del 
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sistema federal, que essencialment és un sistema dissenyat per a distri-

buir el poder polític entre la federació i cadascun dels membres. Cada 

un dels membres ha de tenir una autonomia cultural completa, és a 

dir, política i legislació pròpies sota una efectiva supervisió, que pot o 

no pot provenir d’un acord sobre els pressupostos. Aquesta autonomia 

cultural comprendrà educació, de total conformitat amb les lleis lin-

güístiques, cultura (en totes les seves formes), turisme, educació física 

i esports, ràdio i televisió. Aquest poder polític és essencial. En aquest 

sentit, Flandes ha de superar un dèfi cit en estudis superiors i estudis 

per adults i també pel que fa a una fi nalització més ràpida del procés 

de democratització. Ha de canviar de manera urgent els seus progra-

mes educatius, que fi ns ara s’han adaptat a la mentalitat francesa i no 

a la naturalesa específi ca de la joventut fl amenca.

Aquesta mateixa necessitat, que també es basa en la necessitat de 

desenvolupar una política separada sobre població i habitatge, per 

exemple, també es refereix a la competència en salut pública i vida 

familiar. Pel que fa als afers interns, qüestions com el funcionament 

de la totalitat dels consells municipals i provincials, l’estructura de les 

circumscripcions electorals, el fi nançament municipal i l’aplicació de 

les lleis lingüístiques en totes les àrees de govern són essencialment 

aspectes tots ells del poder polític fl amenc i való.

Finalment, els membres han de gaudir de la competència més àmplia 

possible en qüestions de política socioeconòmica, agricultura i obres 

públiques.

«Doneu-nos armes!»

El 8 de novembre de 1962, pocs mesos després d’aquest discurs, es va apro-

var al Parlament el primer projecte de llei sobre la llengua, que va fi xar defi -

nitivament la frontera lingüística. Un any més tard, una segona proposta, que 

establia qüestions d’ús de la llengua per a la capital, Brussel·les, es va situar a 

l’agenda política. L’informe proposava que la regió de Brussel·les es convertís en 
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ofi cialment bilingüe. La regió comprenia els dinou districtes de Brussel·les i els 

sis altres districtes fl amencs que limitaven amb la capital i que des d’aquell mo-

ment serien bilingües: Drogenbos, Kraainem. Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, 

Wemmel i Wezembeek-Oppem. Tanmateix aquesta proposta d’acord va ser re-

butjada pel grup fl amenc de democratacristians, posant en serioses difi cultats al 

primer ministre Theo Lefèvre.

Va ser en un d’aquests disputats districtes on vaig fer un autèntica declaració 

de guerra:

El que presenciem ara és una partida de pòquer entre promotors im-

mobiliaris. Volen vendre la terra al millor postor i el millor postor és 

un capitalista francòfon. Però hi ha més en joc. El govern vol muntar 

escoles i serveis a Lovaina i a les altres ciutats fl amenques que alber-

guen les nostres institucions nacionals. Haurem de passar a l’ofensiva 

i reclamar que totes les empreses a Flandes, per petites que siguin, es 

passin a l’holandès. D’entrada rebutgem tot subsidi especial per als 

francòfons dels districtes fl amencs. Els membres fl amencs del Parla-

ment també han de rebutjar la política del govern Lefèvre i els minis-

tres fl amencs han de dimitir.

Vaig fer aquest discurs des d’una tribuna a l’aire lliure davant un exèrcit de 

8.000 manifestants fl amencs. Els manifestants van començar a cridar immedia-

tament «Dimissió, dimissió!». Vaig continuar:

Si la conspiració contra Flandes té èxit aleshores farem saber als Va-

lons i als de Brussel·les que hi haurà una manifestació fi nal a Brussel-

les, amb l’objectiu d’enderrocar la Bèlgica capitalista i unitària. Or-

ganitzarem aquesta manifestació en el moment que el Parlament es 

trobi en un compromís.

Va haver-hi un estrepitós aplaudiment.

«Theo, si el teu mandat es fa llei, aleshores hi haurà revolució!».
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Mentre els manifestants m’animaven, un grup de militants fl amencs al da-

vant de la tribuna va començar a cridar: «Doneu-nos armes!». Tot i que aquest 

eslògan mai va sortir dels meus llavis, durant molt de temps se m’ha acusat 

d’haver-lo dit, fi ns i tot per parlamentaris. No era, certament, un eslògan que 

els organitzadors aprovessin, perquè quan diversos grups de manifestants 

també van començar a cridar «Doneu-nos armes!» després d’un altercat amb 

la policia, un dels organitzadors va saltar a la tribuna i va cridar. «Tenim una 

arma! La nostra arma és més efectiva que les pedres. Tenim el poble al nostre 

darrere i és amb la gent que deixarem de banda tot polític que ens traeixi!»

El 2 de juliol, dos dies després d’aquesta manifestació, el primer ministre 

Theo Lefèvre presentava la dimissió, que tanmateix el rei no va acceptar. Va 

seguir el famós conclau de membres prominents dels democratacristians i 

els socialistes al castell de Val-Duchesse. El 5 de juliol es va arribar a un nou 

acord a l’històric castell. A partir d’aquell moment, els sis districtes fl amencs 

formarien una entitat administrativa a banda, amb comissari de districte 

propi i sota les ordres d’un nou (encara per nomenar) vicegovernador de 

Brabant, que supervisaria l’aplicació de les lleis lingüístiques. Als districtes 

fl amencs que limitaven amb la capital es va instal·lar una mena de bilin-

güisme administratiu: es podien obrir guarderies en francès i també escoles 

primàries si almenys setze pares ho demanaven. Tanmateix, els instituts en 

francès estaven prohibits.

Les noves lleis es van aprovar a la Cambra i al Senat poques setmanes 

més tard. Molts diputats democratacristians fl amencs van dir després que 

aquell dia van prémer el botó de les votacions amb una desesperació total i 

totalment en contra de la seva voluntat. Tot plegat es va percebre com una 

derrota per Flandes i provocà agres debats i reaccions cruels. En aquell mo-

ment vaig arribar a la conclusió que aquesta derrota determinaria la resta de 

la meva vida. Durant una de les nostres reunions per rendir comptes vaig 

afi rmar que «l’acció fora del Parlament s’ha demostrat insufi cient. Només 

podem aconseguir alguna cosa a través del poder, a través d’un partit gran. 

No té sentit que furguem en un partit nacionalista a l’oposició. No ens por-

tarà enlloc. Si reprenguéssim la causa dins els democratacristians fl amencs, 

aleshores aquest partit hauria de canviar. La pressió es faria insuportable».
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Amb el pas del temps, uns cinc líders del Moviment del Poble Flamenc van 

seguir el meu consell i junts vam aconseguir introduir els nostres punts de vis-

ta federalistes dins el partit més gran de Flandes. De fet, seria evident a través 

d’aquest i d’altres fets, que la derrota va ser un moment fonamental en la història 

de la meva vida.

El rei Balduí

Un altre dels records de la meva joventut és un fet que va ocórrer l’any 

1950 i que tindria una enorme infl uència en la meva vida. Vaig haver de fer 

llit des de Pasqua degut a una greu infecció a les articulacions. Patia greus fe-

brades i la gent fi ns i tot temia per la meva vida. Un professor de Gant em va 

prescriure penicil·lina, i la meva àvia Emma venia tres cops al dia a donar-me 

injeccions, a vegades fi ns i tot de nit. «El Wilfried té un cor dèbil. Té danyada 

la vàlvula aorta a conseqüència de la seva malaltia. Pot acabar l’institut, però 

després que només treballi en feines lleugeres d’ofi cina, com a molt».

Al voltant d’aquella època, sovint escoltava contenint-me l’alè la petita 

ràdio que havien donat a la meva mare. El matí de l’1 d’agost de 1950, les 

notícies nacionals venien amb una història enorme. La pregunta reina (havia 

el rei Leopold III, acusat de col·laboracionisme durant l’ocupació nazi, de 

retornar al tron belga?) havia pres un tomb dramàtic en el decurs de la nit. 

Per tal d’evitar l’agitació posterior, Leopold III havia expressat el seu desig 

que el Parlament aprovés una llei amb l’efecte que es deleguessin els seus 

poders al seu fi ll, el príncep hereu Balduí. Leopold III tenia l’esperança que 

la reconciliació llargament promesa arribaria en presència del jove príncep.

Tot i que en aquell temps jo tenia poca formació política, vaig captar 

que aquest esdeveniment tindria unes conseqüències enormes per a tot el 

país. Pocs mesos abans, el 12 de març de 1950, el 57,68% dels belgues havia 

votat en referèndum a favor del retorn de l’exili del controvertit rei. A Flan-

des la xifra va pujar fi ns el 72%, mentre que a Valònia era només del 42%. 

Només quan el 22 de juliol el rei va retornar al seu castell a Laeken (a trenc 

d’alba i fl anquejat per fi leres de policies) l’agitació va esclatar seriosament, 

seguida per moltes vagues, especialment a Valònia. Durant una manifestació 

turbulenta a Grâce-Berleur, la policia va matar tres manifestants a trets. Els 
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socialistes i els comunistes van amenaçar de dirigir-se en manifestació cap 

a Brussel·les.

Durant setmanes jo havia anat seguint atentament els esdeveniments polítics 

per la ràdio. «Leopold ha llençat la tovallola!», vaig sentir que algú cridava al 

meu padrastre en una veu aguda. Intentava imaginar-me com es sentiria el petit 

príncep dins un palau tan gran. Aleshores no podia ni imaginar-me el destacat 

paper que jugaria en la meva vida política i personal. L’1 d’agost de 1983, trenta 

tres anys justos després d’aquella data, seia com a primer ministre davant el 

rei Balduí al castell de Laeken. Els metges m’acabaven de dir que m’hauria de 

sotmetre a una operació urgent per reparar la vàlvula danyada del meu cor: te-

nien previst substituir-la per una vàlvula sintètica. El rei estava molt preocupat 

i tractava d’animar-me. Després d’una operació portada amb èxit per part del 

prestigiós càrdiocirurgià Georges Stalpaert, de Lovaina, el rei em va convidar 

a passar la resta de la convalescència a la residència reial d’Opgrimbie, en els 

boscos de Kempen.

Des de la meva joventut he seguit els treballs del jove Balduí amb una simpa-

tia manifesta. Aquest sentiment ha romàs amb mi tota la vida. La meva experièn-

cia amb el rei Balduí m’ha fet veure’l com un home d’una gran integritat, princi-

pis ètics elevats i un sentit extrem de la importància de l’Estat. Dins el sistema 

belga, el rei és el guardià fi nal de la Constitució; ell n’assegura la continuïtat i 

també el manteniment de l’equilibri entre els diversos poders institucionals. 

Balduí va ser rei de Bèlgica durant quaranta-tres anys. Com a titular, recipient i 

posseïdor de la institució, el seu poder i infl uència eren molt més grans del que 

els ciutadans normals es poden pensar.

La monarquia s’ha convertit en una institució tan evident per als belgues 

que sovint s’infravalora la seva importància com a mediador i factor d’ordre. La 

monarquia no és ni una tradició pintoresca, ni res decoratiu per ensenyar per la 

televisió durant les celebracions del Te Deum a la Catedral de Sant Miquel i Santa 

Gúdula el 21 de juliol, Diada Nacional. En realitat, la monarquia té una posició 

fonamental en la Constitució. Un dels meus predecessors, el primer ministre 

socialista Achiel Van Acker, va dir una vegada que el nostre país necessita la 

monarquia com el pa que menja. És del tot cert. A Bèlgica no hi ha cap altre cap 

d’Estat possible. A més, el sistema constitucional dins el qual el rei funciona és 
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tan delicat i fi nament afi nat que les limitacions imposades a la seva pròpia infl u-

ència donen peu de manera natural al seu paper d’àrbitre.

Un federalista convençut

De tots els primers ministres de Bèlgica, vaig ser el primer a ser més jove 

que el rei Balduí. Ell era molt objectiu i escrupolós en la seva feina; per exem-

ple, a l’hora de resoldre crisis de govern i nomenaments de formateurs (la 

persona nomenada pel rei per a formar govern, qui per norma també acaba 

essent primer ministre) i ministres. Però també era així en la seva vida dià-

ria. La Casa Reial es manifestava a través d’intervencions discretes però útils. 

Com a primer ministre, sovint vaig sentir la necessitat de posar-lo al corrent 

dels meus assumptes, pensaments i refl exions. En companyia seva m’omplia 

de pensaments elevats, tals com la independència i integritat de l’Estat, per 

exemple. Precisament perquè la Constitució treu el rei del debat i la discussió 

polítiques, es pot guanyar l’autoritat que dóna la distància. A més, simbolitza 

una cosa que només té un nom, harmonia, una preocupació pel país en tota 

la seva diversitat. És evident que a causa de les seves responsabilitats vers el 

govern, Balduí tenia plena consciència de l’enorme moviment que es trobava 

en marxa en la reorganització de l’Estat. Com un company de treball dotat, es 

va involucrar del tot en la reforma que l’Estat belga tenia pendent. Jo no sóc 

un estructuralista: la història la fa la gent, no pas tècniques programades. Tre-

ballant dins les clares normes constitucionals a les quals està subjecte el poder 

reial contemporani, Balduí va ser un home d’unes habilitats excepcionals que 

tenia simpatia per tota la societat i per aquells que es comprometien a treba-

llar-hi, fos com fos. Als Estats Units això es coneix amb el nom de compassió, 

i jo sempre he vist aquesta compassió en els seus discursos.

En el decurs dels anys, vaig veure com Balduí passava de ser un reformador 

moderat a un federalista convençut. Crec que d’alguna manera, fi ns on jo vaig 

poder arribar, vaig ajudar al monarca. Sostenir l’statu quo o aferrar-se tossu-

dament a institucions passades de moda hauria resultat perjudicial per a la 

continuació de la monarquia al nostre país. 

Sovint recordo amb nostàlgia les moltes hores passades en companyia de 

Balduí. Per a un polític no hi ha lloc com l’estudi del rei o el sofà del castell 
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de Laeken per a ser franc i directe. El polític sempre sap que la conversa no 

sortirà mai d’aquelles quatre parets. S’hi troba segur. Tot i que alguns poden 

no estar-hi d’acord, jo estic totalment convençut que les histories polítiques 

més verídiques la gent només les explica al rei. Almenys aquest era el cas en el 

dia del sant del rei Balduí. És evident que de tant en tant ell s’apuntava coses 

en la seva petita llibreta negra. Sovint em demano si els historiadors seran ca-

paços de deduir i entendre totes les complexitats que contenen, d’aquí vint o 

cinquanta anys. En qualsevol cas, si mai es fan públiques, cauran molts mites.

Balduí normalment em rebia amb una ferma encaixada de mans i una mi-

rada penetrant. Cada vegada semblava que m’escrutés l’humor i l’estat d’ànim. 

Tot i que a vegades podia ser molt divertit, normalment Balduí era seriós i molt 

conscient, tant que arribava a ser escrupolós. Mai tractava els afers d’Estat a la 

lleugera. El seu càrrec li pesava molt a les espatlles. Cada matí es llevava amb 

la perspectiva no gaire agradable d’haver d’enfrontar-se durant tot el dia amb 

problemes d’Estat. Li costava molt desentendre’ns.

Deia d’ell mateix que era un inútil al telèfon. Preferia veure la gent cara a 

cara. Però a vegades les coses s’han de fer per telèfon. Molt semblant a mi, al telè-

fon era breu, però en converses posteriors sempre donava llargues explicacions 

sobre els signifi cats més profunds del seu enfocament.

El rei Balduí es preparava els seus discursos amb molta cura i gran detall. 

Sempre estava molt ben informat a través d’intenses xerrades amb el primer 

ministre i el seu secretari privat. Jo li explicava setmanalment els plans deta-

llats del govern i també l’informava dels arguments contraris i l’oposició dins el 

govern o en altres membres del partit. El rei sempre volia saber més sobre les 

mesures preses i a vegades deixava anar comentaris directes sobre alguns as-

sumptes. Al costat d’aquests, alguns dels temes que tractàvem eren molt bàsics i 

d’efectes pràctics, com la restauració d’edifi cis, la col·locació de línies de telèfon 

segures o fi ns i tot valoracions de les fi nances reials.

Quan feia bon temps sovint passejàvem pels bonics terrenys del castell de 

Laeken. Al Palau de Brussel·les les coses eren més formals. El rei em va convidar 

a dinar a Laeken en repetides ocasions, quan les nostres xerrades s’allargaven 

més enllà del temps convingut. Em servia coses de la nevera i treia una ampolla 

de vi, tot i que ell mai no en bevia. Balduí només bevia aigua.
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El seu hereu el preocupava. El príncep Phillip era la seva carta escollida. Em 

va demanar que expliqués el funcionament de l’Estat al fi ll més gran del seu 

germà Albert. Balduí estava convençut que ell arribaria a ser molt vell. En con-

seqüència, Albert mai no el succeiria. El seu nebot aviat es casaria i seria prou 

madur per a continuar la descendència sense interrupció.

És evident que també era conscient dels problemes matrimonials d’Albert i 

Paola, problemes que no van comportar un allunyament defi nitiu gràcies als es-

forços del meu predecessor, el primer ministre Gaston Eyskens. Sóc conscient que 

Balduí temia per les indiscrecions sobre la fi lla il·legítixma del seu germà. Estic 

convençut que, pel que fa a ell, si es fi ltraven les notícies això hauria perjudicat la 

integritat de la monarquia. També hauria difi cultat l’accés al tron del seu germà.

L’evolució de les seves idees en referència a la successió per línia femenina 

també va ser sorprenent. Inicialment em va fer saber que hi estava en contra, però 

de fet només un any després n’era partidari i ho reclamava. Possiblement temia 

que li pogués passar alguna cosa al príncep Phillipe, que aleshores no estava casat.

Balduí va jugar amb totes les conseqüències el seu paper de rei durant els 

darrers deu anys del seu mandat. Les seves visites i discursos sorprenien cada 

vegada més i guanyaven en importància. De mica en mica es va anar convertint 

en far de la societat i s’alçava a favor dels més necessitats. Tanmateix, més de 

quaranta anys de regnat havien marcat Balduí l’home. Era un home de profun-

des conviccions personals però que actuava amb plena consciència del sistema 

dins el qual funcionava. Sabia exactament què volia. La reina Fabiola tenia una 

frase que el descrivia molt bé. Un dia que jo estava esperant amb la reina a l’ae-

roport de Melsbroeck, ella va assenyalar els brins d’herba que creixien entre les 

esquerdes de l’asfalt. «Exactament igual que Balduí», va dir, «suau per fora».

El fet que Balduí fos profundament religiós i que les seves conviccions el 

guiessin no signifi ca que no respectés les altres religions o formes de vida. Re-

butjava de ple aquestes insinuacions. El moment més important de la vida de 

Balduí va ser sens dubte la visita del Papa Joan Pau II a Bèlgica el 1985. La visita 

del Papa es va preparar fi ns al darrer detall. Cada membre de la família reial 

tenia un paper assignat en aquest esdeveniment històric. Balduí va supervisar 

personalment que tot funcionés perfectament. Després d’acomiadar al Papa, 

després d’una recepció entusiasta i sense màcula al nostre país, el rei estava tan 
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alleugerit i agraït que em va conduir durant una hora pels passejos i camins dels 

terrenys reials de Laeken.

La meva última xerrada amb Balduí va ser a Gant el març de 1993. La reina 

Fabiola i la meva família també hi eren. El rei sabia que entre la meva dona i jo les 

coses no anaven bé. Això el preocupava molt. Vaig seure en una de les primeres 

fi les durant el Te Deum per a la festa nacional del 21 de juliol de 1993. Quan 

Balduí sortia de la catedral va mirar cap a mi. Mai oblidaré l’expressió de la seva 

cara. Era de preocupació, de comprensió. Un període de la meva vida acabava 

amb aquella mirada ràpida.

A mitjanit del 31 de juliol vaig arribar a les ofi cines de Metges Sense Fronteres 

a Nairobi de camí a Somàlia. El matí següent escoltava les notícies d’ultramar a 

la ràdio pública fl amenca quan vaig escoltar que el rei Balduí ens havia deixat el 

vespre anterior mentre era de vacances a Espanya. Vaig sentir un nus a la gola i al 

meu voltant tot era silenci. Una ànima bessona havia mort. 

La vida és un gran misteri

Quan tenia dotze anys no tenia la més mínima idea que el rei jugaria un paper 

tan important en la meva vida. Tampoc me n’adonava de la gran infl uència que els 

anys de la guerra havien tingut sobre mi ni que es convertirien en un dels pilars 

damunt dels quals jo construiria el meu compromís amb Europa.

Feia sol, el 10 de maig, quan la Segona Guerra Mundial va començar seriosa-

ment a Europa. Aquell dia jo anava de camí al parvulari; una noia m’hi portava 

en bicicleta. Encara veig la Langendam, la llarga carretera entre el nostre barri i 

el poble de Sleidinge. De sobte la noia va cridar: «Mira allà dalt! Mira tots aquells 

avions!». Eren bombarders alemanys. Alemanya havia envaït Bèlgica la nit anterior 

i ara bombardejava rere les línies enemigues. 

Després de la invasió va haver-hi dies de confusió. Els nostres petits estables 

van ser requisats per una secció de soldats belgues que els necessitaven pels seus 

cavalls. Quan l’artilleria alemanya va començar a disparar-los, va esclatar el pànic 

i la nostra mare va amagar-nos a tots (quatre fi lls, dos dels quals eren bessons que 

amb prou feines arribaven als quatre mesos) en una fossa que el meu pare havia 

cavat per a emmagatzemar els naps i les patates durant l’hivern. Els cavalls van 

desfermar-se i van desaparèixer més enllà de l’entrada de la granja. Els soldats 
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belgues no es veien per enlloc. Va caure un misteriós silenci damunt el camp. 

Poc després, els soldats alemanys van entrar dins la nostra granja damunt els seus 

tancs i vehicles blindats. S’hi van quedar vàries setmanes. Puc recordar que un 

dels soldats alemanys va esbroncar la meva mare perquè el meu germà de tres 

anys havia intentat obrir una capsa estranya. Va ser schrecklich1, perquè la capsa 

era plena de granades de mà! La pau va retornar al nostre veïnatge quan la primera 

columna de soldats alemanys va marxar-ne. Però aleshores va començar l’angoixa 

i la recerca de menjar.

Teníem sufi cients fruites, mantega i llet, i fi ns i tot una mica de carn. De 

tant en tant jo portava farina al forner d’una mica més amunt de a carretera i 

ell ens feia un pa més bo del que normalment trèiem de la cartilla de raciona-

ment. Hi havia un constant fl ux de visitants a casa nostra: tiets i tietes, nebots i 

nebodes, tots de Gant. Esmunyien qualsevol cosa mengívola que havien pogut 

arreplegar. Aquelles imatges de guerra, la misèria de tants, l’empobriment total 

del país, les profundes ferides infringides en el nostre teixit moral a través del 

col·laboracionisme i la consegüent repressió inhumana van marcar-me a mi i a la 

majoria de la meva generació. Era obvi que recolzaríem qualsevol idea que unís 

una Europa que dues guerres mundials havien fet miques. Aquesta obvietat sem-

bla menys evident per a les generacions més noves. A les cimeres europees em 

trobo gent que mai no han viscut la guerra de primera mà i, en conseqüència, 

extreuen lliçons menys urgents d’aquells temps foscos.

Cada nova generació és marcada per una sèrie d’esdeveniments compartits. 

Els polítics més vells poden donar fe de la importància que va tenir la seva joven-

tut per a la seva  acció política posterior. A través d’aquestes memòries, jo també 

vull mostrar això.

1  En alemany, horrorós. (N. dels T.)
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CONVICCIÓ I RESPONSABILITAT

Qualsevol que examini la meva carrera com a polític probablement descobrirà 

una clara tendència que la recorre de dalt abaix: vaig ser un líder estudiantil i 

un activista federalista fl amenc, després vaig ser president de les joventuts de la 

democràcia cristiana, primer ministre de Bèlgica i més endavant president del 

Partit Popular Europeu. Sembla com si els càrrecs es succeeixin fàcilment un 

darrere l’altre però, de fet, aquests moviments no van ser tan obvis. A cada nova 

passa es van haver de superar molts obstacles. La sort, les decisions personals 

a l’hora d’estudiar i agafar responsabilitats, el poder de convicció i canvis en el 

Zeitgeist, tot va tenir-hi el seu paper.

Vaig fer les primeres passes en l’activisme polític durant la daurada dècada 

de 1960. Arreu d’Europa tenien lloc complexos processos d’emancipació. Les 

generalitzades protestes estudiantils acceleraven canvis socials, polítics i cultu-

rals. Les velles relacions (de poder) s’esfondraven i es qüestionaven obertament 

normes i valors tradicionals. Van desaparèixer d’escena fi gures polítiques promi-

nents com Konrad Adenauer a l’Alemanya de l’Oest i Charles De Gaulle a França. 

Es tenia la impressió que érem a tocar de la fi  d’una era.

A Bèlgica un procés similar també feia camí dins la democràcia cristiana. A la 

segona meitat de la dècada de 1960 es va arribar a la fi  d’una continuïtat present 

des de la fundació del partit en 1945. Un canvi de guàrdia estava en camí, com 

passava en altres països europeus. Vells polítics indestructibles com el primer 

ministre Gaston Eyskens i Theo Lefèvre mantenien fermes les regnes del partit 

des de la Segona Guerra Mundial. Van arribar a la fi  de les seves carreres fets un 

vells i, a més a més, s’enfonsaven a les enquestes. Prova d’això van ser les succes-

sives derrotes electorals que el nostre partit venia patint des de 1958.

El meu partit no només necessitava una nova generació que substituís la 

vella, també necessitava, sobretot, un canvi d’imatge. Imatge que teníem per 

terra per culpa d’uns assumptes que havien aixecat molta polseguera, com la 

repressió als col·laboradors nazis durant la Segona Guerra Mundial; l’anomena-
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da pregunta reina (si el rei Leopold III havia de deixar el càrrec); i el confl icte 

sobre la independència i la subvenció pública d’escoles confessionals, catòliques 

en gran part. Al llarg dels anys el partit s’havia afeblit internament per manca 

d’una visió clara. Respecte a les reformes necessàries de les institucions del país, 

poca cosa es va fer més enllà de pobres declaracions o tirar endavant solucions 

poc entusiastes. Sense pressa però sense pausa, els democratacristians perdien 

contacte amb l’electorat central de Flandes. Si el partit volia sobreviure, necessi-

tava desesperadament trobar un projecte nou. Lentament la direcció del partit 

s’anava adonant que per a dur a terme aquesta tasca necessitaria saba nova.

Una nova generació

A la primavera de 1967, vaig sortir escollit sisè president de les joventuts 

del Partit Cristià Demòcrata i Flamenc. Ara me n’adono que vaig unir-me als 

democratacristians en el moment just. La necessitat de polítics joves compro-

mesos que poguessin atraure votants em va donar l’oportunitat d’obrir-me pas 

dins el partit i propagar sense problemes les meves idees federalistes. Formava 

part d’una nova generació de joves adults, amb una mentalitat nova, favorable 

als canvis radicals. La paraula «continuïtat» no formava tenia cabuda en el meu 

vocabulari. Érem la primera generació que s’havia emancipat gràcies als estu-

dis. Vivíem en circumstàncies més confortables que no pas els nostres pares, 

i això ens va permetre utilitzar la nostra pròpia creativitat de diferents menes 

i maneres.

Encara recordo clarament la primera vegada que vaig trobar-me amb Jean-

Luc Dehane, que més tard em substituiria com a primer ministre. Jo estava 

muntant el nou comitè executiu i buscava gent amb empenta que pogués as-

sumir lideratges i que estigués en contacte amb els joves. El seu parlar directe 

i la seva disconformitat en feien la persona adient per a la feina. Dins el partit 

aviat es guanyaria la reputació de ser una mica brusc. Era un inconformista 

fi ns i tot en la manera de vestir. Entre el Dehaene i jo va néixer una col-

laboració de gran abast després que s’unís a l’ala jove dels democratacristians 

fl amencs. Tots dos vam contribuir considerablement al nostre nou projecte: 

ell va redactar nombrosos opuscles i jo vaig recolzar aquests punts de vista 

quan m’adreçava a la gent de fora del moviment. Compartiríem el camí que 
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endegàvem. Durant anys vam formar un equip unit fi ns que les circumstàncies 

polítiques en aquell any de crisi de 1992 van fer que tots dos emprenguéssim 

camins diferents.

Com a president de l’organització de joves, vaig imposar-me la tasca de fer-

nos amb un espai independent dins el partit. En consonància amb l’esperit rebel 

dels temps, vaig negar-me a caure en el mal hàbit de ser un servent obedient 

i admirador dels caps del partit. Una de les primeres coses que vam fer va ser 

desafi ar el programa institucional del Partit Democratacristià Belga (CVP-PSC), 

que aleshores era un partit unit, tot i tenir secció fl amenca i valona. A mitjans 

de la dècada de 1960 el partit i les seves doctrines es trobaven molt allunyats 

del pensament federalista. El seu programa no anava més enllà dels principis de 

descentralització bàsics i d’una limitada autonomia cultural. El principi d’Estat 

centralitzat no es qüestionava.

Promovent idees innovadores 

El 10 de maig de 1967 vam llançar el nostre molt debatut «Manifest sobre 

l’Autonomia». Encara avui em crida l’atenció la semblança entre aquest i el meu 

discurs de cinc anys enrere al Moviment del Poble Flamenc. És la demostració 

que malgrat unir-me als democratacristians, jo sempre m’he mantingut fi del a 

un profund fl amenquisme, cosa que encara valoro.

Les circumstàncies també ens anaven a favor. Els enfrontaments entre Flan-

des i Valònia sobre la divisió de la Universitat Catòlica de Lovaina en dues uni-

versitats autònomes, una de llengua holandesa, l’altra de llengua francesa, havia 

arribat a un punt crític. Pràcticament tots els partits fl amencs compartien l’idea 

de que era aconsellable traslladar la part francoparlant a Valònia per tal de com-

batre la infl uència dels estudiants i professors francoparlants de Lovaina. A més 

a més, la xifra d’estudiants havia crescut fi ns a l’extrem que, en qualsevol cas, ca-

lia un nou campus per allotjar-los. Com a resultat, es va fundar Lovain-la-Neuve 

al Brabant Való. Profundes diferències d’opinió en aquest tema també van fer 

que el CVP-PSC saltés pels aires. Des d’aleshores els democratacristians fl amen-

coparlants i els francoparlants han fet el seu camí com a partits autònoms.

El nostre desig en el manifest no només era el de desfermar un apassionat 

debat sobre la reforma de l’Estat. També buscàvem resultats polítics concrets. 
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Per primera vegada en la seva història, els democratacristians fl amencs tenien 

una facció que posava per davant el federalisme com a solució als problemes 

entre Flandes i Valònia. El nostre enfocament era innovador en el sentit que 

anàvem més enllà d’una política de paraules i ens encaminàvem en la direcció 

d’una solució més estructural i institucional. Com que formàvem una minoria 

molt activa, no vam quedar-nos atrapats als marges i vam poder forçar el partit a 

centrar els seus interessos en assumptes federals.

Les eleccions del 31 de març de 1968 van acabar en derrota per al CVP, 

com havia passat en les eleccions de 1965. Un altre cop, partits basats en el 

llenguatge, com els nacionalistes fl amencs Unió del Poble (Volksunie) i els ex-

tremistes francesos Front Demòcrata dels Francòfons (Front Démocratique des 

Francophones) van obtenir enormes guanys. El govern d’Eyskens que aleshores 

va prendre el poder (aquesta vegada amb una aliança entre democratacristians 

i socialistes) va assumir el repte de buscar una solució estructural a l’assumpte 

fl amenc-való.

En aquest mateix any turbulent de 1968, les joventuts del Partit Cristià De-

mòcrata i Flamenc van arribar, en termes polítics, a un estat d’agitació extre-

ma. Ens envoltaven tota mena d’infl uències i estàvem atrapats per un esperit 

de revolta generalitzat. Molts experiments nous i interessants reeixien en altres 

països, com el D’66 als Països Baixos, un partit que lluitava per una democra-

tització radical de la societat, i, també als Països Baixos, el Partit Polític dels 

Radicals (Politieke Partij Radikalen), que es va escindir del Partit Popular Catòlic 

(Katholieke Volkspartij). La crítica del D’66 a l’ambigüitat política em va atraure 

enormement. Havien trobat la manera d’escapar a les doctrines altament pater-

nalistes dels nostres líders del partit.

Això ens va aportar idees que mesos més tard veurien la llum en el nostre 

manifest sobre el sistema de partits a Bèlgica i el paper que els democratacristi-

ans havien de jugar-hi. El contingut del manifest, que ofi cialment es va fer públic 

l’11 de gener de 1969, va ser revolucionari. La nostra primera afi rmació deia el 

següent: «Som de l’opinió que les nostres institucions governamentals es troben 

en un estat lamentable. A Bèlgica no només són defectuoses les estructures, 

també els partits polítics van per mal camí. És impossible portar a terme políti-

ques innovadores dins l’actual divisió política».
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Per tal de sortir d’aquest carreró que no passa, vam suggerir agrupar els 

elements progressistes de diversos partits polítics per formar el Partit Popular 

Progressista Radical, anàleg del Partit Polític de Radicals Holandesos. Com podí-

em aconseguir aquest objectiu? La primera passa concreta cap a la cooperació 

era que els democratacristians negociessin amb els socialistes i arribessin a un 

acord sobre política electoral abans de les properes eleccions. Al mateix temps 

el pensament dins el CVP es va haver de radicalitzar per tal de convertir-lo en 

un partit amb un programa genuí. A la llarga, hi hauria lloc per a un partit popu-

lar radical progressista, però no havíem de tenir pressa, i contínuament s’havia 

d’avaluar i preparar a l’opinió pública.

Aquestes eren propostes atrevides i es van trobar amb una oposició frontal al 

comitè central del partit, del qual jo era un membre escollit. Tot i així no em vaig 

amoïnar. En un discurs al congrés del partit l’abril de 1969, parlant en nom de les 

joventuts, vaig recalcar que l’«afi liació religiosa compartida no era base sufi cient 

per a la formació d’un partit i que només una visió comuna envers la societat 

podria cobrir aquesta necessitat. Aquesta visió només podia ser progressista, i 

havia de basar-se en una sincera preocupació i compromís amb els nostres ger-

mans, amb la justícia social i amb la pau».

Vaig demanar al partit que s’obrís a apropar-se i a treballar plegats amb els 

socialistes progressistes, si és que això es demostrava possible o desitjable. Per 

sorpresa nostra, els assistents al congrés van votar a favor de la nostra proposta. 

El congrés del partit va convertir en un objectiu prioritari que enlloc de conti-

nuar expandint-nos només a partir de les fi tes aconseguides anteriorment dins 

la democràcia cristiana, el CVP havia de convertir-se en un partit amb un pro-

grama l’acció política del qual es basaria en una visió progressista de la societat.

L’1 de maig de 1969 (Dia del Treball), molts pocs dies després del congrés, 

el vell líder dels socialistes, Leo Collard, va fer pública una sorprenent crida als 

catòlics. Havia arribat a la conclusió que les divisions polítiques en funció de les 

creences religioses era una cosa del passat i que totes les forces progressistes 

s’haurien d’unir i formar un front comú per tal de lluitar contra l’obsoleta políti-

ca de Bèlgica. El comitè executiu dels democratacristians va rebre la grata crida 

de Collard de manera clarament positiva. Estava totalment en sintonia amb el 

que nosaltres havíem defensat en el nostre segon manifest. Posteriorment, amb 
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el cor bategant, vaig visitar dues vegades Leo Collard per tal de veure quina ac-

ció comuna podíem emprendre.

Tot i així, aviat va quedar clar que la direcció del partit no estava gens 

contenta amb els contactes que jo havia mantingut amb el líder socialista. Tot 

i que vaig trobar que durant les converses ell es presentava com un col·lega 

honest, els nostres contactes van acabar fi nalment en no res. De fet, Collard 

es trobava bastant aïllat dins el seu partit i no tenia prou força per a fer moure 

el seu partit en la direcció de formar un front progressista comú. Per a gran 

decepció nostra, amb el temps vam adonar-nos que la majoria dels socialistes 

eren simplement uns oportunistes i només veien el front progressista com un 

mitjà per a absorbir els democratacristians dins el seu partit. La idea inicial de 

formar un tàndem de dos moviments polítics iguals que poguessin mantenir 

la pròpia identitat no semblava viable.

Mentre les nostres idees sobre la formació d’un front comú només topa-

ven amb resistències, un tercer manifest va veure la llum el juliol de 1969. El 

document titulat «Una aproximació creativa a la Reforma del Pacte Escolar» 

va provocar un rebombori gairebé d’immediat. Avançant-nos a la reforma del 

pacte de 1970, vam formular una proposta per a crear un nou tipus d’escola 

plural, en la qual les diverses afi liacions religioses i fi losofi es poguessin fl orir 

de bracet. Tal com ho vèiem, els canvis de mentalitat que havien tingut lloc 

a fi nals de la dècada de 1960 i el gran desig de democratització, signifi caven 

que estàvem obligats a crear un nou tipus d’educació, necessàriament crítica, 

responsable de preparar els joves per a la participació en una societat mo-

derna. Les estrictes divisions en el camp de l’educació i entre les diverses 

xarxes educatives s’havien tornat obsoletes i obstaculitzaven el camí cap a la 

formació d’una mentalitat nova i oberta. Volíem resoldre la situació integrant, 

amb temps, les escoles catòliques i les públiques en una xarxa única d’escoles 

comunitàries plurals i barrejades.

La nostra proposta de reforma del sistema educatiu va provocar encara més 

reaccions hostils, menyspreu i escarni que no pas el nostre segon manifest. 

Gent de dins el partit democratacristià estava oberta a debats interns sobre 

federalisme i reforma dels partits però, de moment, alterar l’educació i el bloc 

catòlic seguiria essent un anatema. La classe dirigent catòlica, la direcció del 
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sistema escolar catòlic, la premsa catòlica i el moviment laborista cristià van 

rebutjar l’esborrany de ple i van condemnar-lo de la manera més dura possible.

Arrels intel·lectuals

Mirant enrere en els quatre anys de president de les joventuts del Partit 

Cristià Demòcrata i Flamenc valoro l’herència intel·lectual que vam deixar 

darrere nostre en forma de tres manifestos (el comitè executiu que jo pre-

sidia es va conèixer amb el nom de «comitè d’estrelles», wonderbureau, a 

causa del gran nombre de membres que es van convertir, més endavant, en 

polítics). Cadascun d’ells s’inspirava en els tres temporals que el meu partit, 

la meva generació i jo vam haver de capejar: l’autonomia fl amenca en una 

Bèlgica federal, la cooperació amb progressistes no catòlics, la desintegració 

d’un sistema polaritzat i la fundació d’escoles comunitàries. Aquests eren 

documents generosos escrits per una generació que experimentava en pell 

pròpia que ells també podien empènyer vers la innovació dins la democràcia 

cristiana.

Encara quedo parat de pensar que vaig ser capaç de reunir i formar un 

equip tan unit amb tants joves adults plens de talent, dons i qualitats especi-

als. A diferència d’avui, durant la dècada de 1960 hi havia més gent decidida 

a comprometre’s políticament, tot i que no estava gaire preparada per a la 

política. Sempre vaig tenir l’esperança que després de 1971 brotarien nous 

«comitès d’estrelles» i que cadascun d’ells irromprien dins el partit establint 

noves idees i deixant entrar aires nous i canvis vitals. Les probabilitats de su-

pervivència de la democràcia cristiana sempre han estat fortament lligades 

a la capacitat humana de la joventut. Però la font on avui els polítics poden 

inspirar-se és molt més petita. Els joves que sí volen involucrar-se en política 

han d’adonar-se que el terreny on els seus pensaments cauran no és tan abo-

nat com ho era en el passat. A conseqüència d’això i d’altres factors, avui en 

dia s’impedeix que les organitzacions de joves es converteixin en «comitès 

d’estrelles».

El quid de la qüestió és si una generació de polítics pot arribar al centre 

mateix del poder polític sense trair els propis ideals. En aquest sentit, em 

va impressionar molt una col·lecció d’assajos holandesos de Paul Ricœur, 
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titulats Política i fe (Politiek en Geloof ), publicada en 1968. Els vaig llegir i 

rellegir. M’agradaria citar a Ricœur extensament perquè ha tingut una gran 

infl uència en la meva activitat política. En el capítol «Requisits per a la forma-

ció política», planteja la relació entre ètica i política:

Com sabem aquesta relació és difícil i enganyosa. Permeteu-me afi rmar 

d’entrada quin model faig servir jo [Paul Ricœur], model que mantinc 

com a norma en la meva vida personal.

Consisteix en una distinció extremadament fèrtil, prestada de Max 

Webber, aquest gran sociòleg alemany de principis del segle XX. En la 

seva famosa monografi a Política com a vocació (Politik als Beruf) dis-

tingeix entre dos nivells de comportament moral: l’ètica de la convicció 

(Gesinnungsethik, morale de la conviction, com en diu ell) i l’ètica de la 

responsabilitat (Verantwortungsethik, morale de la responsabilité). Cer-

tament val la pena fer notar que en el seu manuscrit Max Weber va 

escriure en un primer moment «ètica del poder».

Aquest requisit és d’una gran importància pel que segueix, ja que estic 

convençut que el benestar d’una comunitat rau en darrer terme en la 

correcta relació entre aquestes dues formes d’ètica. Per una banda, te-

nim una ètica de la convicció que neix de les associacions i comunitats 

científi ques, culturals i religioses, que en aquest nivell és on tenen a fer 

una contribució i no pas en la política.

Per altra banda, tenim l’ètica de la responsabilitat, que també és una 

ètica de la pràctica del poder, la violència regulada i el deute respon-

sable. En opinió meva és vital mantenir la tensió entre totes dues a 

l’hora d’estudiar política, ja que si combinem l’ètica de la convicció 

amb l’ètica de la responsabilitat, caurem en la Realpolitik, una forma 

de maquiavel·lisme que prové d’una confusió contínua de fi ns i mit-

jans. Per altra banda, si permetem que l’ètica de la convicció s’immis-
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ceixi en l’altra, l’únic que farem és sucumbir a les nombroses il·lusions 

de moralisme i clericalisme.

He repetit centenars de vegades en discursos i escrits les frases de més 

amunt. S’han convertit en el meu leitmotiv. Fent servir aquesta cita continuo 

reivindicant que un partit democratacristià no hauria de ser mai un partit on, 

excepte el poder, res no és important.

Líder del Partit Cristià Demòcrata i Flamenc

Durant el període parlamentari de 1968 a 1971 els polítics van fer una revi-

sió general i a fons de l’estructura institucional de l’Estat belga. El 18 de febrer 

de 1970, el primer ministre Gaston Eyskens presentà la reforma de l’Estat al 

Parlament amb aquestes commovedores paraules: «L’Estat unitari, incloses les 

estructures i formes de funcionament tal i com són disposades a la llei, s’ha 

convertit en quelcom obsolet. Les comunitats i les regions han de trobar el 

seu lloc en noves estructures estatals, que s’adapten millor a l’actual situació 

específi ca del nostre país». En els mitjans de comunicació francòfons això es 

va traduir per «La Belgique de papa est morte» (La Bèlgica del pare és morta). 

El primer ministre Eyskens guià el Parlament a través de les diferents etapes 

de reforma constitucional, la primera des de la proclamació de la Constitució 

l’any 1831. S’avançava amb molta cura cap a l’Estat federal. L’èmfasi es va posar 

en l’autonomia cultural d’on, per tal de mantenir equilibris ideològics, se’n va 

excloure l’educació. Altres canvis van comportar una descentralització econò-

mica regional.

Tot i els resultats positius aconseguits pel govern d’Eyskens, els democrata-

cristians fl amencs van perdre les eleccions el 1971, tal i com havien fet el 1965 

i el 1968. Això encara va fer més urgent la necessària renovació del partit. El 

CVP va anar a la recerca d’un nou líder del partit a començaments de 1972. Es 

van proposar quatre noms i, amb gran sorpresa per part meva, un grup de gent 

prop dels quaranta anys va donar el meu nom. En els cercles polítics la notícia 

va donar lloc a nombroses reaccions, crítiques en la seva gran part. Els mitjans 

francòfons m’eren obertament hostils. Fins i tot Manu Ruys, director del molt 

infl uent diari fl amenc De Staandard, va escriure:
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Encara creu Wilfried Martens que la democràcia cristiana és una fór-

mula vàlida que es troba políticament a mig camí entre el socialisme i 

el liberalisme? En un primer moment va donar la impressió que, en les 

discussions amb [el líder socialista] Leo Collard sobre la creació d’un 

front progressista, Martens considerava el CVP com una transició cap 

a un agrupació progressista. Encara ho creu? I si és així, la majoria 

del partit el seguirà? I si no és així, què n’opina avui?

Com que jo era conscient que tothom tenia això al cap, vaig respondre en 

una entrevista:

Sí que volem formar un front, però sota una condició important, a sa-

ber, que els socialistes han d’expressar un desig semblant de reforma. 

Durant molt de temps, la crida de Collard del Primer de Maig va do-

nar-nos la impressió que alguna cosa es movia en el seu partit. Però 

ara tot això és passat. La bona disposició dels socialistes a negociar i 

implementar el canvi ha desaparegut del tot des de la marxa de Collard. 

Tot el que els seus successors tenen al cap és humiliar el CVP i aïllar-lo. 

Ara sembla poc probable que es pugui arribar a cap mena d’acord amb 

els socialistes, tal com volia Collard o tal com va expressar el nostre 

manifest.

Herman Deleeck, un conegut professor fl amenc i aleshores mentor ideològic 

de la generació més jove de polítics democratacristians, afi rmà més endavant: 

Martens ha caigut del cavall i se n’ha adonat que les atrevides postu-

res, teòricament sòlides, que ell i el seu equip havien defensat, no es po-

drien atènyer de cap de les maneres i que ja es pot oblidar d’intentar 

vendre-les dins el seu cercle. Ell ha renunciat a aquesta part de la seva 

joventut. Altres també ho han fet però, és evident, molt menys espec-

tacularment. És absurd titllar les seves decisions de traïció o de càlcul 

fred. Aquest és el camí que ens porta a la maduresa i a la presa de 

responsabilitats reals. El paper que ha jugat des d’aleshores demostra 
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que sabia intuïtivament quin camí agafar. Martens no és un revoluci-

onari. Intentarà que les seves idees s’obrin camí, fi ns i tot lluitarà per 

elles, però no morirà innecessàriament per elles.

«Podem guanyar una altra vegada!»

Vaig ser escollit president del democratacristians fl amencs durant el congrés 

del partit el 4 de març de 1972 amb el 83,6% dels vots. Vaig acabar el meu discurs 

d’acceptació amb les paraules següents:

M’heu escollit a mi com a líder, a un home els pares del qual treballa-

ven amb les mans i prou. Ara tot un home, però algú que a l’edat de set 

anys va perdre el pare enmig d’una guerra; la meva mare va portar 

tota sola la càrrega familiar al llarg de tots aquells anys i va pujar una 

família de cinc persones fi ns que també ella va morir, abans que els 

seus fi lls poguessin trobar una nova llar. I tot i així, en aquesta vida 

tots cinc hem gaudit d’oportunitats semblants als nostres talents. A 

tots ens va ajudar un professor o un capellà local, que ens va mostrar 

el camí dels estudis superiors, a través de beques que ens permetien 

estudiar; a través de la inspiració d’un professor eminent, d’un cape-

llà, d’un líder sindical o d’un polític. A Flandes això és democràcia 

cristiana en estat pur.

Avui tenim entre nosaltres el primer ministre més experimentat des de 

la guerra. Tenim el millor equip de ministres, militants del partit nous 

i joves, unes joventuts del partit actives i efectives, i milers de militants 

de base convençuts, que sempre estan llestos i a punt per anar a l’aju-

da del partit. Deixeu-nos tancar fi les. Podem guanyar altra vegada!

La meva feina com a jove president del partit no era cap prebenda. Tot i que 

quatre anys enrere el partit unitari s’havia dividit en dos, des de la crisi per la 

Universitat Catòlica de Lovaina, tota la infraestructura donava la impressió (i 

molts continuaven acariciant la il·lusió) que aquest era tan sols un estat provisio-

nal de la situació i que aviat les dues ales del partit tornarien a treballar plegades 
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de nou: encara hi havia un sol president per a tot el CVP-PSC, Robert Houben, 

un secretari nacional, un centre conjunt de recerca i un tresorer nacional. Tots 

tenien personal i secretàries, molts dels quals miraven amb nostàlgia cap enrere, 

cap als bons i vells dies de la unitat i així ho manifestaven en veu alta. D’alguna 

manera em consideraven el successor dels anteriors capitosts de les ales del 

partit. Jo amb prou feines tenia algú que m’ajudés a portar a terme la meva feina.

El dilluns després de la meva elecció com a president del partit vaig muntar 

un despatx a la rue des Deux Eglises (Tweekerkenstraat) a Brussel·les i, des 

d’aquell dia, vaig comprometre’m amb el partit vint-i-quatre hores al dia, set 

dies la setmana. Vaig haver de traspassar el meu bufet d’advocat, que tot just 

començava a anar bé, al meu jove col·lega. En aquell temps jo ja tenia al cap 

un avantprojecte per a fer rutllar el partit. Vaig establir tres prioritats: formació 

política per a representants i personal; comunicacions modernes, científi ques; i 

una plena participació de les dones en el funcionament del partit. Necessitàvem 

el nostre propi pressupost per tal de promoure-ho amb polítiques concretes. 

No obstant, el fi nançament del partit depenia d’unes formes complexes i impe-

netrables de recaptació de fons i quotes. La impressió en la banda fl amenca era 

que una quantitat desproporcionada de la recaptació marxava cap als democra-

tacristians francòfons. Vaig canviar una mica aquesta situació en nomenar un 

recaptador de fons propi. No cal dir que això no se’m va valorar i de resultes fi ns 

i tot vaig haver d’afrontar una campanya publicitària en contra.

Respecte per la vida

L’experiència i l’observació m’han ensenyat que la força d’un líder rau en 

l’energia i unanimitat del partit que lidera. Si no volia tenir mig peu fora de la 

taula de negociacions, aleshores el CVP havia d’enfortir-se i la democràcia cristi-

ana havia de créixer fi ns a ser el moviment capdavanter a Flandes.

No em preocupava que no poguéssim arribar a un acord amb els membres 

francòfons del partit sobre Brussel·les o sobre altres aspectes de la llengua. Al 

contrari, aquesta era un de les raons per la qual el partit s’havia dividit i ara cada 

ala del partit podia expressar el punt de vista de la seva comunitat. No obstant, 

en altres àrees com l’educació, els afers socials i els aspectes ètics era important 

que tots dos tinguéssim el mateix punt de vista.
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Un d’aquests aspectes era l’avortament. Pocs mesos després de la meva elecció 

com a president del partit, vaig organitzar un dia de portes obertes sobre aquest 

tema tan delicat moralment. Havia arribat l’hora de prendre una decisió. I ho vam 

fer, tots els democratacristians junts, durant una conferència de premsa conjunta. 

El que es recorda de la conferència de premsa només és que vam trobar inadequa-

da la despenalització de l’avortament. Però la nostra posició contenia un nombre 

de mesures i propostes que eren extremadament progressistes en contrast amb 

el pensament dominant en els cercles catòlics d’aleshores. No hem d’oblidar que 

el clergat catòlic encara prohibia els condons i que el cardenal de Gant, Leonce 

Van Peteghem, va dir que «sota cap precepte es podia matar un nen per a salvar 

la mare».

Nosaltres vam proposar que es retiressin del codi penal les clàusules que 

prohibien l’ús dels anticonceptius, i vam fer una crida perquè els metges de 

capçalera informessin als pacients sobre el seu ús. L’estatus dels fi lls nascuts fora 

del matrimoni també es va revisar del tot. Volíem que les mares necessitades 

rebessin més ajudes per part del govern: un augment considerable en les bonifi -

cacions per fi ll i una prestació per a les mares que pujaven famílies totes soles. 

Sobre el tema de l’avortament en si vam declarar el següent:

El CVP-PSC manté que no es pot abordar el problema de l’avortament 

sense abans tenir present la norma fonamental i inalterable de la civi-

lització, això és, el respecte per la vida humana. A pesar dels mètodes 

moderns, l’avortament és un acte el propòsit del qual és causar danys 

físics i psicològics... L’avortament és, per tant, un mitjà inacceptable 

de regular els naixements. Però l’avortament ja no hauria de ser cas-

tigat quan es porta a terme sota greus condicions, a saber, quan un 

embaràs continuat tindria greus conseqüències per a la salut de la 

dona. Per tal de garantir la seguretat legal, la llei s’ha d’esmenar en 

conseqüència.

Per acabar vam demanar «un debat ampli i calmat al Parlament per tal d’ar-

ribar a una norma que elevi la comunitat a nivells humanament dignes. És per 

això que el CVP-PSC considera inadequada la despenalització de l’avortament.»
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Pocs mesos més tard, quan els socialistes van presentar un llibre blanc pro-

posant una despenalització de l’avortament de gran abast, jo vaig declarar des de 

la meva ciutat natal de Gant que el CVP-PSC rebutjaria del tot aquesta proposta:

Quan el més feble s’enfronta al més fort, la llibertat total duu a l’opres-

sió; per tant és la llei la que n’assegura l’alliberament. Aquests princi-

pis són tant obvis i generalment acceptats que em sorprèn que nosal-

tres els democratacristians ens trobem tot sols pel què fa als drets del 

nen i de la mare. Mai com ara, la nostra societat posseeix els mitjans 

per a incloure-hi tots els éssers humans i per a garantir-los que tots 

tinguin una existència humana digna. I ara, de sobte, ens manca la 

bona voluntat d’utilitzar al màxim aquests mitjans. No puc accep-

tar-ho. No es pot abandonar al seu destí una mare necessitada; no es 

pot rebutjar cap persona discapacitada, s’ha de respectar la vida de 

cada nen concebut, tot i no haver nascut.

Encara subscric aquestes paraules. Va ser una ironia del destí, per tant, que 

el 1990, com a primer ministre, hagués de signar una llei de l’avortament que 

jo havia votat en contra en el Parlament però que havia estat aprovada per la 

majoria. La raó va ser que el rei Balduí va refusar signar la llei i, per tal de salvar 

la monarquia, va haver de fer-ho el govern. La llibertat de consciència i el dret 

d’actuar en sintonia amb aquesta llibertat no estaven garantides per a tothom.

Un altre motiu de preocupació que volia plantejar era el respecte al medi 

ambient. Com molts polítics de la meva generació, l’informe del Club de Roma 

sobre l’extinció dels recursos naturals i l’increment de contaminació a l’aire, 

aigua i terra, em va impressionar profundament. En el discurs d’acceptació com 

a nou líder del partit ja havia advertit del perill, si continuàvem pel mateix camí, 

que els nostres fi lls i néts visquessin en un món altament contaminat. Havíem 

d’escollir o bé el creixement que ens porta a la mort o bé una supervivència 

equilibrada.

Em dol que un aspecte fonamental de la civilització com aquest fos ignorat 

durant tant de temps, fi ns que va néixer un moviment polític a banda, això és, 

els Verds. El primer dia de portes obertes que vaig organitzar va ser sobre el medi 
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ambient. Estàvem molt atents a la planifi cació urbanística i regional. Les autoritats 

locals i regionals necessitaven regulacions clares per a contrarestar la proliferació 

de zones industrials i l’expansió d’urbanitzacions sense control. És per això que 

ens havíem de posar d’acord el més aviat possible sobre la planifi cació regional. 

També defensàvem aquesta planifi cació per tal d’aturar formes d’urbanitzacions 

caòtiques. Ja aleshores vam redactar plans per a controlar el preu del sòl i també 

vam reclamar que les zones verdes i d’oci es transferissin de mans privades a pú-

bliques a un preu just.

S’ha de saber que aquesta posició s’havia redactat cinc anys abans de l’arri-

bada dels Verds el 1977. Donada la seva preocupació, i la nostra, per un correcta 

administració dels recursos naturals, els democratacristians també es podrien 

haver convertit en un partit ecologista, sense caure en una mena de fonamenta-

lisme verd. Desgraciadament, la nostra credibilitat fou greument soscavada per 

la manera com aquests plans regionals es van deixar perdre, amb la implicació 

d’alguns legisladors democratacristians. També és cert que les nostres preocu-

pacions per l’ecologia van passar a un segon terme a causa de la recessió econò-

mica i la lenta recuperació.

Leo Tindemans

Una de les tasques més delicades que un president de partit ha de dur a 

terme no és tan sols guiar el partit cap la victòria (cosa que he aconseguit en 

diverses ocasions) sinó també i, més important, convertir els resultats electorals 

en poder polític. A Bèlgica també és tradició que els presidents dels partits, 

i no el formateur, o futur primer ministre, juguin un paper destacat a l’hora 

d’adjudicar els càrrecs ministerials. És evident que s’han de tenir en compte els 

equilibris regionals i altres coses, però la seva opinió és d’una gran importància. 

Ells també deuen molt poder i infl uència a aquest fet.

Les meves primeres negociacions per a formar govern, que en última instàn-

cia van dur-nos a un govern d’unitat nacional de curta vida (de gener de 1973 a 

gener de 1974) van ser un autèntic suplici per a mi. Com diria més tard en una 

entrevista, «he patit una vella guàrdia socialista excepcionalment odiosa. Els 

líders unitaris van creure que havia arribat el seu moment, que podien fer age-

nollar els dividits (lingüísticament) democratacristians». També teníem una altra 
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raó per a un govern tan excepcional. El pacte per l’Educació s’havia de reajustar. 

Era molt probable que només es pogués tancar l’acord si donàvem entrada al 

govern a tots els partits que havien signat el pacte per l’Educació.

Leo Tindemans, que havia guanyat un considerable poder dins els diversos 

governs d’Eyskens i que havia guanyat les eleccions de 1971 a Anvers, es va 

convertir en la fi gura capdavantera del CVP i, per tant, en viceprimer ministre 

del nou govern. El principal argument al seu favor era que Leo Tindemans po-

dria liderar les negociacions de la reforma del pacte per l’Educació. Les nostres 

expectatives van complir-se. La reforma del pacte per l’Educació va ser l’únic 

resultat positiu que el govern va aconseguir.

El govern va patir un part difícil i l’infant amb prou feines va sobreviure un 

any. El govern va desplomar-se i va morir a causa dels escàndols de corrupció, el 

consum excessiu d’alcohol i la desconfi ança intrínseca entre els socis de coali-

ció. El país anhelava un nou líder. Com a president del partit, jo estava conven-

çut que Leo Tindemans apel·laria a l’electorat, així que vaig llançar una de les 

campanyes electorals de més èxit amb l’eslògan: «Amb aquest home les coses 

seran diferents».

Per primera vegada en setze anys, el partit va fer un salt endavant gegant i 

Tindemans va sortir escollit amb un nombre de vots en primera preferència en 

el seu districte electoral sense precedents. Tot i així, les negociacions posteri-

ors no van ser gens fàcils. Durant la primera tanda de negociacions va quedar 

clar que els socialistes estaven massa dividits internament com per formar un 

govern estable. Malgrat el fracàs inicial, el formateur va ser capaç d’aguantar en 

el càrrec i va anunciar que estava disposat a formar govern amb el suport dels 

membres del Partit Liberal i dels membres dels anomenats partits del llenguatge: 

el Míting Való, el Front Democràtic Francòfon i la Unió del Poble Flamenc.

Aquest era un pas molt més gran per a Tindemans que per a mi. Com a 

federalista, jo no veia inconvenient a l’hora d’incloure partits que havien fet 

campanya només a certes zones del país. Tanmateix Tindemans va dur a terme 

la seva tasca admirablement. Nosaltres, els presidents de partit, durant les nego-

ciacions gairebé havíem tancat un acord a mitja nit quan de sobte, de bon matí, 

el líder de la Unió del Poble Flamenc, va presentar de forma força brusca una 

demanda d’amnistia per als sentenciats de col·laboracionisme durant la Segona 
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Guerra Mundial. Els negociadors francòfons ho van considerar una provocació 

i un sabotatge i en conseqüència les negociacions van arribar a un punt mort.

El 25 d’abril de 1974 Tindemans va formar un govern en minoria amb els 

Liberals, cosa que els «Partits del Llenguatge» van tolerar, en prometre abste-

nir-se de votar en el Parlament durant un temps. Pocs mesos més tard, el govern 

de Tindemans va ampliar-se per a incloure-hi tres ministres del Míting Való. 

Ràpidament va adoptar-se una forma provisional de regionalització i, en conse-

qüència, van poder formar-se tres comitès ministerials regionals i tres consells 

assessors regionals. Va ser tot just una primera temptativa, tot i que ben visible, 

d’aproximació al federalisme. Les primeres reunions dels consells regionals van 

celebrar-se amb molta pompa i cerimònia.

El primer govern Tindemans va caure a causa de la volatilitat del Míting Való, 

partit que es va desfer mentre formava part del govern. Quan van negar-se a 

votar els pressupostos el març de 1977, Tindemans va expulsar-los del govern, 

cosa que signifi cava que ja no conservava la majoria al Parlament. La situació va 

resultar insostenible. Per evitar que el seu govern es convertís en minoritari, va 

proposar al rei que dissolgués el Parlament. Es van convocar eleccions anticipa-

des per segona vegada en tres anys.

Treball pioner amb Lücker

Pel que s’ha dit fi ns ara, els lectors que no viuen al meu país poden tenir la 

impressió de que bàsicament he estat dedicat a intentar mantenir l’ordre a Bèl-

gica, que a fi  de comptes és un país petit. No obstant, la dimensió europea mai 

ha estat absent dels meus compromisos i activitats. Com a president del CVP, 

se’m va donar l’oportunitat a començaments de la dècada de 1970 de concretar 

el meu interès en el procés d’integració europea. Vaig involucrar-me en el Partit 

Popular Europeu des de la seva fundació mateixa. Amb tot, mai m’hauria imagi-

nat fi ns a quin punt el PPE dominaria i guiaria la meva vida política després de 

ser primer ministre.

La fundació del PPE no va ser una cosa que sorgís del no res. Ja havia hagut 

una llarga tradició de cooperació internacional dins la democràcia cristiana que 

es remuntava a la dècada de 1920. Els fl amencs, tots els quals s’interessaven per 

la qüestió internacional, van jugar-hi un destacat paper. Des de l’any 1950 fi ns 
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el 1959, el fundador i president del CVP, August-Edmond de Schryver, va liderar 

els Nous Equips Internacionals, tal i com aleshores es coneixien els partits de-

mocratacristians de l’Europa Occidental. El nostre president i més tard primer 

ministre, Theo Lefèvre, va liderar els Nous Equips des de 1960 fi ns 1965. La Unió 

Europea de Democratacristians (UEDC), fundada el 1965 amb Leo Tindemans 

com a secretari general, va succeir els Nous Equips. Tindemans va mantenir-se 

al càrrec fi ns que va convertir-se en primer ministre l’any 1974.

Un grup democratacristià ja s’havia establert al Parlament Europeu el 1953. 

El nostre grup desitjava fundar un partit polític europeu a la vista de les prime-

res eleccions europees que s’havien de celebrar el 1979. Les primeres passes cap 

aquesta direcció es van prendre al comitè polític dels partits democratacristians 

dels estats membres de la Comunitat Europea (CE). Com a president recentment 

escollit del CVP, jo era membre d’aquest comitè al costat del meu col·lega del 

PSC, Charles-Ferdinand Nothomb. No vaig perdre’m mai cap reunió. Un total 

d’onze partits provinents de set estats membres de la Comunitat Europea hi eren 

representats: el CVP-PSC de Bèlgica; els holandesos ARP, CHU i KVP, que més 

tard es fusionarien per formar el Christen Democratish Appel (CDA) el 1980; el 

CSV de Luxemburg, representat pel nou president del partit, Jacques Santer; la 

CDU i el CSU d’Alemanya; la italiana Democrazia Cristiana; el francès Centre des 

Démocrates Sociaux, que va convertir-se en part de la UDF a partir de 1978; i el 

Fine Gael d’Irlanda; Gran Bretanya i Dinamarca, com que no tenien cap partit 

democratacristià, no hi eren representades.

Hans-August Lücker, membre de la CSU de Bavaria i aleshores cap del Grup 

PPE al Parlament Europeu i també vicepresident de la UEDC, era molt partidari 

d’una planifi cació a llarg terme per a la democràcia cristiana a Europa. Per a fer-

ho es necessitava una formació política estable, és a dir, un partit. L’any 1975, 

mentre treballava al costat de Lücker, un home més de vint anys més gran que 

jo, que tenia una experiència considerable en temes europeus, se’m va nomenar 

rapporteur per al grup de treball ad hoc sobre un «Partit Europeu». El grup de 

treball es va reunir en diverses ocasions entre el novembre de 1975 i el gener 

de 1976 per a debatre la Constitució d’un futur partit europeu. Es va entregar 

al comitè un esborrany dels estatuts durant una trobada a París, estatuts que 

després es van aprovar en una trobada ofi cial el 29 d’abril de 1976. De fet, això 
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constitueix la fundació real del Partit Popular Europeu - Federació de Partits 

Democratacristians de la Comunitat Europea, que és el nom complert amb el 

qual es coneixia aleshores el nostre partit europeu. La fundació ofi cial va tenir 

lloc més tard, el 8 de juliol de 1976, a Luxemburg. Leo Tindemans, que ja s’havia 

convertit en primer ministre de Bèlgica, va sortir escollir com a primer presi-

dent del partit.

Crear el PPE va resultar ser un procés molt intens i ardu. Ens havíem d’afa-

nyar perquè els socialistes, enfront dels quals havíem perdut la majoria relativa 

al Parlament Europeu des de l’entrada de la Gran Bretanya, ja havien fundat la 

seva Federació de Partits Socialistes de la Comunitat Europea en 1974. Els libe-

rals tampoc havien perdut el temps i havien creat la Federació Liberal i Demo-

cràtica Europea en 1976. No obstant això, hi havia una considerable discòrdia 

dins les nostres fi les sobre l’abast d’un eventual partit europeu. Estaria obert a 

altres partits que no fossin democratacristians? En això hi insistien sobretot els 

alemanys, ja que en el passat havien mantingut bones relacions amb els conser-

vadors britànics i trobaven inimaginable que un partit com el nostre no tingués 

representant en un dels estats membres més grans de la Comunitat Europea. 

Segons la CDU-CSU, només una coalició permanent de democratacristians, con-

servadors i liberals, en consonància amb el model alemany, podia oferir alguna 

mena d’oposició al predomini socialista a l’Europa Occidental. En el període 

de després de maig del 1968, l’Europa Occidental era predominantment de co-

lor vermell. Els partits socialistes ostentaven el poder a l’Alemanya Occidental, 

Gran Bretanya i els Països Baixos, entre altres països. A la dècada de 1970 el 

CVP-PSC era l’únic partit democratacristià capaç de guanyar unes eleccions par-

lamentàries a Europa.

Juntament amb els democratacristians francesos, alemanys, luxemburguesos 

i italians, nosaltres ens oposàvem a formar un front comú amb els conservadors 

(britànics). Ben al contrari, molts de nosaltres estàvem a favor de treballar amb 

els socialistes en política nacional. Com que personalment jo pertanyia al dar-

rer grup i ja que el meu col·lega Lücker representava la postura alemanya, tots 

dos formàvem un equip ideal per a arribar a un compromís. Tots dos donàvem 

molta importància al desenvolupament d’una Europa integrada, l’objectiu fi nal 

que sempre s’havia de tenir present. Fins a cert punt, la fundació d’un partit 
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europeu només era un mitjà per a aquest fi . Però això volia dir que s’havia de 

basar en sòlids fonaments ideològics, mantinguts per una visió a llarg terme. Si 

els democratacristians volien seguir essent importants a Europa, aleshores no 

podia excloure’s la cooperació amb partits similars, almenys no en principi.

Visió i iniciativa

Molts van criticar fortament aquest punt de vista, i no menys dins el meu pro-

pi partit, en concret quan com a president del PPE vaig liderar les negociacions 

per ampliar-lo i incloure-hi altres partits que no eren democratacristians. Se’m 

va retreure aleshores, i encara ara se’m censura, haver fet un gir ideològic de 

180 graus. Semblaria que als inicis de la meva carrera política estava a favor de 

formar un front progressista mentre que a la fi  de la meva carrera em dedicava a 

desenvolupar la «dreta europea» dins el PPE. M’agradaria negar-ho rotundament.

Sempre m’he mantingut fi del als principis bàsics de la democràcia cristiana: 

personalisme, economia de mercat, subsidiarietat i federalisme europeu. Vaig 

ancorar aquests principis dins el PPE i només quan gent semblant d’altres partits 

van subscriure aquests principis se’ls va permetre unir-se al PPE. L’opció de ser 

un club petit de democratacristians «purs», selecte, però sense poder, o l’opció 

de ser absorbits per una formació més gran on els democratacristians tan sols 

fossin una minoria que amb prou feines seria capaç de portar a terme les seves 

idees, són opcions que no he considerat mai. És des d’aquest punt de vista i des 

d’aquesta convicció que s’ha d’entendre el meu compromís amb el PPE. Neces-

sitem un PPE fort, d’àmplia base, per a seguir treballant per una Europa unida, 

al costat i de bracet amb els socialistes i els liberals. Els nostres rivals de veritat 

en el projecte europeu són l’extrema dreta i el nombre creixent de populistes i 

euroescèptics. 

La consciència de que als democratacristians «purs» els faltaria grapa en l’àm-

bit europeu i la convicció de que la força de la democràcia cristiana descansa 

en el seu programa i que les seves idees poden crear la base per a la innovació 

política sempre han estat el germen de la meva acció política. Sempre he man-

tingut aquest punt de vista, ja sia ara com a president del PPE com al naixement 

del PPE, tal i com dóna testimoni la següent nota que vaig escriure el 1975 sobre 

la fundació d’un partit europeu:
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La formació d’un front popular entre els socialistes i els comunistes 

per un cantó i la polarització excessivament virulenta entre socialistes 

i democratacristians per l’altre, podrien portar-nos a una divisió polí-

tica d’Europa que posaria seriosament en perill el procés d’integració, 

o fi ns i tot fer-lo impossible. La cooperació entre totes les forces anti-

socialistes implica molts riscs perquè no té prou fonaments ideològics 

ni programàtics. Això podria ser greument perjudicial per al futur 

desenvolupament de la democràcia cristiana, que es basa en principis 

polítics, i també per a un partit polític que, si ha de mantenir la seva 

pròpia identitat i salvaguardar el seu futur, necessitarà  principis ide-

ològics propis. Els partits polítics democratacristians de la Comunitat 

Europea hauran de prendre la iniciativa política per tal d’assegurar-se 

que la unió política d’Europa descansa damunt fonaments el més am-

plis possible, que els democratacristians treballen plegats en un únic 

partit polític europeu i que aquest partit manté la porta oberta a tre-

ballar amb tots els partits democràtics.

Un Partit Popular Europeu

L’efecte combinat d’aprofundiment i eixamplament, i l’acceptació dels principis 

democratacristians per part de partits polítics afi ns que fi ns al moment de fundar-se 

no tenien lligams amb la democràcia cristiana: tot això rau en la base de l’acord al 

qual Lücker i jo volíem arribar en crear el PPE. El debat va girar al voltant del nom 

i les condicions d’adhesió del futur partit. La qüestió del nom (si el nom havia de 

referir-se o no a la democràcia cristiana) era summament sensible. Es va formular la 

petició d’optar pel nom de «Centre Democràtic». No podíem arribar a un acord i van 

circular diverses suggerències: Partit Popular Europeu, Democràcia Cristiana Euro-

pea, Partit Popular Europeu Democratacristià i Partit Social Europeu per al Progrés. 

La qüestió del nom no era secundaria. Un nom sempre indica quina identitat 

vols representar. Els favorables als conservadors preferirien estalviar-se el terme «de-

mocràcia cristiana». Per altra banda, els que s’oposaven al seu ingrés consideraven 

que aquest nom garantia el manteniment del caràcter democratacristià del partit. 

Només al darrer minut s’arribà al consens pel que fa al nom de «Partit Popular Euro-

peu», que incloïa una referència a la democràcia cristiana al subtítol.
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El nom «Partit Popular» satisfeia la petició alemanya d’obertura pel que feia a 

l’orientació política i a la classe socioeconòmica, i també pel que feia referència als 

diversos partits democratacristians d’altres països, com el CVP a Flandes, el KVP als 

Països Baixos i el CSV a Luxemburg, entre altres, així com els antecessors de la CDS 

a França i Democrazia Cristiana a Itàlia.

Mai he vist cap contradicció entre la democràcia cristiana i un partit popular. Al 

contrari, un partit democratacristià és un partit popular par excellence. Retrospec-

tivament, la tria del nom «Partit Popular Europeu» va ser quelcom visionari. Sense 

aquest nom mai no hauríem pogut ampliar el partit. 

Sobre la qüestió de l’afi liació, a diferència de la decisió referent al nom, es va arri-

bar a un acord contrari als desitjos dels alemanys. Només partits democratacristians 

d’estats membres de la Comunitat Europea podrien convertir-se en membres del 

PPE. En referència al futur del partit, això era un Auseinandersetzung2 importan-

tíssim, perquè eren sobretot els alemanys i particularment el president de la UEDC, 

Kai-Uwe von Hassel, els que pressionaven per a aconseguir una obertura del partit.

Tot i així, la seva postura no va tenir seguidors. De fet, els partits d’altres ori-

entacions van ser exclosos, com els conservadors britànics i danesos, així com 

els partits democratacristians de països de fora de la CE, com ara Suïssa i Àustria. 

Com que tot i així la CDU-CSU volia mantenir contactes estructurals amb partits 

que no eren democratacristians tant de dins com de fora de la Comunitat Eu-

ropea, pocs mesos després van crear la Unió Democràtica Europea (UDE) com 

a reacció a la fundació del PPE. La UDE era una associació de democratacristi-

ans, conservadors i altres partits no col·lectivistes. Les fi gures més importants 

dins la UDE eren Helmut Kohl, en aquella època president de la CDU, Margaret 

Thatcher, líder dels conservadors britànics (tots dos líders a l’oposició en aquell 

moment), i Jacques Chirac, líder dels no gaullistes. 

De fet els alemanys corrien un risc immens. Durant les delicades negociaci-

ons sobre el PPE, també havien estat preparant-se per a crear la UDE. És cert que 

la UDE no era una federació de partits i no formava un grup dins el Parlament 

Europeu, però la seva creació va aigualir l’entusiasme amb el qual el PPE aixe-

cava el vol. Quan es va crear la UDE, només un mes després del primer congrés 

2  Confl icte, en alemany. (N. dels T.)
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del PPE, el fet es va considerar una provocació. Durant la reunió del buró polític 

després del congrés que havia establert el PPE, tot el debat va dedicar-se a la fun-

dació de la UDE. Havien creat una impressió negativa del nou PPE i intentaven 

provocar divisió interna. Avui en dia no és té ni idea de fi ns a quin punt eren 

fortes les divisions en aquell temps.

Els primers anys del PPE van ser anys d’estancament. Tres associacions de 

democratacristians a l’Europa Occidental (UEDC, PPE, UDE) treballaven per se-

parat i fi ns a cert punt una en contra de l’altra. No hi havia senyal o menció de 

cooperació. Regnava la desconfi ança. L’herència deixada per Lücker i per mi ma-

teix semblava haver-se dissipat. Els mitjans cap al nostre destí, això és, la creació 

d’una Europa federal, van patir des del principi. A més a més els socialistes van 

guanyar les primeres eleccions directes al Parlament Europeu (com a mínim si 

parlem d’escons, ja que el PPE sí que va treure més vots). Més endavant l’avantat-

ge dels socialistes també s’incrementaria en nombre de vots.

Com a primer ministre vaig haver de desprendre’m de les meves idees mentre 

encara estiguéssim sota aquest fosc núvol. Només més tard, sota la meva presidèn-

cia al PPE, es van tornar a fer esforços per a contribuir a la cooperació estructural 

entre els democratacristians i altres partits polítics afi ns i, com a cirereta del pas-

tís, a la unió del PPE, la UEDC i la UDE per a formar una sola organització.

Els principis democratacristians

Al costat dels estatuts que fi ns a dia d’avui conformen la base de funcionament 

del PPE, un altre raig de llum important és el programa polític comú que va ela-

borar-se a la fundació del PPE. Cada vegada més els programes polítics han jugat 

un paper important dins el partit. Són el resultat dels punts en comú compartits 

pels partits, que fi ns i tot a partir de 1976 han continuat diferint en gran mesura. 

Reconèixer aquestes diferències és vital mentre es busquen, al mateix temps, punts 

d’acord. I Europa consisteix en aquesta comunió d’idees.

Ja que des del començament va posar-se molt èmfasi en el programa, es va 

crear un comitè especial. Jo n’era el rapporteur juntament amb Lücker. A l’hora 

de redactar els nostres textos vam poder basar-nos en els manifestos publicats per 

la UEDC i la Unió Mundial de Democratacristians. Jo també vaig incorporar-hi el 

meu propi centre de recerca del partit, que coordinava les contribucions de les 
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diverses unitats de recerca dels partits membres. L’eslògan que va encapçalar la 

campanya de 1979 al Parlament Europeu va ser «Junts cap a una Europa de pobles 

lliures». De fet marcàvem els límits del programa electoral. Les arrels democrata-

cristianes van quedar clares des del començament i encara serien més evidents en 

el naixement de la federació europea:

Nosaltres, el Partit Popular Europeu - Federació de Partits Democrata-

cristians de la Comunitat Europea, desitgem una Europa unida. Amb 

aquest objectiu continuarem les polítiques d’èxit d’homes d’Estat de-

mocratacristians com Robert Schuman, Alcide de Gasperi i Konrad 

Adenauer, que van establir els fonaments de tots els èxits aconseguits 

fi ns ara. Tot seguint-los, estem determinats a continuar la seva tasca 

i a completar-la tot fundant la Unió Europea que, en termes polítics, 

s’acabarà de completar en una Federació Europea com va proposar 

Robert Schuman el 9 de maig de 1959.

Aquesta convicció pel que fa al federalisme era crucial i una extensió del 

que jo havia estat formulant per Bèlgica. També era el que més tard descobri-

ria en els textos de Jean Monnet. Considero Monnet la inspiració de la meva 

fe en Europa. La seva biografi a, que he llegit i estudiat en profunditat, també 

ha estat una important font d’inspiració per a la meva acció política.

Al primer congrés del PPE vaig posar les cartes damunt la taula al subrat-

llar el meu punt de vista sobre el futur d’Europa:

Per a nosaltres la unifi cació d’Europa ha de resultar en una fede-

ració europea perquè l’estructura federal és l’única estructura que 

pot facilitar i garantir la unitat en la diversitat i la diversitat en la 

unitat. Per a nosaltres l’estructura federal és la que s’adapta millor 

al principi de subsidiarietat:  tan sols s’ha de transferir a l’entitat 

més gran el que només aquesta entitat pot dur a terme. D’aquesta 

manera l’estructura federal encaixa amb el nostre punt de vista 

pluralista, que avorreix dels monopolis. Ras i curt, el federalisme 

és la forma política del nostre «personalisme».
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Bèlgica o Europa?

El nostre programa polític es va tancar al primer congrés del PPE, el 6 i 7 

de març de 1978 a Brussel·les. D’aquesta manera la meva tasca havia arribat 

al fi nal, de moment. Com a primer ministre no podia seguir el funcionament 

quotidià i els progressos diaris dins el PPE, a excepció de les cimeres amb 

els caps de govern del PPE en els preparatius del Consell d’Europa. No vaig 

ser jo sinó Tindemans qui es va convertir en president del PPE, a proposta 

meva. Va sortir escollit a causa del seu càrrec de primer ministre i del seu re-

nom i serveis prestats a Europa. No era casualitat que se l’anomenés «Mister 

Europa». El fet que provingués d’un país petit i visqués a prop de Brussel·les 

també va jugar un important paper.

Tot i així, en una ocasió, abans de saber que jo seria primer ministre, 

les cartes es van jugar de manera diferent. Lücker va demanar-me que fos 

president del PPE perquè tots els membres del partit que havia consultat 

havien donat el meu nom. Paradoxalment, l’únic que va estar-hi en contra 

va ser Charles-Ferdinand Nothomb, l’altre president belga que hi competia. 

Jo també em preguntava si convertir-me en president del PPE era la decisió 

encertada. Certament, la política belga hauria estat una altre cosa si m’hagu-

és decidit a acceptar. A última hora, vaig aconsellar Lücker que li proposés 

a Tindemans. Tindemans va acceptar i es va convertir en president. Tot i 

així, en termes polítics vaig continuar involucrant-me molt a fons a Europa. 

A més a més, en aquells temps semblava que els meus interessos i preferèn-

cies sempre haurien d’estar centrats en Europa. Quan un setmanari fl amenc 

va demanar-me pocs mesos després del congrés si no preferia ser primer 

ministre de Bèlgica abans que dedicar la meva carrera política a Europa, la 

meva resposta va ser: «Si ningú s’arrisca per Europa, mai arribarà enlloc. Sí, 

crec que la dimensió europea ressona més fort dins meu». També vaig dir als 

meus amics del CVP que «Tindemans encoratjaria el partit a Bèlgica i jo em 

concentraria sobretot en Europa».
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CAPÍTOL III

RESPONSABLE D’UN ESTAT EN AGITACIÓ

Els resultats electorals del 17 d’abril de 1977 van ser sorprenentment favora-

bles als democratacristians. La principal revelació va ser la quantitat de vots en 

primera instància que el primer ministre Tindemans va guanyar. Ell desitjava 

recollir una gran majoria per tal de poder fer pressió cap a una reforma consti-

tucional. Per tant, des del principi va intentar formar una coalició de tres partits 

de govern amb els democratacristians, els socialistes i els liberals. Tot i així, el 

formateur, la persona nomenada pel rei per a negociar un nou govern, no tenia 

una tasca fàcil al seu davant. Els socialistes van anunciar de seguida que refusa-

rien a formar un govern amb els liberals.

En lloc dels liberals, es va convidar a prendre part en les negociacions als 

anomenats partits del llenguatge (els fl amencs Volksunie i el Front des Fran-

cophones de Brussel·les). Vam córrer el risc d’obrir el debat amb aquests nous 

socis. El palau d’Egmont va tancar-se als mitjans de comunicació i tots junts vam 

seure al voltant de la taula, encesos pel desig d’ultimar una solució defi nitiva en 

la forma d’un pacte comunitari. 

En un d’aquells suaus dies del maig de 1977 vàrem arribar a un acord. Però 

el pacte d’Egmont resultant, batejat amb el nom del palau on en el seu moment 

va signar-se, quedava molt lluny de ser un model de claredat. Aviat van sorgir 

diferències d’opinió en el si del govern. Les interpretacions dels termes del pac-

te diferien tant que els negociadors van haver-se de trobar un altre cop en un 

altre castell, anomenat Stuyvenberg, des del 24 de setembre del 1977 fi ns el 17 

de gener de 1978, per tal d’afi nar certs aspectes clau del pacte. Tot i així, les 

difi cultats no van acabar-se aquí. El Consell d’Estat, la màxima autoritat en llei 

administrativa de Bèlgica, que actua com a conseller de la legislatura, va tro-

bar que certes seccions essencials del pacte d’Egmont entraven en contradicció 

amb la Constitució. Així doncs el pacte no es podia ratifi car sense esmenes. Als 

mitjans de comunicació es va armar un sagramental, i les tensions entre els socis 

de la coalició van precipitar-se. La mort del pacte arribà el divendres 4 d’agost 
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de 1978, un dia fatídic que sempre quedarà gravat en la memòria de tots els que 

van participar-hi. Un profund i irreparable abisme es va obrir entre els líders 

dels partits francòfons i el primer ministre Tindemans. Van perdre la confi ança 

en ell; això es va fer evident en una emotiva trobada a la seva residència. El 

president dels socialistes valons, André Cools, va acusar Tindemans de ser une 

crapule, un pocavergonya, i de conspirar contra els que s’havien compromès 

amb el pacte. Van tenir lloc escenes horribles, que els assistents a la trobada 

mai oblidaran. A la fi , tots vam marxar en un estat de xoc. I d’aquesta manera el 

pacte d’Egmont va anar a parar per sempre més a les escombraries de la història.

Els meus records d’aquella dolorosa data, el 4 d’agost de 1978, probablement 

estan enfosquits per un altre desastre que va passar el mateix dia. L’atmosfera 

creada per la confrontació entre Cools i Tindemans amb prou feines s’havia su-

avitzat quan vaig rebre la notícia de que Chris, el meu fi ll de tretze anys, havia 

patit un greu accident a la costa sud d’Espanya. Seria capaç de suportar aquella 

dramàtica tragèdia familiar? Vaig trampejar com vaig poder, però aquella època 

va ser horrorosa. Quan tot plegat era massa per a mi, sortia sol a passejar i resava 

a Déu que em salvés el fi ll. Era la primera vegada en anys que ho feia. Molta gent 

es va preguntar després perquè vaig quedar-me al Parlament aquell estiu. M’he 

fet la mateixa pregunta milers de vegades. Per què vaig deixar que la meva dona 

i els meus fi lls marxessin sols de vacances? Si hagués estat allà potser no hauria 

passat. Mai no he deixat de sentir-me culpable d’aquella tragèdia.

Després del desastre d’Egmont, els democratacristians van sortir elegits com 

el partit més fort en les eleccions del 17 de desembre de 1978. Havíem de pro-

porcionar un formateur. Tindemans volia que tots el recolzéssim, però cap ni 

un de la resta de partits estava disposat a participar en un govern amb ell. Els 

democratacristians fl amencs havien d’escollir entre dues alternatives: recolzar 

Tindemans fi ns al fi nal, o sacrifi car-lo per una altra alternativa. Amb intenció 

d’explorar el terreny, el socialista fl amenc Willy Claes va ser escollit informa-

teur (persona que té l’encàrrec de dur a terme converses informals per tal de 

designar un formateur). Primer va deixar que els polítics recuperessin l’alè i 

assumissin els resultats electorals. Després, durant els darrers dies d’aquell any, 

va celebrar més de trenta rondes de converses. El 8 de gener de 1979 va fi nalitzar 

les converses. Me’l vaig trobar el mateix dia i li vaig preguntar: «No em nomena-
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ràs a mi formateur quan parlis amb el rei, oi?». La resposta de Willy va ser la que 

tant em temia: «És clar que sí, no hi ha alternativa».

Totalment en contra de la meva voluntat, el rei va nomenar-me per a formar 

govern. Però era molt improbable que me’n sortís. Tenia el suport dels partits que 

ostentaven la majoria, però els meus propis militants democratacristians s’oposa-

ven amb vehemència a que jo succeís a Tindemans com a primer ministre. L’intent 

de formar govern es va arrossegar sense fi  en una crisi que va durar cent dies. El 

rei va nomenar un altre mediador, l’anterior primer ministre francòfon, Paul Van-

den Boeynants, que fi nalment va ser capaç de negociar un acord. Jo també l’havia 

d’aprovar i, després d’un tens congrés, fi nalment van nomenar-me primer ministre. 

16, rue de la Loi

El despatx del primer ministre, generalment conegut com «Wetsraat 16» o «16, 

rue de la Loi», no m’era desconegut quan vaig convertir-me en primer ministre el 3 

d’abril de 1979. Aleshores només era un home jove de 42 anys d’edat, però coneixia 

l’edifi ci, ja que havia estat conseller del govern quinze anys abans. Situat a la canto-

nada de Wetsraat i Hertogstraat, davant del parc Warande, aquest valuós edifi ci his-

tòric formava part d’un esplèndid barri molt ben conservat, construït seguint l’estil 

clàssic. Dins les seves parets blanques el lloc literalment bullia d’activitat política.

L’entrada principal al núm. 16 és un lloc molt conegut pels belgues. És una 

mica com el 10 de Downing Street pels britànics. Quan citava els meus ministres a 

una reunió a vegades es produïa el caos a la porta principal. No era inusual que els 

vianants topessin amb els ministres que els xofers acabaven de deixar i que inten-

taven obrir-se camí a través de la multitud de periodistes, carregats com anaven 

de piles de pesades carteres. Un cop dins el ministeri, aleshores havien d’esperar 

l’ascensor, irritantment lent. L’ascensor s’encallava amb regularitat i s’havia d’en-

viar algú a dalt de les escales perquè alliberés els ministres de la urgent situació. 

Mentre això passava, els altres ministres que s’esperaven a baix eren abordats 

per una horda de periodistes que intentaven treure’ls-hi algun tipus d’informació 

confi dencial.

La proximitat entre els governants i els seus votants era típica del nostre 

país. Després de cada reunió de govern, jo acostumava a anar a la petita habi-

tació del primer pis per a informar a la premsa de les decisions preses aquell 
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dia. L’habitació era tan petita que els periodistes podien, literalment, mirar per 

sobre de les meves espatlles i llegir-me les notes. Quan, el 1984, els ministres 

van convertir-se en l’objectiu dels atacs per part de l’organització terrorista Ce-

llulles Communistes Combattantes (CCC), la situació va fer-se insostenible. Van 

traslladar-se les reunions del govern a altres llocs fora de Wetsraat 16, mentre 

va obligar-se als ministres a retirar-se a castells o palaus de la regió de Brussel-

les com Egmont, Stuyvenberg o Val-Duchesse (el castell on s’havia negociat el 

tractat de Roma).

Àrbitre i buscador de consens

Els democratacristians van mantenir el poder a Westraat 16 durant trenta 

anys des de 1968 fi ns a 1999, amb un curt parèntesi el 1973. El partit més fort 

del Parlament acostuma a retenir el càrrec de primer ministre. A conseqüència 

d’això, el primer ministre és gairebé sempre fl amenc. Entre 1958 i 1999 els de-

mocratacristians van ocupar Westraat 16 durant 458 mesos en total, però cap 

va exercir el càrrec per gaire temps. Jo, pel contrari, vaig exercir el càrrec de 

primer ministre durant 146 mesos, gairebé un terç del període que els demo-

cratacristians van ser al poder. Després de les eleccions de 1999, els liberals 

fl amencs van formar la majoria al Parlament i el seu líder, Guy Verhofstadt, va 

exercir el càrrec des de 1999 fi ns el 2008. Aleshores els democratacristians van 

aterrar a l’oposició. Gràcies a la victòria del nostre nou líder, Yves Leterme, en 

les eleccions del 10 de juny de 2007, ell va poder assumir el lideratge del govern 

després de doloroses negociacions en els primers mesos del 2008. Va ser la crisi 

política més llarga que el nostre país mai hagi conegut. Però el desembre de 

2008 va esclatar una altra crisi política i Yves Leterme va haver de dimitir com 

a primer ministre.

El rei Albert II va demanar-me que actués de mediador. Com a mediador, 

del 22 al 28 de desembre, vaig ser capaç de restablir la confi ança entre els socis 

de coalició i renovar l’estabilitat governamental. Es va nomenar un nou primer 

ministre del meu partit, Herman Van Rompuy.

El càrrec de primer ministre a Bèlgica està establert per l’article 99 de la 

Constitució. L’article té un efecte triple. Reconeix el govern com a cos perma-

nent, estableix els termes de la seva composició i converteix en constitucionals 
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les funcions de primer ministre. Des de 1970, un nombre igual de ministres 

francòfons i ministres de parla holandesa han exercit el càrrec en el govern fe-

deral. La regla de paritat exclou el primer ministre en cas que hi hagi un nombre 

desigual de ministres. Ell o ella es consideren lingüísticament neutrals, com si 

diguéssim. Els secretaris d’Estat, com es coneixen els viceministres a Bèlgica, no 

estan subjectes a la regla de paritat. L’any 1993 la Constitució va limitar a quinze 

el nombre de ministres. Durant el meu cinquè mandat en el càrrec (govern Mar-

tens V), més de deu anys abans que aquesta limitació constitucional entrés en 

vigor, també hi havia només quinze ministres i deu secretaris d’Estat.

Qui sigui qui entra a Westraat 16 rep un càrrec que comporta un considera-

ble poder. Aquest individu controla l’agenda política. Totes les iniciatives i, com 

si diguéssim, els seus trens, circulen a través del despatx del primer ministre. 

El primer ministre pot fer arreglar els trens, deixar que marxin d’hora, fer-los 

esperar a l’andana o fi ns i tot deixar-los en una via morta.

Però, on descansa el poder del primer ministre? Normalment se’l descriu 

com el primus inter pares. El primer ministre no actua de representant del seu 

partit. El seu és un paper d’àrbitre i buscador de consens. Els vicepresidents aju-

den al primer ministre. Són els ministres més infl uents escollits entre els socis 

de coalició. A conseqüència d’això, és més precís descriure el primer ministre 

com a líder de la majoria. El cor del govern el formen els vicepresidents i uns 

altres pocs ministres importants.

Aquest cor del govern es reuneix cada vegada que resulta impossible de man-

tenir el centre del poder polític en el Consell de Ministres. Sovint és inevitable 

que un petit comitè prengui decisions polítiques vitals. Això no va ser així du-

rant el meu cinquè govern, Martens V. Era tal el nivell de cooperació que els 

meus quinze ministres no necessitaven un cor de govern, com si diguéssim. 

Aquest no va ser el cas de la meva resta de mandats. Les reunions del Consell de 

Ministres dels divendres es preparaven amb gran luxe de detalls tècnics, però 

si sorgia un problema polític real no podia resoldre’s mai allà mateix. Reiterada-

ment les coses arribaven a un punt mort, i el Consell invariablement arribava a 

la conclusió de que no podia tancar-se cap acord. Aleshores, el centre del poder 

polític requeia massa sovint a les seus dels partits polítics. Hi havia massa ex-

perts i persones poderoses darrera les parets de Wetsraat 16.
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Era important, per tant, de fer entrar dins el govern els líders més importants 

dels partits de la coalició. D’aquesta manera, el centre de gravetat es traslladava 

al Consell de Ministres. Els problemes polítics que es van produir durant Mar-

tens V es van solucionar, per tant, dins el Consell. El 1982, la decisió de devaluar 

el franc belga va ser presa pel Consell de Ministres, així com la decisió d’estaci-

onar míssils de creuer en terra belga.

Decidint per consens

Per al primer ministre, com a cap del Consell de Ministres, és avantatjós te-

nir un sentit jurídic per tal d’anticipar qualsevol confl icte i reduir-lo als factors 

més importants. El primer ministre requereix d’una considerable comprensió de 

la naturalesa humana per a ser capaç de reconèixer les personalitats, caràcters 

psicològics i sensibilitats dels ministres més importants. Qualsevol turpitud en 

aquests camps es paga cara. El primer ministre també té diverses eines a la seva 

disposició per a sufocar possibles confl ictes o com a mínim per difuminar-los. Per 

consegüent és important dominar l’art de l’ordre del dia, i a partir d’aquí formar 

un Consell de Ministres equilibrat. El primer ministre ha d’estar alerta i assegu-

rar-se que els problemes no s’acumulen. Moltes de les coses que el Consell de 

Ministres debat ja han estat debatudes per l’administració. Aquestes coses formen 

els aspectes més «innocents» de l’ordre del dia. Al seu costat, un ordre del dia 

ha de contenir, com a màxim, dos o tres aspectes delicats. Si el tema és de vital 

importància, aleshores és recomanable no deixar entrar a l’ordre del dia cap altre 

aspecte de possible desacord. 

En la majoria de la resta de països un Consell de Ministres funciona de manera 

diferent. A Bèlgica hi ha la tradició profundament arrelada, gairebé constitucional, 

de que el govern ha de prendre les decisions a través del consens. Normalment a 

la resta de llocs aquesta norma es deixa de banda. Als Països Baixos, per exemple, 

les decisions es prenen pel vot de la majoria. A Israel sempre és així. A França, 

on no es permet que els ministres portin els seus propis documents al Conseil, 

les conclusions es preparen per endavant i és el president qui les formula. A Ale-

manya, el canceller o la cancellera no necessita del consentiment del seu Consell 

de Ministres per a prendre decisions de govern. Si els ministres tenen objeccions 

fonamentals a una decisió en concret, poden fi ns i tot veure’s obligats a dimitir.
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Al govern belga la norma sagrada dels consens és la que mana. Donat que la 

Constitució estableix la paritat de llengües al Consell de Ministres, una dimissió 

pot comportar automàticament la caiguda d’un govern sencer. És evident que això 

és una càrrega addicional a la feina del primer ministre. La seva tasca és escoltar 

i preparar una solució si sorgeixen greus diferències d’opinió. Això pot passar de 

diferents maneres. Jo a vegades prenia notes dels aspectes en desacord durant 

el debat i deixava que una proposta fi nal prengués forma en el meu cap, la qual 

exposava després. Aleshores el ministre només podia insistir sobre on posar les 

comes i els punts i a part.

Per a guiar el debat, el primer ministre també pot prendre menys iniciatives i 

fer una proposta que doni marge a les esmenes i als canvis. I si resulta necessari 

arribar a un consens fi nal, el primer ministre pot obligar un o dos ministres a ac-

ceptar la proposta, o sinó insistir que dimiteixin. En el cas d’una tensió creixent al 

Consell de Ministres, a vegades és oportú ajornar la reunió en ocasions excepcio-

nals. Tot i així, això no ha de passar gaire sovint. L’ajornament és una demostració 

pública de manca d’unitat en el govern i del fet que aquest s’ha convertit en un 

equip que no funciona. Jo era molt contrari a aquests tipus d’ajornaments. Quan 

els ministres demanaven que una reunió s’ajornés, jo intentava resistir-me en la 

mesura que podia. Aquest també era el meu punt de vista quan es demandava que 

s’allargués el debat ben entrada la nit.

Federalisme unionista

Sempre he considerat el federalisme com l’estructura de treball més favorable 

per a l’Estat modern belga, el mètode polític que permetria al nostre país funci-

onar amb una autèntica unitat. Les resolucions que vaig exposar com a militant 

fl amenc, en el llunyà 1962, ja contenien la màxima a la qual m’he mantingut fi del 

tota la meva vida: si és possible, autonomia, i, si cal, un fort poder central. Això 

resumeix el signifi cat correcte del concepte bàsic de federalisme unionista. Du-

rant els darrers quaranta anys, això ha travessat com un fi l d’or tota la meva acció 

política. Restava per fer la gran feina de crear una mentalitat en què la lleialtat 

federal, o el que els alemanys anomenen Bundestreue, fos evident.

Ara intentaré dibuixar el jove que jo era quaranta anys enrere. No era un agi-

tador, sinó un inquiet jurista que per una banda aprofundia més i més en la llei 
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constitucional i, per l’altra, ajudava a organitzar mítings de l’electorat fl amenc. 

Un dels obstacles més grans amb què aleshores es trobaven els federalistes és 

que no hi havia una visió clara compartida del que hauria de ser un Estat fede-

ral. Per a algunes persones de la classe dirigent d’aleshores, el federalisme era 

separatisme encobert, mentre que altres confonien el federalisme amb el regio-

nalisme o la descentralització. Fins i tot els federalistes mateixos s’apropaven al 

federalisme d’una manera molt rudimentària; això és, com una paperera on els 

fl amencs i els valons podien abocar les seves frustracions sobre l’Estat unitari.

Vaig adonar-me que el pensament federalista guanyaria credibilitat entre els 

cercles polítics només si es podia desfer d’alguns conceptes perniciosament con-

fusos. Més enllà d’això, s’havia de dur a terme una tasca urgent per a convertir la 

doctrina federal en propostes polítiques realistes per a l’Estat. Tal i com ho entenia 

jo, un requisit essencial era que el federalisme tingués lloc dins un context belga 

amb un govern central fort i amb un sentit igualment fort de solidaritat nacional. 

La meva lleialtat al concepte de federalisme unionista em diferencia dels naciona-

listes. Segueixo creient que no podíem permetre que es quedessin pel camí certes 

reformes comunes a les quals havíem donat lloc, com per exemple la seguretat 

social. I ho continuo creient fi ns el dia d’avui. Això explica la meva aversió a certes 

formes de nacionalisme renegat com les que expressa l’extrema dreta.

Cap a l’aventurisme institucional? 

El 8 i el 9 d’agost de 1980, durant un dels meus mandats, es van aprovar dues 

importants lleis que s’han arribat a conèixer amb el nom de les Lleis de Reforma 

de 1980. En aquell moment l’aspecte fonamental era que al costat del Parlament 

i el govern nacionals, també es crearia un Parlament i un govern fl amenc, i les 

mateixes institucions es crearien a la banda francòfona. Això va signifi car un 

autèntic pas endavant cap a una autèntica Bèlgica federal: es donarien amplis 

poders i alts nivells d’autonomia a les comunitats i regions com a estats cons-

tituents, ja que també tenien el poder de ratifi car decrets. Es van incrementar 

considerablement els poders de les regions per a incloure-hi els transports, les 

infraestructures i les obres públiques. Durant el període de 1988-1989 també es 

va transferir l’educació a les comunitats. La importància d’aquestes reformes es 

va fer visible en l’enorme increment del poder econòmic dels estats federals: van 
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passar de ser responsables del 10% del pressupost nacional a gairebé un 40% 

del total. El meu successor, el primer ministre Jean-Luc Dehaene, va «col·locar 

la teulada» a la casa de la Bèlgica federal. L’article 1 de la Constitució del 17 de 

febrer de 1994 estableix que «Bèlgica és un Estat federal que comprèn comuni-

tats i regions».

La tinta de la nova Constitució federal amb prou feines s’havia assecat quan en 

certs cercles ja es va començar a descartar per obsoleta. Com a anterior primer 

ministre i reformador de l’Estat, vaig seguir-ne l’evolució amb creixent sorpresa. 

I el motiu de preocupació no només era el radicalisme en el pensament d’alguns. 

Altres volien soscavar encara més el sistema federal, però fi ns aleshores no havien 

aconseguit arrencar una alternativa viable coherent. Tot i el clima polític vigent, 

i per irritació de molts, vaig refusar a distanciar-me del federalisme unionista. 

Si volem crear una nova forma d’equilibri a Bèlgica, sempre he pres com a punt 

de partida que s’han de garantir alts nivells d’autonomia per a Flandes i Valònia, 

juntament amb l’acceptació de garanties per a la presa de decisions polítiques 

centralitzades. Una conseqüència lògica evident dels meus molts anys d’acció per 

la causa fl amenca era que Flandes es declararia una entitat legal pública amb polí-

tiques pròpies, inclòs el reconeixement en la Constitució de la integritat de la seva 

llengua i fronteres. Però en cap moment vaig dubtar que aquesta autonomia es 

duria a terme dins Bèlgica i en el context més ampli de la Unió Europea. Això volia 

dir que que l’autonomia de Flandes mai seria total, i que tampoc es convertiria en 

un Estat independent, sinó més aviat en un Estat federal dins de Bèlgica i Europa, 

és a dir, un Estat federal que tindria i exerciria els poders que li eren propis també 

dins la Unió Europea.

Una integració tal que empari la identitat dels diversos estats federals dins una 

Europa federal, i que no es centralitzi, sinó descentralitzi, en sintonia amb el princi-

pi de subsidiarietat, pertany al curs de la història. La creació de mini estats (Kleins-

taaterei) és contrària a l’evolució històrica que ha consolidat la creació de la Unió 

Europea des de la Segona Guerra Mundial i la caiguda del Mur de Berlín. Si Bèlgica 

pot funcionar de manera efi cient com a Estat federal amb tres llengües i cultures, 

situada al centre de la Unió Europea, es convertirà en un imant gegant i sense dubte 

també es convertirà en el cor d’Europa. Tot això ho puc resumir amb el següent 

lema: «Flandes és casa meva, Bèlgica la meva pàtria i Europa el meu futur».
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Un concepte global

Les meves conviccions federals es basen en un concepte global. El concepte 

del federalisme unionista crea un tot que es recolza en les seves parts integrals, 

cap de les quals es pot ignorar per por a posar en perill el conjunt. Els seus ele-

ments essencials són aquests: l’autonomia genuïna dels seus estats federals, un 

govern federal unit, la divisió de poders i econòmica entre el govern federal i els 

estats, el principi de que no pot haver poder polític sense una igual responsabi-

litat econòmica, reconeixement constitucional de les fronteres i integritat de les 

regions lingüístiques, i solidaritat entre els membres constituents de la federa-

ció. Aquests elements essencials no es poden posar en dubte a conseqüència de 

canvis en el Zeitgeist polític.

Les conviccions subratllades més amunt expliquen perquè sempre he estat i 

continuaré estant en contra del confederalisme. Aquest concepte es basa exclu-

sivament en la bona voluntat dels estats sobirans independents de cooperar en 

certes àrees que ells mateixos han estipulat. En el confederalisme no es troba 

enlloc una visió unifi cadora, ni tampoc hi ha cap forma real de cohesió basada 

en regles comunes. Tot depèn de la bona voluntat i dels possibles interessos dels 

socis confederats. I un es pot preguntar amb raó si realment quedarà cap mostra 

de bona voluntat si la separació té lloc a Bèlgica.

Els drets civils d’un sistema federal 

El concepte de federalisme es basa en una de les grans fi tes de la fi losofi a 

tomista, el principi de subsidiarietat. Això es pot i de fet s’ha d’abordar en dos 

passos. En el primer pas, es requereix que els nivells de govern que es troben 

per sobre dels altres han de servir a aquells que es troben per sota. Un ha de 

donar preferència a la comunitat bàsica, ja que es troba més a prop de la gent i 

les seves preocupacions. Aquest èmfasi en la preeminència dels nivells bàsics 

de govern era molt present en les ments dels fundadors dels Estats Units, tots 

els quals estaven molt inclinats cap a la fi losofi a cristiana i la cura dels éssers 

humans. També es pot trobar explícitament en l’encíclica Quadregesimo Anno 

de 1931: subsidiarii offi cii principium.

En el segon pas, el tema és escollir quin nivell es troba més ben situat per a 

abordar un determinat problema. I aquest no és necessàriament el nivell inferior 
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de govern. Respecte a això, l’autoritat superior només intervé d’una manera sub-

sidiària per motius d’igualtat total. Això vol dir que cada nivell de govern només 

té competències plenes per a solucionar els problemes que per òptima posició 

pot solucionar millor, donada la mida, naturalesa i importància del problema.

Presos en conjunt, aquests principis de subsidiarietat formen un dels pilars 

bàsics de la integració europea. També estic convençut que la solidaritat és un 

dels pilars bàsics de l’Estat federal. La transferència total de la seguretat social 

a la regions de Bèlgica, per exemple, soscavaria greument un element vital dels 

nostre sistema federal.

Que quina opinió tinc sobre la reestructuració federal del meu país després 

de quaranta-cinc anys de compromís polític? Robert Musil, a L’home sense qua-

litats, va escriure sobre un país imaginari anomenat Kakania «on, estúpidament, 

cada persona tenia aversió als esforços d’una de cada dues persones, cosa sobre 

la qual ara tots estem d’acord, i cosa que en un estadi previ s’havia perfeccio-

nat fi ns arribar a una forma de comportament cerimonial i sublimada». Segons 

Musil, això podria haver tingut conseqüències més grans per a Kakania si una 

catàstrofe no ho hagués aturat prematurament. Espero que els fl amencs i els 

seus homòlegs francòfons no necessitaran una catàstrofe per tal d’aprendre a 

apreciar els drets civils d’un sistema federal.

Gairebé se’m trenca el cor escrivint aquestes paraules

A la dècada de 1970 una crisi va colpejar Occident. Semblava que els polítics 

no estiguessin preparats per al xoc de la crisi del petroli de 1973. La causa direc-

ta de l’increment del preu del petroli va ser la represàlia per la Guerra del Yom 

Kippur, que els països àrabs havien perdut davant Israel. L’onada expansiva va 

pertorbar considerablement l’equilibri econòmic de tots els països europeus. 

A Bèlgica, tanmateix, la crisi encara va ser més profunda i va durar molt més. 

En un obrir i tancar d’ulls, vam veure’ns carregats amb el deute nacional més 

alt d’Europa. I tots van observar astorats els nostres excessos. El meu país va 

passar a ser conegut com «el malalt d’Europa», no només entre els polítics, sinó 

també entre les organitzacions internacionals. Es preguntaven perquè no érem 

capaços de fer aprovar un programa de recuperació econòmica. La raó d’això 

descansa en la naturalesa del nostre sistema, a conseqüència del qual Bèlgica 
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era molt més lenta que els altres estats membres de la UE a l’hora d’implementar 

qualsevol mena de gestió de la crisi.

La primera causa provenia de la mentalitat de la classe política, que conti-

nuava enganyant-se creient que la crisi només era a curt terme i que la prospe-

ritat era a la cantonada. No seria necessari retallar la despesa perquè la feina 

del govern era estimular el creixement. Aquest escàs coneixement de la teoria 

keynesiana va provocar que els polítics pensessin que actuaven correctament al 

repartir grans quantitats de diners. Es considerava l’acumulació de deute com 

un senyal sensat de política econòmica previsora. A més a més, les diferències 

entre els fl amencs i els seus homòlegs evitava que els polítics dediquessin tota la 

seva atenció a resoldre els problemes econòmics. A conseqüència d’això, Bèlgica 

no va despertar de la seva desagradable sorpresa fi ns a cinc anys més tard que la 

resta de països industrialitzats.

Els successius governs van intentar de mantenir la pau social de forma inces-

sant. No es van atrevir a abordar els excessos de la negociació col·lectiva. Els 

sindicats eren actors importants i tots els interlocutors socials eren presents a 

la taula amb el Consell de Ministres, preparats per a negociar les polítiques que 

havien de seguir-se. Quan ens vam veure obligats a estrènyer-nos el cinturó des-

prés de l’esclat de la crisi, van sorgir les tensions entre els interlocutors socials i 

el govern. Van ser principalment els sindicats els qui no van ser capaços de reco-

nèixer el seu paper en aquesta nova situació. Van continuar demanant augments 

de salari, tot i que la recessió ho feia impossible.

Fonamentalment les tensions es centraven sobre la congelació de salaris i be-

nefi cis per a incrementar el cost de la vida. Durant anys, els sindicats i els partits 

d’esquerra per una banda, i els patrons i els partits de centredreta per l’altra, van 

lliurar una guerra heroica que lligava els ingressos amb la infl ació, l’anomenat 

l’índex del cost de la vida. Com que el seu propòsit és mantenir el poder adqui-

sitiu, l’índex en principi és tan sols un mecanisme per a la distribució de la pros-

peritat. Tot i aixi, es pot convertir en pervers si es porta a terme una indexació 

excessiva massa ràpidament. Això és el que va passar a Bèlgica a principis de la 

dècada de 1970. I això va fer que la crisi es descontrolés. 

El primer govern de Leo Tindemans (1974-1977) va intentar posar en funciona-

ment reformes econòmiques. Un intent vacil·lant de limitar l’augment dels salaris 
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va topar amb la resistència obstinada dels sindicats, que amb les seves vagues dels 

divendres van portar el govern al caire de l’abisme. El segon govern de Tindemans 

(1977-1978) va tornar a utilitzar els mètodes keynesians clàssics, i en conseqüència 

el propi govern va crear llocs de treball, com si diguéssim, per a gairebé 200.000 

persones. El meu primer govern (abril de 1979-març de 1981) va continuar aques-

tes polítiques, que cada vegada van tornar-se més oneroses per a les fi nances de 

l’Estat. Va haver-hi una disminució en el nombre d’empleats en el sector privat, i 

en conseqüència la base imposable va encongir-se. L’any 1985 el nivell impositiu 

va pujar fi ns un 46% del PNB en comparació al 23,8% del 1955. Això també va 

resultar en una nova onada de bancarrotes. Entre el 1975 i el 1981 la mitjana del 

subsidi de l’atur va pujar d’un 1% a un 10%. L’estancament era insoluble.

A començaments de 1981, s’havien desequilibrat tots els aspectes fonamen-

tals de l’economia. En aquells temps Bèlgica es considerava el pària d’Europa. 

L’octubre de 1980, Jacques de Larosière, director general de l’FMI, va comparar 

el nostre país amb un cotxe anant a gran velocitat contra un mur en plena fos-

cor. Va ser en aquest clima de crisi que vaig llançar el meu pla de rescat el març 

de 1981: una rebaixa del 5% dels ingressos (benefi cis inclosos) i la suspensió de 

l’índex fi ns el desembre de 1981. El pla va topar amb la resistència dels ministres 

socialistes i el meu govern va esfondrar-se. El meu successor democratacristià, 

Mark Eyskens, va formar un govern dèbil que amb prou feines va durar sis mesos 

(del març al setembre de 1981). Va ser cèlebre per l’excessiu dèfi cit pressupos-

tari d’un 12,9% del PNB. El difunt Guy Mahot, un polític socialista que havia 

arribat a ser vicepresident i ministre de Pressupostos de jove, va llançar aquella 

famosa frase que comparava el deute nacional amb un vulgar refredat: «Arriba 

sol i se’n va sol». Però no va ser el pressupost el que va derrocar el govern; va ser 

l’acer. Els socialistes valons van reclamar subvencions garantides per a la seva 

lànguida indústria de l’acer i van negar-se a participar en el Consell de Ministres. 

Mark Eyskens va criticar en públic els seus «ministres en vaga», i va ser durant 

aquesta deplorable situació que es van haver de convocar noves eleccions.

Dóna’m liberals sempre que vulguis

En les eleccions generals del 8 de novembre de 1981 el nostre partit va patir 

la pitjor derrota des de la Segona Guerra Mundial. La quota de vot fl amenc va 
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caure set punts percentuals. El resultat per als democratacristians francòfons 

va ser un desastre total. En conseqüència els democratacristians es va trobar en 

igualtat de condicions electorals que els socialistes. Els guanyadors eren els libe-

rals. El meu partit necessitava temps per a recuperar-se de la derrota. Els nostres 

militants estaven superats pel ressentiment i la indecisió. No podien entendre 

perquè els votants havien castigat tan durament el nostre partit i havien deixat 

impune al nostre soci de coalició. Es va criticar els nostres ministres per la seva 

manca de perfi l clar i per la seva indulgència amb els socialistes.

Els votants no van fer més fàcil la sortida de la crisi. Havent-ho rebutjat en un 

primer moment, vaig acceptar el paper de formateur el 7 de desembre. Leo Tin-

demans també era elegible per a la tasca, però el rei era de l’opinió que un go-

vern de coalició amb els liberals tindria més possibilitats d’èxit si el liderava algú 

que també fos acceptable per als sindicats cristians. Vaig oferir a Tindemans el 

càrrec d’Afers Exteriors: «Només per uns mesos, suposo!», va respondre. «No», 

vaig dir «per vuit anys o possiblement fi ns i tot deu». Vaig mantenir la meva pro-

mesa, ja que Leo Tindemans va ocupar el càrrec de Ministre d’Afers Exteriors 

fi ns que va convertir-se en membre del Parlament Europeu en juny de 1989.

Alguns periodistes d’esquerres estaven furiosos amb mi per haver negociat 

amb els liberals i posaven en dubte els meus motius per a formar un govern de 

«de dretes». Però es tractava de polítics experimentats amb opinions ben fona-

mentades que propagaven una valuosa forma de liberalisme amb tints socials, 

una revelació per als seguidors democratacristians després de l’acció totalment 

paralitzadora duta a terme pels socialistes. Teníem el mateix parer sobre les polí-

tiques de recuperació. Aquest idem velle atque idem nolle continuaria tipifi cant 

el meu cinquè govern i formaria la base de la seva enorme empenta. Jo mai havia 

amagat la meva preferència per seure a la taula de negociació amb els liberals més 

que no pas amb els socialistes. Només molt de tant en tant van sorgir qüestions 

compromeses. Amb els socialistes el Consell de Ministres acabava sovint a crits. 

Aleshores jo intentava rebaixar la tensió i no deixar que em ferís l’aspror de les 

seves amenaces, però al fi nal això és el que m’ocupava tot el temps. De resultes, 

em vaig anar convertint en una persona cada cop més reservada.

Durant les negociacions per al nou govern no vaig mencionar el meu pla per 

a devaluar el franc, perquè sabia que el negociador en cap dels liberals, Willy De 
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Clercq, es plantaria davant la idea i abandonaria la taula de negociacions. La nit 

del dissabte 12 de desembre va resultar decisiva, ja que jo havia tancat un acord 

per a suspendre l’index. Encara ara em sorprèn com va ser de fàcil arribar a un 

acord en aquest tema, tenint en compte que al llarg dels anys cap polític havia 

tingut el coratge de prendre una decisió com aquella. L’acord de govern preveia 

poders especials per a un període d’un any, fortes polítiques de recuperació, 

una rebaixa de salaris i una redistribució dels ingressos que no només afectaria 

els treballadors sinó també els autònoms. Però no es va dir ni una paraula sobre 

la devaluació del franc belga. L’acord de govern era sorprenentment breu: tot 

just setze pàgines. «Prou de Bíblies, el govern ha de decidir», va proposar un dels 

líders dels partits.

Vaig voler reunir tots els «tenors» de la política en el meu cinquè govern. Els 

líders liberals Jean Gol i Willy De Clercq, i el líder dels democratacristians fran-

còfons, Charles-Ferdinand Nothomb, es van convertir en vicepresidents. Dels 

escollits entre els democratacristians fl amencs, Leo Tindemans va ser ministre 

d’Afers Exteriors, el primer ministre sortint Mark Eyskens va ser nomenat per 

a la cartera d’Economia i al meu exsecretari privat principal, Jean-Luc Dehaen, 

se li va donar Benestar Social, càrrec que va ocupar amb vigor. Dins el govern, 

Jean-Luc no era l’únic incondicional del Moviment d’Obrers Cristians. El movi-

ment també era molt present a través d’altres individus, que tenien la tasca de 

fer acceptable per als seus membres aquest nou règim de sobrietat.

Devaluació

La situació no havia millorat durant els frenètics mesos de novembre i de-

sembre de 1981. Encara hi havia una forta especulació sobre el franc belga, 

l’exèrcit d’aturats creixia cada mes, els tancaments i les bancarrotes es succeïen 

ràpidament i l’abisme fi nancer on el país es veia abocat era cada dia més pro-

fund. Des del dia que va prendre possessió, el meu govern sabia que havia de 

posar en pràctica un pla d’emergència de forma immediata. Si no ho feia, el FMI 

ens imposaria condicions humiliants si volíem romandre per sobre dels tipus de 

canvi. Una immensa quantitat de crèdits penjaven sobre els nostres caps com 

l’espasa de Dàmocles. Afortunadament des de bon començament el govern va 

aconseguir retirar bastants obstacles del camí. Ja s’havia separat dels interlocu-
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tors socials, que ja no podien determinar les polítiques socioeconòmiques. «El 

govern ha de governar» era el nostre lema. Els poders especials que ens permeti-

en esmenar o abolir lleis pel nostre compte sense haver de passar per setmanes 

de debat parlamentari van causar encara més rebombori.

Per què vaig escollir evitar dur a terme un debat parlamentari sencer? La meva 

experiència com a parlamentari convençut havia resultat ser una gran decepció: 

el treball governamental sovint quedava encallat o acabava bloquejat. Cada pro-

jecte de llei s’havia de llegir quatre vegades com a mínim: al Parlament i al Senat, 

i abans d’això en els diversos comitès afectats. Quan una llei per fi  es podia votar, 

aquest procés absorbent l’havia buidat de tota substància. Els projectes de llei 

s’havien vist superats pels esdeveniments i no acabaven sent res més que carcas-

ses buides. Si no vaig demanar poders especials no va ser per por a la negativa 

del Parlament sinó més aviat per a poder treballar més ràpidament i de manera 

més efi cient. Com hauria pogut fer aprovar la devaluació si aquell mateix cap de 

setmana no hagués aconseguit prendre la decisió de postposar l’índex? Si hagués 

seguit els tràmits parlamentaris normals, els efectes de la devaluació s’haurien 

vist reduïts al no res. Més endavant es va aixecar molta polseguera sobre això. La 

gent no va tardar gens a titllar de «mandats» aquests poders especials, però aquest 

no era el cas. Els mandats permeten invalidar el Parlament, però en el cas dels 

poders especials el Parlament encara preval damunt del govern. El Parlament els 

podia aturar en qualsevol moment i per tant retenia el vet. De fet, mai he anat al 

Parlament tan sovint com aleshores. Hi anava per explicar totes les decisions que 

havíem pres, i després es celebrava un vot de confi ança al govern. Poques vegades 

havia hagut tan de debat com en aquell període. El debat al Parlament prenia una 

quantitat de temps enorme però com a mínim el Consell de Ministres feia la seva 

feina i això era el que importava.

Molts es preguntaven si el programa de recuperació seria sufi cient per a can-

viar la tendència. El Banc Nacional va recalcar que només es podria evitar la de-

valuació si seguíem un règim draconià que comprenia una caiguda del 10% dels 

ingressos i els preus. Però uns sacrifi cis tan concisos eren irrealitzables. Estava es-

crit a les estrelles que tot plegat acabaria en devaluació. En aquell temps, jo encara 

dubtava de la conveniència i oportunitat d’una mesura com aquesta. Durant anys 

s’havia pintat com una cosa que la gent mai acceptaria. Cap govern sobreviuria a 
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una mesura com aquella. En particular, entre els cercles fi nancers conservadors 

del Banc Nacional es considerava la devaluació senzillament com un cosa «que no 

es fa». Els caps de govern que fossin incapaços de mantenir el tipus de canvi del 

franc estarien signant la seva pròpia sentència de mort. Això també em feia dubtar 

sobre la devaluació.

Va ser al voltant d’aquella època que Fons Verplaetse va entrar a la meva 

vida. Era un membre del centre d’estudis que havia estat analitzant la possibili-

tat de la devaluació des de 1980. El desembre de 1981 va convertir-se en el meu 

segon chef de cabinet i explicava amb molta convicció que el dèfi cit creixent 

en els pagaments era el nostre problema més gran. El dèfi cit soscavava la nos-

tra competitivitat i la primera cosa a fer era abordar-lo i reparar-lo. Jo només hi 

veia una solució: una devaluació del franc belga. Juntament amb el meu chef 

de cabinet, Jacques van Ypersele, que més tard es convertiria en en el chef 

de cabinet del rei, Verplaetse va redactar un informe, i jo vaig rebre’n l’anà-

lisi amb entusiasme i amb els braços oberts. L’informe proporcionava proves 

irrefutables que l’economia belga havia acumulat progressivament un deute 

un 12% més gran que el dels països veïns. Concloïa que amb la moderació no 

hi hauria sufi cient per a restablir l’equilibri, ja que l’efecte de la defl ació era 

massa fort i requeria pèrdues d’un 3-4%. La resta del problema s’havia d’abor-

dar amb una devaluació de com a mínim el 8%. Això ens permetria desfer-nos 

de part de la nostra misèria a l’estranger, ja que de cop els productes belgues 

serien un 8% més barats. L’altra cara de la moneda, és a dir, la infl ació conse-

qüència d’importacions més cares, es podria compensar amb una suspensió 

de l’índex i posant fi  a l’escalada de preus.

Els arguments de Verplaetse eren tant convincents que a mi se’m va gua-

nyar per sempre. La meva feina era aleshores convèncer el meu ministre de Fi-

nances liberal, Willy de Clercq. Com els executius del Banc Nacional, ell temia 

que aquesta devaluació no tindria cap efecte. Si com a resultat de la pressió 

dels sindicats ens manquessin altres mesures, com la suspensió de l’índex, el 

país estaria en perill de quedar atrapat en un espiral d’infl ació i devaluació. 

El 14 de febrer de 1982, vaig reunir-me amb Willy De Clercq a la nostra ciutat 

natal, Gant. Allà vam prendre una de les decisions polítiques més difícils de 

les nostres carreres: vam decidir devaluar el franc el següent cap de setmana i 
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en conseqüència donar una empenta considerable a les exportacions belgues. 

Però abans d’anar tan lluny encara havíem d’informar un home en concret: Jac-

ques de Larosière, director general del Fons Monetari Internacional. I teníem 

una excusa ideal per a la trobada. Com a primer ministre de Bèlgica, jo també 

era president del Consell Europeu durant els primers sis mesos de 1982 i el 

protocol m’exigia fer una visita al president Ronald Reagan. La visita havia es-

tat programada per a la setmana abans de la devaluació, així que també podria 

visitar al cap del FMI a Washington.

Per tal de mantenir fora de Brussel·les com més periodistes millor, vam volar 

a Washington amb una considerable delegació de premsa en un DC-10 de les 

Forces de l’Aire belgues. Durant la meva estada a la capital americana vaig donar 

l’encàrrec a Jacques van Ypersele de concertar una trobada ultra secreta amb 

Larosière. Jo m’allotjava a la Blair House, la residència per a caps d’Estat i pre-

sidents de govern. Jacques van Ypersele va venir a despertar-me a mitja nit per 

informar-me dels contactes que havia fet. Podríem visitar el director general del 

FMI al seu apartament, amb la discreció com a únic requisit. Estàvem envoltats 

de guardes de seguretat molt atents, dirigits per una dona amb molta iniciativa, 

la qual no perdia ull de cap detall. Durant el dinar a l’ambaixada belga la nit 

abans de la nostra cita matinera amb l’FMI, van Ypersele va explicar-li a cau 

d’orella que el primer ministre volia anar tot sol de compres el matí següent sen-

se haver d’estar envoltat de guardes de seguretat. Ella va observar que a primera 

hora les botigues a Washington estarien tancades, però va semblar entendre el 

problema. «Volia tenir una trobada íntima amb algú? Això tenia solució». Deses-

perat, el meu chief de cabinet va explicar-li la veritat i van pactar un escorta de 

seguretat durant el llarg camí en cotxe fi ns l’apartament de Larosière.

El matí del 18 de febrer vam escapolir-nos de la Blair House a través de la 

porta de servei i ens vam obrir pas per darrera els cubells de les escombraries. 

Quan vam arribar a la residència de Larosière ja hi havia esperant-nos quatre 

guardes de seguretat. Després d’unes paraules sobre les mesures addicionals, ell 

va recomanar-nos una devaluació de més del 10%. En última instància va quedar 

en un 8,5%. La decisió es va prendre teòricament i el secret es va saber guardar. 

Ara era qüestió de posar en pràctica aquesta delicada operació. Un cop de torna-

da a Brussel·les, vaig convocar una reunió del cor del govern per a divendres, 19 
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de febrer, seguida d’una reunió del Consell de Ministres a les 11 A.M. Vaig ado-

nar-me que alguns dels ministres tremolaven visiblement. Quan més tard vaig 

trobar-me amb el governador del Banc Nacional juntament amb Willy De Clercq, 

l’encontre va resultar dramàtic. El governador i el seu successor, que de fet el 

substituiria poques setmanes més tard, estaven totalment en contra de la nostra 

decisió. A casa les notícies van caure com una bomba. Quan vaig demanar al 

governador d’assistir l’endemà a una reunió del Comitè Monetari Europeu (una 

reunió d’experts que precedia les decisions preses pels ministres de fi nances 

de la UE), ell va rebutjar-ho categòricament. Vaig veure’m obligat a usar la meva 

autoritat. Ell estava blanc com la llet, i només després d’insistir molt va afi rmar 

que estava disposat a anar-hi. 

Just després, vaig informar Pierre Werner, el meu homòleg a Luxemburg. 

Fins aquell moment no havíem involucrat el governador del Gran Ducat en les 

negociacions secretes, tot i que també era la seva divisa. Jo sabia que això no 

era correcte però tenia molta por de les indiscrecions. El govern de Luxemburg 

era conegut per ser incapaç de mantenir els informes en secret, lluny dels dili-

gents periodistes econòmics. Jacques van Ypersele va dir-me que no ens podíem 

permetre riscs perquè si el pla es fi ltrava s’incrementaria l’especulació sobre el 

franc, i acabaria en desastre nacional.

Tampoc se’ns van agrair el secretisme. Pierre Werner estava particularment 

ressentit. El seu país es veia arrossegat en una operació que no necessitava, ja que 

les fi nances públiques de Luxemburg es trobaven plenes de salut. Vaig dir-li que 

estàvem molt avergonyits per l’incorrecta forma de portar els afers però que no 

teníem altra solució. Afortunadament vaig ser capaç de guanyar-me un altre cop 

la confi ança de Pierre Werner. Vaig fer aprovar una decisió per a compensar-los 

econòmicament amb un repetidor de la televisió de Luxemburg que un avió de 

combat belga havia destruït. Sense donar cap explicació pel retard, el nostre de-

partament d’Afers Exteriors havia permès que el cas s’arrossegués durant anys.

Una batalla pel futur

Com diu la frase feta anglesa «un nen es fàcil de fer però difícil de parir». Això 

es va fer evident no només per les reaccions de Pierre Werner sinó també per 

l’obstinació dels socis de la UE. Com és habitual en les negociacions sensates, la 
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delegació belga va proposar un percentatge més alt del que esperaven, això és, 

un 12%. Però no semblava que ningú estigués preparat per a garantir-nos aquest 

avantatge competitiu. Karl Otto Pöhl, el president del Bundesbank, va dir que 

només permetria una devaluació del 3%. El nostre furiós soci luxemburguès va 

treure l’artilleria pesada en un esforç per blocar la nostra demanda.

Les negociacions van resultar encara més difícils quan es van fi ltrar les no-

tícies de la demanda de devaluació. L’agència de notícies britànica Reuters va 

publicar les notícies. En aquell moment jo era en una reunió amb els meus mi-

nistres principals a Val-Duchesse. La tensió havia arribat al seu punt àlgid. Una 

multitud de periodistes s’havien reunit fora de la porta del castell en espera 

d’una declaració ofi cial del govern. Però a causa de que el Comitè Monetari 

encara debatia la qüestió, de moment no teníem planejat deixar que el món 

ho sabés. Finalment es va arribar a un compromís el diumenge 21 de febrer al 

vespre. Després d’hores de discussió amb els seus col·legues europeus, Willy 

De Clercq va aconseguir salvar una devaluació del 8,5%. Un cop ell acceptava 

una feina, s’hi comprometia del tot. Això era típic del Willy. L’alleujament va ser 

molt gran quan vam rebre aquestes notícies alliberadores. Immediatament vam 

prendre una decisió que contrarestava el pessimisme del Banc Nacional. Fent 

servir els nostres poders especials, vam postposar l’increment indexat en salaris 

i benefi cis. No vam tocar la paga mínima. També vam anunciar tres mesos de 

congelació dels preus. Això compensaria la pressió de la infl ació, i d’aquesta 

manera s’optimitzaven els efectes de la devaluació.

Ara, passats vint-i-cinc anys, puc afi rmar que la devaluació sí que va compor-

tar la llargament esperada recuperació de l’economia. Però no només va tenir 

un efecte positiu en l’economia. També va tenir una importància psicològica 

més profunda. El govern va fer aprovar pel seu compte mesures dràstiques i es 

va alliberar de la grapa dels seus interlocutors socials. En un sol cap de setmana 

vam travessar el Rubicó armats amb una legió de decisions que van comportar 

un punt d’infl exió defi nitiu. Els sindicats estaven tan perplexes per la nostra 

disposició a actuar que implícitament van acceptar les nostres accions i, en con-

seqüència, no van mobilitzar els seus membres en contra nostra. La insurrecció 

que durant tant de temps s’havia previst entre la gent no es va materialitzar. Fins 

i tot el sindicat socialista va veure’s forçat a acceptar aquest fet.
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El dubte es mantenia: podria la població suportar una reducció més gran 

de poder adquisitiu? Feia molt de temps que havien oblidat què era això d’es-

trènyer-se el cinturó, i fi ns i tot durant aquells anys de crisi havien continuat 

vivint les seves despreocupades i exuberants vides de Borgonya. Com que els 

sindicats es van trobar en un mal pas, no van poder fer res més que acceptar 

la devaluació. Pocs mesos més tard, tot i així, l’efecte psicològic de la mesura 

dequeia lentament i la impaciència sobre els resultats esperats creixia visible-

ment. Només tindríem una oportunitat d’èxit si podíem convèncer els sindi-

cats que toleressin les nostres polítiques i que no lluitessin en contra nostra. 

Però això era més fàcil de dir que no pas d’aconseguir. Hi havia un risc real de 

que els dos sindicats unissin forces, formant una front opositor conjunt, i ca-

lessin foc al país amb manifestacions massives i vagues llampec. Els socialistes 

estaven preparats per a l’acció. Però el sindicat cristià va mantenir obertura 

de mires. En particular el seu líder, Jef Houthuys, semblava convençut. Estava 

d’acord amb el lema: «Dolor a la curta, per a guanys a la llarga». Jo sabia que ell 

estava disposat, si calia, a pressionar per aconseguir una política socialment 

acceptable fi ns i tot en contra els desitjos dels seus seguidors. Ell admetia més 

que ningú que els perills reals per a la nostra societat eren la indiferència i la 

manca de previsió.

Volíem treure el país d’aquest coll d’ampolla, però vam intentar costés el 

que costés evitar l’ansietat i la pena entre «els petits», com en dèiem. Jef va fer el 

màxim per a distribuir la càrrega i les conseqüències de tal manera que les més 

pesades recaiguessin en les espatlles dels més forts. Gràcies als seus esforços 

l’aplaçament de l’índex va prendre la forma de «cents enlloc de tants per cent», i 

en conseqüència aquells amb uns ingressos a la part baixa de la taula van roman-

dre protegits. En aquell temps les converses informals com les mantingudes a la 

regió de les Ardenes em donaven ales i jo em sentia com a casa. En contra de tota 

lògica, cossos governamentals i mecanismes de negociació, jo sempre retorno 

amb la gent. Quan hi refl exiono, me n’adono que en política la meva vida sem-

pre ha anat més enllà de confi ar en els altres. També és una qüestió d’humana 

amistat i d’amor. Això és un miracle, i fi ns i tot més que un miracle. Sí, amor. 

La gent que no coneix el Moviment d’Obrers Cristians ho poden trobar difícil 

d’entendre. Entre nosaltres no ens diem camarada, sinó amic. Podem discutir 
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i discutir i ressaltar els errors i defectes de l’altre, però també podem escollir 

deixar-los de banda i perdonar-los. Podem perdonar.

Sovint em pregunto si vam fer prou per a salvar les fi nances de l’Estat. Si l’Es-

tat fa fallida, també ho fan les pensions, els subsidis de l’atur i les assegurances 

mèdiques. I aleshores la gent normal sempre és la primera que pateix. Permetre 

que el deute nacional creixi és una atrocitat contra la societat. Aquells amb uns 

ingressos més baixos i el treballador mitjà han de desprendre’s dels diners dels 

interessos, que retornen a un selecte grup que ha invertit en bons de l’Estat. 

Però, com al·lega el Fons «si recuperem la competitivitat, les rendes públiques 

creixeran soles i el deute es fondrà com la neu sota el sol». I afegia: «S’ha d’esco-

llir. No pots fer dues coses a la vegada, això és, restaurar la competitivitat i curar 

les fi nances de l’Estat». Instintivament vaig revoltar-me contra aquest raonament 

i, desgraciadament, es va demostrar que m’equivocava. El deute no es va fondre 

com la neu sota el sol; va provocar una allau d’interessos.

Sense volta enrere

El 13 d’octubre de 1985, jo tenia una cita important amb l’electorat. Els ex-

perts creien que se’ns castigaria severament. «Sense volta enrere» era l’eslògan 

amb el qual vam començar la campanya electoral. Era molt inusual anar a les 

votacions amb un missatge tan clar i directe. Els que ens votessin sabien per 

endavant que votaven per la mateixa coalició i les mateixes polítiques. Entre els 

democratacristians hi havia un consens ampli; tothom va adonar-se’n que les 

alternatives que no fossin prou serioses acabarien tenint conseqüències dramà-

tiques. Es deixaria als socialistes entre bastidors i això va resultar ser una bona 

tria. Només s’havia de llegir el seu programa per adonar-se’n que no havien 

entès res. Ni tan sols acceptaven les recomanacions fetes per les organitzacions 

internacionals. Al contrari, van proposar que s’invertís tot el procés de reforma. 

I això ens hauria portat immediatament a la mateixa catàstrofe viscuda el 1981.

Vaig convertir-me en el mascaró de proa de la campanya però em van aconse-

llar que no em carregués tot el pes a les espatlles perquè si fracassava em veuria 

obligat a pagar-ho personalment. Però en cap moment vaig dubtar. La derrota de 

1981 ens havia ensenyat que necessitàvem alguna cosa més que un bon missatge 

amb molta substància. El missatge s’havia de personifi car en algú que personi-



89

EUROPA: LLUITAR I VÈNCER

fi qués el missatge. Jo donava molta importància a la comunicació honesta amb 

els votants i els vaig dir que no hi havia lloc per a un canvi d’actitud; hauríem 

d’esperar dos anys més per a retornar la salut a l’economia. Quan els resultats 

van començar a arribar el vespre del diumenge 13 d’octubre, vaig viure un mo-

ment de felicitat: contra tot pronòstic el govern va ressorgir de la batalla encara 

més fort que abans! Els resultats mostraven que la gent estava disposada a dur a 

terme les reformes; sota la condició, és clar, que els polítics demostressin visió i 

responsabilitat i ho poguessin expressar en un pla coherent. Apel·lant al sentit 

comú es podien enderrocar bloquejos de feia molts anys. Helmut Schmidt a 

l’Alemanya Occidental, Raymond Barre a França i Margaret Thatcher al Regne 

Unit se’n havien adonat molt abans. El canvi passava ara a Bèlgica. Va haver-hi un 

sospir d’alleujament entre els cercles europeus i ens van arribar les felicitacions. 

Gràcies a la bona disposició de molts que podien contribuir amb una disminució 

del seu nivell de vida, vam aconseguir sortir d’aquest pantà econòmic.

Guy Verhofstadt

El missatge que els votants havien enviat era tan clar que el rei va mantenir 

consultes breus. Se’m va nomenar formateur el 16 d’octubre. Vaig posar-me a 

treballar creant un altre govern democratacristià-liberal. La meva decisió era 

el resultat de l’acord a què havia arribat la nit electoral. Havia fet aquest pacte 

amb el moix Guy Verhofstadt, ja que els fl amencs liberals, dels quals ell n’era el 

líder, eren l’únic partit de govern que havien rebut una pallissa a les votacions. 

Malgrat això, no era de la mena d’home que tira la tovallola després d’una der-

rota. Jo volia reduir el deute nacional al 7% del PNB a la fi  del nostre mandat. 

El 1985 era de l’11%. Per comparació, la mitjana de dèfi cit nacional a la resta de 

països europeus en aquell temps era del 4,7%. Per tant Bèlgica encara tenia un 

llarg camí per recórrer. Teòricament, un pressupost en dèfi cit es pot equilibrar 

a través d’un increment dels ingressos o a través d’una reducció de la despesa. El 

govern Martens V va optar per una prudent combinació d’ambdós.

Guy Verhofstadt creia que això no funcionaria. «L’autèntica reestructuració», 

suggeria el fl amant neoliberal «és reduir la despesa introduint mesures estructu-

rals radicals». Per això va llançar la seva proposta tan cruament damunt la taula: 

el seu partit només podia acceptar l’acord sota la condició que s’imposés una 
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moratòria fi scal. Per tant no hi hauria ingressos extres nous! Vaig estudiar-lo aten-

tament durant les negociacions i vaig intentar entendre les seves premisses ideolò-

giques i descobrir perquè presentava una batalla tan acarnissada contra l’«Estat del 

benestar», que era com batejava a Bèlgica. Durant quaranta dies va enfurir sobre 

com d’una vegada per totes s’havia de posar fi  al malbaratament de la seguretat 

social, a la descentrada administració que ho malgastava tot i a una quasi marxista 

pressió fi scal a la contractació laboral. Aleshores no érem conscients que ell conti-

nuaria repetint aquestes frases, insistint-hi sense parar com si fos la Thatcher, fent 

cas omís de les opinions dels seus col·legues, que haurien preferit administrar el 

pressupost a través de mitjans més clàssics. Vaig deixar-lo fer. Sempre he donat 

lliurement el meu recolzament als polítics amb el do i el coratge de reclamar refor-

mes. Una classe política que no es commou per un projecte o un conjunt d’idees 

queda reduïda a una mera maquinària administrativa que aprova una llei o una 

altre i que governa com pot. Quants polítics són guiats per projectes més elevats, 

un cert moviment del pensament, la indignació o la vocació?

A la primavera de 1986, vaig intentar d’una sola tacada empènyer el pressu-

post en la bona direcció. Ens havíem tancat al castell de Saint Anne a prop de 

Val-Duchesse. En la nit del 19 de maig, vam ser capaços de fer els últims retocs 

al nostre pla d’estalvi. Constava d’una llarga llista de mesures dissenyades per a 

reduir el dèfi cit en 4,9 bilions d’euros a fi nals de 1987. Però per culpa d’això al 

meu govern se’l va reprendre. Seguint els passos de les converses de Saint Anne, 

van esclatar les vagues en el sector públic, companyies estatals i educació. El 

personal de les escoles catòliques també van sortir al carrer. Vaig sentit com 

Jef Houthuys deia que, segons el seu comitè executiu, les càrregues requeien 

excessivament damunt els treballadors i damunt els que depenien de les ajudes 

públiques, mentre que el frau fi scal no s’havia tocat. Com sempre, el líder sindi-

cal va aguantar com un valent en la línia de foc però tot i els seus esforços va ser 

incapaç d’evitar que els seus afi liats prenguessin part en l’onada de vagues. Les 

tensions no només creixien visiblement entre els sindicats cristians i el govern. 

Dins el govern mateix hi havia confl ictes continus i una raó òbvia era la posició 

de Guy Verhofstad. Alguns membres del partit em retreien que compartís el seu 

entusiasme pel procés d’expiació a que volíem sotmetre el confús aparell esta-

tal. La unitat en el govern semblava sentenciada a mort.
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El 1981 el dèfi cit pressupostari havia arribat al 13% del PNB. Deu anys més 

tard era del 6%. El meu govern va aturar l’efecte bola de neu, però ni tan sols 

això se’ns va servir en safata de plata. La gent va haver de transferir part dels 

seus ingressos i poder adquisitiu al govern i a les empreses. Després de l’esfon-

drament del meu govern l’octubre de 1987, el mite sobre Verhofstadt va comen-

çar a prendre cos i a circular. Els seus seguidors van començar a presentar-lo 

com un prodigi del pressupost, que havia aconseguit en tan sols dos anys fer la 

tasca essencial que estava en joc. Això és una burda exageració si examinem 

la reestructuració a llarg terme. Impulsat per Phillipe Maystadt, el ministre de 

Finances democratacristià, les despeses del govern van caure un 6,1% dels punts 

durant el temps que el govern de centredreta va ocupar el càrrec des del 1981 

fi ns el 1985. La contribució dels liberals a aquesta disminució va ser limitada. 

Des del 1985 fi ns el 1987, durant el Martens-Verhofstadt, va haver-hi una dismi-

nució superior del 2,6% dels punts i del 1988 al 1992, durant el meu darrer man-

dat, va tornar a caure 2,6% punts. Així doncs, es fa difícil de titllar això d’efecte 

Verhofstadt. Els esforços més grans que vaig fer es remunten als temps en què 

ell no era ni tan sols ministre. Tot i així, si Verhofstadt i jo haguéssim aconseguit 

completar un mandat sencer de quatre anys, les coses certament haurien anat 

de manera diferent.

La meva estima personal per a Verhofstadt prové del fet que ell era un nou 

pensador liberal que va captivar-me amb el seu constant fl ux de suggerències. 

Tot i que era el meu oponent més acarnissat en el meu propi districte electoral, 

entre nosaltres encara ens portàvem bé. Entre nosaltres hi havia un sentit de la 

cooperació que només pot existir entre la gent de Gant. En aquell temps els ob-

servadors insistien en anomenar-lo el meu fi ll polític, mentre jo el qualifi cava de 

«Mozart de la política belga». Però els nostres camins es van separar de manera 

dolorosa el maig de 1988 quan jo vaig acceptar el càrrec de primer ministre de 

la nova coalició que Jean-Luc Dehaene havia format entre els democratacristians 

i els socialistes, ara fa gairebé vint anys. Durant onze anys Guy Verhofstadt va 

plantejar una batalla a mort des de l’oposició. Però va reformar el partit liberal 

fl amenc i va guanyar les eleccions de 1999. Durant nou anys va ser primer minis-

tre d’una coalició «porpra», formada per liberals i socialistes. Això va ser possi-

ble perquè, com a cap de govern, va transformar-se en un polític molt pragmàtic 
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que va reconciliar els socialistes amb els liberals. Durant els primers quatre 

anys, fi ns i tot va fer entrar els Verds al seu govern. La seva ambició era acomplir 

tres grans objectius: transformar Bèlgica en un Estat model, reduir de manera 

dràstica els impostos governamentals i acumular importants reserves estatals 

per a ser capaç d’afrontar l’envelliment demogràfi c de la població. No va poder 

fer aprovar cap d’aquests objectius en el Parlament, no diguem dur-los a terme. 

Els votants trobaven les seves polítiques increïbles. El 2007 la càrrega fi scal de 

Bèlgica era una de les més altes d’Europa, el 46% del PNB. Les eleccions del 10 

de juny 2007 li van passar factura. Va resultar que a fi  de comptes Verhofstadt no 

era un prodigi i que la veritat sobre ell s’havia de buscar en el terme mig.

El rei es nega a signar

El meu últim govern va afrontar una crisi constitucional sense precedents a fi -

nals del març de 1990. El rei Balduí es va refusar a donar el consentiment reial a una 

llei sobre l’avortament aprovada pel Parlament. Això va posar el meu partit que, 

igual que el rei, s’oposava a la llei, en una situació molt delicada. Tot i que jo com a 

líder jove del partit havia ajudat a defi nir la posició del meu partit sobre la matèria, 

fi ns aquell moment el tema de l’avortament havia quedat aparcat. En totes les nego-

ciacions que s’havien mantingut fi ns aleshores, havia quedat clar que no es podia 

tancar cap acord entre els partidaris d’una despenalització de gran abast i aquells 

que creien que l’avortament només podia ser legal en circumstàncies excepcional 

i ben defi nides. En l’informe fi nal fet públic el 15 de juny de 1976, els vint-i-cinc 

membres de la Comissió Estatal sobre problemes ètics van pronunciar-se a favor 

de canviar la llei. Una estreta majoria de tretze membres, sobretot lliurepensadors, 

van declarar que estaven a favor d’eliminar l’avortament del codi penal al·legant 

factors de naturalesa sociopsicològica pel què fa a dones necessitades. Una minoria 

dels membres, sobretot democratacristians, només eren partidaris d’eliminar del 

codi penal l’avortament mèdic, i d’aquesta manera demanaven que es demostressin 

objectivament les raons de salut.

En els anys següents, van presentar-se dotzenes de projectes de llei però en 

cap cas no es va arribar a una decisió majoritària, tot i que sobre aquesta ma-

tèria l’opinió pública s’havia anat tornant progressivament tolerant. La decisió 

presa pel fi scal de no processar més l’avortament va trobar-se amb un alt nivell 
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de consentiment entre la població. L’abril de 1986 dos senadors, un socialista i 

un liberal, van proposar l’enèsima proposta: a petició de la dona es podria dur a 

terme l’avortament durant les primeres dotze setmanes d’embaràs; en el període 

següent només es podria dur a terme l’avortament sota circumstàncies especials 

i vigilància. El novembre de 1989, després de més de tres anys de debat, el Senat 

va acceptar aquest projecte de llei.

Com a cap del govern, vaig mantenir-me fora del debat. Tot i així tothom 

coneixia la meva opinió sobre la matèria. Havia declarat que estava totalment 

d’acord amb la posició dels bisbes belgues, segons els quals el projecte de llei 

era una negació radical del dret a la vida durant la seva fase inicial. Després de 

la seva aprovació al Senat, vaig animar el meu partit a que proposés el seu propi 

projecte de llei i vaig esforçar-me per arribar a un compromís d’última hora. 

En l’esforç de tancar un acord es van intentar i provar nombrosos enunciats, 

però els socialistes no confi aven en nosaltres i van oposar-se a totes les nostres 

propostes.

Tot i que el rei mai havia tractat el tema amb mi, en els cercles polítics pla-

nava el dubte de si ell mai signaria una llei sobre l’avortament. El temor es va 

fer real quan va declarar sense vacil·lar que per a ell el dret a la vida abans del 

naixement era una qüestió bàsica. En aquest sentit va referir-se a la internacio-

nalment adoptada Declaració dels Drets dels Infants de 1959, que afi rma que 

«l’infant, per raó de la seva immaduresa física i mental, necessita d’una cura i 

protecció especials, inclosa la protecció legal adient, tant abans com després 

del naixement».

El 30 de març de 1990, el Parlament també va aprovar el projecte de llei. 

Per tant la meva sorpresa va ser gran i sincera quan, al ser invitat a una au-

diència amb el rei al dia següent d’aprovar-se la llei, va ensenyar-me l’esbor-

rany d’una carta on declarava que la seva consciència no li permetria signar, i 

d’aquesta manera donar l’assentiment, a la llei sobre l’avortament aprovada pel 

Parlament. Vaig llegir i rellegir l’esborrany en companyia del rei. En un tancar 

i obrir d’ulls, podia veure totes les possibles ramifi cacions de la seva negativa. 

No sé si em van inspirar les muses o l’Esperit Sant, però vaig dir-li, «Senyor, la 

seva carta presenta un problema fonamental. Tal i com queda la carta, no puc 

fer res més que presentar la dimissió del meu govern. Això ens podria portar 



94

WILFRIED MARTENS

a una crisi constitucional que involucra la monarquia. Si ho vol evitar, haurà 

de demanar-me que trobi una solució que combini aquests dos factors: la seva 

crisi de consciència i el bon funcionament de les nostres institucions demo-

cràtiques». El rei va recuperar el seu esborrany i poques hores més tard em va 

fer arribar una carta. Per al meu alleujament, vaig adonar-me que el rei havia 

afegit la petició que es trobés una solució legal al problema.

Una recerca difícil

La recerca d’una solució podia començar. Les converses s’havien de mante-

nir en el més gran dels secrets. Una fi ltració a la premsa podria haver comportat 

una crisi política sense precedents. Vaig citar els meus vicepresidents a una 

reunió el dissabte a la tarda per un primer intercanvi d’idees sobre la matèria. 

Es va convertir en una sessió de pluja d’idees que va explorar tots els resultats 

possibles, fi ns i tot els més radicals. De fet, la majoria d’aquestes possibilitats 

van deixar-se de banda, es van demostrar inviables o van ser rebutjades pel 

palau. Vaig continuar insistint en mantenir-ho en secret absolut. Només podí-

em informar al Parlament i al món exterior un cop s’hagués trobat una solució 

viable. Mentrestant, cada vicepresident havia visitat el rei privadament. Els seus 

informes personals confi rmaven la seva intransigència sobre la matèria. El rei 

va afi rmar-nos tant a mi com als vicepresidents el següent: «Demà mateix em 

podeu enviar els cardenals i fi ns i tot el Papa; no canviaré de posició».

Després que aixequéssim la sessió d’aquell dissabte, i del diumenge següent, 

sense haver trobat una solució, vaig ser encara més conscient que només l’ús de 

l’article 93 de la Constitució podia donar una solució possible, ràpida i discreta. 

Aquesta article afi rma: «Si el rei es trobés en una situació que l’impossibilités de 

governar, els ministres, després d’haver establert que aquesta situació realment 

existeix, han de convocar una assemblea d’ambdues cambres. La regència i la 

custòdia legal es proveiran per les cambres unides».

En una primera lectura, sembla que aquest article només estigui previst per a 

casos en els quals el rei estigui greument discapacitat física o mentalment, però 

també evoca a nombrosos exemples de quan el rei Leopold III, que en aquell 

temps vivia a Brussel·les sota l’ocupació alemanya, s’havia trobat en una situació 

que li feia impossible de governar, segons el primer ministre d’aleshores.
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Tampoc vam aconseguir tancar un acord el dilluns 2 d’abril, i hi havia l’ame-

naça d’arribar a un carreró sense sortida. En conseqüència, vaig presentar la 

meva idea als vicepresidents. Durant una audiència personal, el rei em va garan-

tir la seva conformitat a invocar l’article 93 de la Constitució. 

Després d’aquesta favorable exploració del terreny, vaig escriure una carta 

al rei el 3 d’abril de 1990 afi rmant que durant el període d’incapacitat de gover-

nar, els poders constitucionals del rei serien exercits pel Consell de Ministres 

sota la seva pròpia responsabilitat, i que jo proposaria que ratifi qués i promul-

gués la llei sobre l’avortament. Després de la ratifi cació, el Consell de Ministres 

proposaria al Parlament que el rei reprengués els seus poders constitucionals; 

aleshores tindrien lloc deliberacions entre les cambres unides, durant les quals 

s’establiria la fi  del període d’incapacitat de governar. El rei només va tardar a 

respondre una hora, i va afi rmar que donava el seu consentiment a la invocació 

de l’article 93 de la Constitució.

Amb el cor palpitant

Aquella tarda vaig esperar la reunió amb els ministres al castell de Stuyven-

berg amb el cor palpitant. Encara ens havíem de posar d’acord sobre la qüestió 

de que el rei s’enretirés temporalment i que ells signessin la llei en lloc seu. Jo 

era molt conscient de la importància històrica del moment i de l’impacte que 

s’escamparia per tot el país un cop informéssim la premsa de la nostra solució. 

Des del principi de la reunió del Consell de Ministres l’ambient va estar molt 

carregat. Primer vaig repassar la correspondència amb el rei, i després els minis-

tres van passar a tancar l’acord sobre la decisió, acceptant el fet de la incapacitat 

del rei per a governar. Cada un dels ministres va signar la decisió. Després d’ai-

xò, el Consell va decidir aleshores ratifi car i promulgar el projecte de llei sobre 

l’avortament. Aquesta llei va ser signada per cadascun dels ministres presents.

El dimecres 4 d’abril de 1990 els daus estaven tirats. A dos quarts de sis del 

matí els oients van escoltar per primera vegada que el rei havia refusat donar 

consentiment reial a la llei aprovada pel Parlament. La notícia va caure com 

una bomba. Al començament semblava que ningú entengués la importància que 

tenia. Juristes i constitucionalistes van començar a improvisar sobre la qüestió 

sense parar-se a pensar. Va haver-hi un gran rebombori polític. Des d’Estrasburg, 
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dos eurodiputats van demanar obertament l’abdicació del rei Balduí. Malgrat tot, 

a mesura que el dia avançava i els portaveus rebien la informació necessària, el 

nivell de frivolitat continuava.

Calmat i totalment segur d’obtenir un resultat favorable, vaig dirigir-me al 

semicercle del Parlament, ple de gom a gom, i a les galeries del públic, plenes a 

vessar, primer llegint la carta del rei seguida de la meva resposta i després per la 

seva reacció a les iniciatives que el govern havia proposat de prendre. La trobada 

va anar com una seda. La incapacitat de governar amb prou feines havia durat 36 

hores, però gairebé tothom coincidia en que això era un fet excepcional, i havia 

de continuar essent així.

Miro enrere amb una barreja de sentiments cap aquells temps políticament in-

estables. Tot i que el rei em va agrair afectuosa i extensament la manera com 

havia tret la monarquia d’aquest carreró sense sortida, se’m va donar a entendre 

a través d’alguns dels seus comentaris que estava decepcionat amb la llei sobre 

l’avortament ja que no s’havia arribat a cap consens per a una solució alterna-

tiva, humana. Podia entendre la seva posició i bàsicament hi estava totalment 

d’acord. Balduí hauria abdicat sens dubte si haguéssim permès que la situació 

arribés a un punt crític. Estaven en joc les seves conviccions més íntimes, més 

personals. Personalment jo era partidari d’una esmena limitada al projecte de 

llei. Si haguéssim desenvolupat un projecte de llei mentre hi havia temps, com 

van fer el democratacristians a Alemanya, ara tindríem lleis més restrictives so-

bre aquesta qüestió.
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UN PAÍS PETIT, GRANS RESPONSABILITATS

A vegades es diu de Bèlgica que és petita per dins i gran per fora. De fet, per ra-

ons geogràfi ques i històriques, la política exterior belga està estretament lligada 

a la seva política interna i viceversa. Hi ha un consens generalitzat sobre la natu-

ralesa i el grau de les relacions amb altres països; tanmateix a vegades la política 

exterior s’internalitza, i les clàssiques diferències d’opinió belgues apareixen en 

dossiers que a primera vista tenen poc a veure amb la política nacional.

Des de la Segona Guerra Mundial, els principals focus d’atenció per a la po-

lítica exterior de Bèlgica, a banda del procés d’integració europeu, han estat la 

cooperació transatlàntica, especialment en el context de l’OTAN, i les relacions 

amb les excolònies (Congo, Rwanda i Burundi). En cadascuna d’aquestes tres 

àrees, vaig enfrontar-me amb greus crisis com a primer ministre, i en cada oca-

sió vaig jugar un paper actiu per a estabilitzar, millorar i intensifi car les relacions 

externes. Això va succeir de forma especialment destacada en l’afer dels míssils 

de creuer, que va posar pressió damunt les nostres bones relacions amb els 

Estats Units; en les relacions turbulentes amb Mobutu en el que aleshores en-

cara s’anomenava Zaire; en les tensions ètniques a Rwanda que van precedir el 

genocidi de 1994; i en el rellançament de l’empenta cap a la integració europea 

després d’un llarg període d’euroesclerosi.

El despertar de la Guerra Freda

Entre el 1947 i el 1989, la Guerra Freda determinava els esdeveniments mun-

dials, un confl icte global que dividia el món entre dos blocs de poder que com-

petien sota l’hegemonia de Moscou i Washington. La rivalitat entre l’Est i l’Oest 

va portar a una guerra armamentística sense precedents. A cada banda del Teló 

d’Acer s’acumulava un arsenal d’armes nuclears gegant, capaç d’aniquilar la Ter-

ra i que amenaçava la raça humana amb un holocaust nuclear. Tot i que el des-

plegament d’aquestes armes de destrucció massiva era una cosa impensable, els 

països de l’OTAN i del pacte de Varsòvia estaven en constant estat d’alerta per si 
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arribava la batalla fi nal, que tothom esperava que no arribés mai. La por psicolò-

gica que es va generar no ha estat mai igualada en tota la història.

És difícil que algú que va créixer després de l’esfondrament del bloc soviètic 

el 1989 tingui la més remota idea de les pors existencials que la perspectiva 

d’un destí nuclear despertaven en la població. Quan miro els meus fi lls petits 

a vegades penso que ells es troben gairebé tan lluny de la Guerra Freda com jo 

em trobava de la Primer Guerra Mundial a la seva edat. I què signifi cava per a 

mi la Primera Guerra Mundial? Un confl icte que desprenia un aire antic, que de 

jove va atraure la meva imaginació, certament, però que en el meu cap sempre 

va pertànyer més al segle XIX que no pas al XX. Mai deixo de sorprendre’m de 

la velocitat a la que canvia el nostre món. Esdeveniments que encara avui aixe-

quen reaccions apassionades demà es veuran reduïts a un avorrit paràgraf en 

els annals de la història. La commoció que van provocar en el passat fets com la 

construcció del Mur de Berlín, la Primavera de Praga i la crisi del Vietnam ara 

pertanyen al passat, i el clam massiu del moviment pacifi sta contra les armes 

nuclears fa temps que s’ha anat apagant als carrers de les capitals europees.

Quan la meva generació va entrar en política a començaments de la dècada 

de 1970, feia uns vint anys que la Guerra Freda estava en procés. Consideràvem 

la fase «calenta» del confl icte Est-Oest defi nitivament com una cosa del passat i 

la coexistència pacífi ca i la distensió com un fet irreversible que els legisladors 

internacionals tenien el deure de perseguir i fer durar. Per tant va ser una frus-

tració molt gran quan, a fi nals de la dècada de 1970, els intents per aconseguir 

un acostament entre l’Est i l’Oest van arribar a un carreró que no passa i els en-

frontaments militars van revifar. Els Estats Units, encara traumatitzats pel Viet-

nam, van reaccionar d’una manera particularment ferotge a la invasió soviètica 

de l’Afganistan en desembre de 1979. S’intensifi cà la retòrica de la Guerra Freda, 

tant a Washington com a Moscou. La carrera armamentística va accelerar-se.

Quan la Unió Soviètica va començar a modernitzar el seu arsenal de míssils 

a l’Europa de l’Est de manera unilateral, els temes de seguretat van convertir-se 

en una qüestió urgent pels aliats europeus. La modernització de l’arsenal soviètic 

va començar l’any 1977, en què van substituir els seus vells míssils SS-4 i SS-5 per 

míssils mòbils SS-20 terra a terra molt precisos, armats amb tres caps nuclears ca-

dascun. Els pocs míssils balístics d’abast mitjà amb els quals l’OTAN podia contra-
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atacar eren antiquats i no proporcionaven una defensa sufi cient contra l’amenaça 

que emanava dels SS-20 russos. Segons els estrategues de l’OTAN, això provocava 

un desequilibri de poder perillós, que podria temptar els soviètics a sospesar un 

atac nuclear limitat a l’Europa Occidental o, com a mínim, a amenaçar de fer-ho. 

Per tant, era més important que mai que els aliats de l’Europa Occidental pogues-

sin comptar amb el paraigües nuclear americà per protegir-los.

Tanmateix, des que els Estats Units i la Unió Soviètica havien arribat a la pa-

ritat en els seus arsenals nuclears internacionals a través dels acords de SALT, a 

Europa s’havia incrementat la incertesa sobre l’abast de la garantia americana. 

Realment els Estats Units correrien el risc d’una represàlia nuclear per tal de 

defendre l’Occident en el cas d’un possible atac limitat a Rotterdam o a Ham-

burg? Aquesta era la pregunta que el canceller alemany Helmut Schmidt va fer 

l’octubre de 1977 en una intervenció a l’Institut Internacional d’Estudis Estra-

tègics de Londres. Schmidt va fer crítiques afi lades als americans que, segons 

ell, havien passat per alt els interessos europeus en les negociacions de SALT 

II. A més a més, va pressionar per que es rectifi qués la desigual situació militar 

a Europa de tal manera que es mantingués l’estratègia de dissuasió respecte 

del pacte de Varsòvia.

La reacció inicial dels americans va ser la de no fer cas a les crítiques de 

Schmidt, en la creença de que tenien sufi cients armes nuclears tant dins d’Eu-

ropa com als voltants. Tanmateix, el 1979 va comportar canvis. Durant una ci-

mera informal entre els Estats Units, el Regne Unit i l’Alemanya Occidental, es 

va concebre una política de doble via per a l’OTAN. Els americans negociarien 

amb els soviètics el desmantellament dels míssils SS-20. Si les negociacions fra-

cassaven, l’aliança començaria aleshores a modernitzar els seus míssils balís-

tics d’abast mitjà a Europa. El 12 de desembre de 1979 els aliats de l’OTAN van 

ratifi car aquesta política, Bèlgica inclosa, en la famosa decisió de «doble via».

Des d’un punt de vista tècnic, amb els míssils balístics del tipus Pershing-II, 

inventats i produïts pels Estats Units, i els míssils de creuer extremament sofi s-

ticats que es llençaven des de terra (GLCM), l’aliança occidental tenia les eines 

necessàries per a resistir l’amenaça del pacte de Varsòvia. Si des d’un punt de 

vista polític s’arribaria mai a desplegar aquests noves armes nuclears llençades 

des de l’aire era tota una altra espinosa qüestió. 
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Quan vaig arribar a primer ministre l’abril de 1979 el debat internacional so-

bre el tema nuclear encara era calent. Schmidt insistia que, a banda de l’Alema-

nya Occidental, altres països de l’OTAN haurien d’estacionar en el seu territori 

els nous míssils balístic d’abast mitjà. Volia (amb prou raó) compartir la respon-

sabilitat nuclear amb altres aliats europeus. El juny de 1979 ja me n’havia parlat 

durant una de les meves primeres cimeres europees.

Tenint en compte la combinació de certs factors polítics i militars es va apel-

lar a la solidaritat de cinc socis de l’OTAN (Regne Unit, Alemanya Occidental, 

Itàlia, els Països Baixos i també Bèlgica, que havia hostatjat el quarter general 

de l’OTAN des de 1966). Això signifi cava que el meu govern havia d’acceptar 

l’estacionament de míssils nuclears nord-americans en el seu territori en un any 

en què tenia una llarga llista d’altres temes interns a tractar. Mentre vaig ser al 

govern, i durant gairebé cinc anys, l’expedient dels míssils causaria una greu 

confusió. La crisi va amenaçar en diverses ocasions. Fins i tot dins el meu propi 

partit, els democratacristians fl amencs, l’estacionament dels míssils va provocar 

debats encesos i diferències d’opinió que amb prou feines havíem vist abans. 

Consideracions ètiques

Tot i que he vist néixer el problema belga del míssil com un debat polític 

excepcionalment intens, en les seves fases inicials encara no el veia com una 

qüestió de consciència universal que polaritzaria profundament la nostra so-

cietat. Tanmateix, de mica en mica vaig començar a pensar profundament en 

els aspectes ètics d’estacionar armes atòmiques. Més endavant es van suscitar 

qüestions addicionals. Les noves armes nuclears feien més o menys probable 

una guerra nuclear? La dissuasió nuclear tenia una justifi cació ètica? Es podien 

conciliar els míssils amb l’objectiu ofi cial de l’OTAN de promoure la distensió i 

de preservar un món occidental sense guerres?

Crec que els arguments a favor i en contra es poden defensar tots dos amb 

dignitat. El fet que jo acceptés fi nalment desplegar els míssils de l’OTAN va ser 

una decisió que formava part de l’estratègia de doble via, per a fer possible un 

desmantellament fi nal de totes les armes nuclears a l’Europa de l’Est i de l’Oest. 

Per tant comparteixo les mateixes preocupacions ètiques que el moviment paci-

fi sta. Jo també volia que el Mur de Berlín caigués, que la dictadura soviètica desa-
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paregués i que el nostre continent s’alliberés del poder nuclear. Però la qüestió 

clau era com i per quins mitjans podíem arribar a resultats efi caços respecte del 

desarmament i com rebaixar la tensió en les relacions Est-Oest.

No estava de cap de les maneres d’acord amb els mètodes del moviment 

pacifi sta, això és, desarmament unilateral dels aliats i establiment d’una zona 

lliure d’armes nuclears a l’Europa Occidental. El desequilibri de poder que en 

resultaria soscavaria la dissuasió mútua i, pel pacte de Varsòvia, signifi caria la 

rebaixa del llindar permès en un confl icte nuclear mútuament destructor. En in-

terès de la pau mundial, l’OTAN necessitava restablir l’equilibri militar a Europa 

modernitzant els míssils balístics d’abast mitjà. En aquest sentit, la primera part 

de la decisió de doble via era moralment acceptable.

Tanmateix, en opinió meva, mantenir l’equilibri en la dissuasió militar no 

podia ser un objectiu en si mateix, sinó senzillament un pas més en el camí cap 

al desmantellament mutu. Per a accelerar el procés es necessitaven esforços 

de pau addicionals. Raó per la qual el govern belga, en paral·lel a la decisió de 

modernitzar, va insistir que els americans convidessin la Unió Soviètica a noves 

negociacions. Vam trobar un gran aliat en Helmut Schmidt. En les converses de 

l’OTAN del 12 de desembre de 1979 va aconseguir ascendir l’oferta negociadora 

a tota la segona part de l’estratègia de doble via. L’última frase del compromís de 

l’OTAN deia el següent: «Les necessitats de les Forces del Teatre Nuclear (FTN) 

de l’OTAN s’examinaran a la llum dels resultats concrets que s’aconsegueixin 

a través de les negociacions». Crec que aquesta clàusula conté la justifi cació 

moral al nostre suport a l’estratègia de doble via. No només reforçava la defensa 

de l’Europa Occidental, també obria una porta a les negociacions i, per tant, al 

control i a la reducció de les armes.

El fet que les negociacions que van començar el 1981 s’encallessin dos anys 

més tard no es pot atribuir a una manca de voluntat per part dels aliats de 

l’OTAN. L’«opció zero» que l’OTAN va agafar com a punt de partida va ser, des-

prés de tot, una base de negociació raonable en tots els sentits. Si la Unió Soviè-

tica desmantellava els míssils SS-20 que havia instal·lat, no hi hauria nous míssils 

americans a Europa.

Després del fracàs de les negociacions de Ginebra, molts creadors d’opinió van 

opinar que s’havien perdut per sempre les possibilitats d’un acord sobre el des-
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mantellament, especialment un cop els socis de l’OTAN van començar el planejat 

desplegament dels míssils nuclears de creuer. Tanmateix, no van saber valorar 

les conseqüències favorables que un rearmament temporal comportava. De fet, 

el revifament de la carrera armamentística va portar l’economia soviètica a estar 

permanentment al caire de l’abisme, exhausta per una excessiva despesa en ar-

mament, i va conduir els seus líders a la taula de negociacions motu proprio. Els 

líders soviètics tenien la necessitat extrema de desarmar-se per treure el seu país 

del forat econòmic. Gràcies a la bona disposició del jove i dinàmic Mikhaïl Gor-

batxov, amb l’assessorament del president Reagan, es va arribar l’«opció zero» a la 

fi  de 1987. John Lewis Gaddis escriu el següent a The Cold War:

Els dos homes mai van acordar formalment l’abolició de les armes 

nuclears, ni tampoc els míssils de defensa mai van ser a prop de ser 

viables durant els seus anys en el càrrec. Però a la seva tercera cimera 

a Washington el desembre de 1987, sí que van signar un tractat que 

estipulava el desmantellament a Europa de tots els míssils nuclears 

d’abast mitjà. «Dovorey no provorey», va insistir Reagan en la cerimò-

nia de signatura, esgotant els seus coneixements de rus: «M’ho crec, 

però comprovem-ho». «Ho repeteixes a cada reunió», va riure Gorbat-

xov. «M’agrada», va admetre Reagan. Aviat els observadors soviètics 

i els americans van ser testimonis de la destrucció real dels míssils 

SS-20, dels Pershing-II i dels míssils de creuer que havien revifat les 

tensions de la Guerra Freda només pocs anys enrere (tot guardant-se 

a la butxaca les peces com a record). Tot i que en cap cas «impotents», 

certes categories d’armes nuclears s’han convertit sense cap dubte en 

«obsoletes». Va ser Reagan, més que ningú altre, qui va fer-ho possible.

Demostra això que l’estratègia de doble via va ser la correcta? Sense dubte. 

En col·locar més armes nuclears a Europa, en última instància l’OTAN va ser 

capaç de treure-les totes. Si no haguéssim pres la decisió d’instal·lar-les, defi niti-

vament la història hauria pres un altre gir.

El resultat aparentment lògic de tot el problema dels míssils de 1987 amaga 

l’escrupolós debat polític que el precedia. Encara em sorprèn la tenacitat amb 
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la qual les organitzacions i els polítics s’oposaven a l’estratègia de doble via, tot 

i que la seva implementació ens va portar a l’«opció zero».

Oposició local i socialista

El desembre de 1979 s’esperava que la meva coalició de democratacristians 

i socialistes ratifi qués el pla de modernització de l’OTAN. La manera de pensar 

bipartida referent a la doble via encaixava perfectament amb l’acord de coalició 

i amb l’anomenada «doctrina Harmel» (que duia el nom del nostre anterior mi-

nistre d’Afers Estrangers, Pierre Harmel), doctrina que lligava una defensa forta 

al fet de tenir bones relacions diplomàtiques amb els països del pacte de Varsò-

via. Però això no tenia en compte els socialistes fl amencs. A la tardor de 1979 

van començar a posar fonamentalment en dubte la postura de col·laboració del 

nostre país en la defensa de l’OTAN. Com que jo liderava un govern de coalició 

i necessitava el suport de tots els partits, aquesta oposició equivalia a una crisi 

de govern. Els socialistes fl amencs van reclamar que el govern insistís en una 

moratòria de sis mesos i, si érem els únics que qüestionàvem la proposta, Bèlgica 

hauria de forçar una suspensió del Consell de l’OTAN. Bèlgica es trobava sola 

amb les seves reserves, ja que els Països Baixos (que també s’oposaven al desple-

gament) no van tenir el coratge d’ajudar el nostre país. Els socialistes fl amencs 

haurien doncs d’abandonar la seva oposició poc realista. Jo no tenia cap intenció 

de cedir als seus ridículs arguments.

El dimecres 12 de desembre vaig convocar al meu despatx el president 

dels socialistes fl amencs, Karel Van Miert. Hi havia una certa urgència perquè 

poques hores més tard el ministre d’Afers Estrangers, Henri Simonet, havia de 

defensar la nostra posició al Consell de l’OTAN. Vaig intentar deixar clar a Van 

Miert que la moratòria ja no era una opció. Poques vegades he vist algú tan 

consternat com Karel Van Miert aquell matí en concret. Un home que normal-

ment estava molt animat ara es debatia dolorosament entre la seva preferència 

intuïtiva de frustrar l’estratègia de doble via i el seu sentit de la responsabilitat 

d’evitar una crisi de govern. Em vaig sorprendre sovint de veure com s’havia 

arribat a allunyar, en els seus punts de vista, del president francès François 

Mitterrand i del canceller alemany Helmut Schmidt, socialistes que donaven 

suport a l’estratègia de l’OTAN.
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L’any 1989 Van Miert va canviar la política nacional pel nomenament de membre 

de la Comissió Europea, responsable de transport i protecció al consumidor i, de 

1993 a 1999, de les polítiques sobre competència europea. Com passa tan sovint 

amb els polítics que accepten les més altes responsabilitats, va experimentar una 

metamorfosi completa. L’eruga es va convertir en papallona, però immediatament 

va oblidar que havia estat una eruga. El camí que ha emprès des d’aleshores ha estat 

el d’afavorir la liberalització dels sectors amb un monopoli governamental previ. 

L’economista apassionat de l’economia planifi cada d’anys enrere es va convertir, 

s’ho creguin o no, en el més ferotge defensor de les polítiques partidàries de la 

competència absoluta. Ha retret a molts governs europeus que implementin sub-

vencions a empreses que interfereixen en la competència. Amb calma, fi ns i tot ha 

renyat les empreses més grans per tenir plans de fusió que tendeixen al monopoli.

Em defraudava que els socialistes fl amencs s’haguessin convertit tan ines-

peradament en els autoanomenats mascarons de proa de l’oposició antimíssils. 

Afortunadament les qüestions d’Estat van tenir prioritat sobre les fosques estra-

tègies electorals. Una gran part del mèrit s’ha d’atribuir al meu ministre d’Eco-

nomia, Willy Claes, socialista fl amenc i posterior secretari general de l’OTAN. Li 

agradava veure’s a si mateix com un dels polítics que portava al cor les qüestions 

d’Estat. Es va decidir que el partit socialista no deixaria el govern si aprovava l’es-

tratègia de doble via, amb la condició que un nombre de requisits dependrien 

del consentiment de Bèlgica, inclosa la manera com s’implementaria la decisió. 

Al mateix temps Bèlgica va prometre expressament que recolzaria la decisió col-

lectiva de l’aliança i va ratifi car l’estratègia de doble via de desplegar 572 míssils 

americans d’abast mitjà en cinc països de l’Europa Occidental.

Ara, tants anys després, encara crec que va ser la decisió correcte. Si en 

aquell moment nosaltres, com a govern d’un país petit, no haguéssim estat 

d’acord amb el desplegament, hauríem dilapidat de manera immediata tota la 

infl uència que teníem sobre l’aliança i la política internacional occidental. No 

hauríem estat capaços de cap de les maneres d’invertir en el segon pilar de l’es-

tratègia de doble via: la negociació. Qualsevol altra postura hauria soscavat la 

cohesió i credibilitat de l’OTAN, la qual cosa hauria donat als soviètics l’incentiu 

d’adoptar una línia encara més rígida. A més a més, una abstenció de Bèlgica 

hauria danyat moltíssim el nostre prestigi internacional i els nostres interessos.
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Al llarg de tots aquells anys vaig veure créixer sense parar l’onada de pro-

testes en contra dels míssils nuclears a Bèlgica i als altres països involucrats 

fi ns a transformar-se en un moviment massiu impossible d’ignorar. Intel·lectuals 

i eclesiàstics van declarar que la decisió havia estat «provocada per un règim 

basat en la por». Estic totalment en contra d’aquesta afi rmació. No importa el 

que un pensi sobre la manera com Amèrica es comporta al món, aquell país 

és una societat oberta i democràtica. Als Estats Units em vaig trobar amb eru-

dits premis Nobel que m’encoratjaven obertament a postposar el desplegament 

dels míssils de creuer. Això era bastant possible, allà, sense por a represàlies, 

mentre al mateix temps es rumorejava que el tancat règim de la Unió Soviètica 

s’esforçava per dominar ideològicament el món. A Ginebra els negociadors no 

eren iguals pel que fa a les seves postures sobre la humanitat o el control que 

exercien sobre les seves pròpies accions polítiques. La Unió Soviètica va actu-

ar i va negociar passivament, impenetrablement i només per afavorir els seus 

propis interessos. Els Estats Units al mateix temps havien d’informar, consultar 

i unir tota la xarxa de l’aliança. Via l’OTAN, van liderar els seus aliats sobirans 

basant-se en el lliure consens.

Visita a Washington

Les negociacions a Ginebra van començar a fi nals de 1981, però quan els russos 

les van trencar el novembre de 1981 el nostre país semblava incapaç d’escapar-se del 

compliment de la seva responsabilitat. Quan la infraestructura de la base de les For-

ces Aèries a Florennes, una petita ciutat del sud de Bèlgica, va quedar llesta a fi nals 

de 1984, havia arribat el moment de la veritat. El gener de 1985 vaig anar a Washing-

ton amb el meu ministre d’Afers Estrangers, Leo Tindemans, per explicar la postura 

del govern belga al president Reagan. La postura del govern deixava lloc al resultat 

de les negociacions amb els soviètics i afi rmava que el calendari concret del des-

plegament s’establiria amb l’assessorament dels aliats. Ens vam passar molta estona 

polint les notes dels nostres discursos, per tal de fer anar drets tant als proamericans 

com als antimíssils, principalment els de dins el meu propi partit democratacristià.

El dilluns 14 de gener la delegació belga va ser rebuda a la Casa Blanca 

amb molta pompa i cerimònia. Després d’escriure un breu missatge al llibre 

d’invitats em van convidar, juntament amb Leo Tindemans, a una conversa 
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privada al Despatx Oval, on els presidents americans reben els seus hostes 

importants. Aquella habitació mundialment famosa em semblar molt petita 

en viu, almenys més petita del que les fotografi es semblen suggerir. Se’m va 

convidar a seure al costat del president Reagan, que en aquesta ocasió era as-

sistit pel secretari de Defensa, Casper Weinberger, el secretari d’Estat, Geor-

ge Shultz, i el conseller de Seguretat Nacional, Robert McFarlane. El primer 

contacte va ser amical i poc forçat, tot i que vaig notar un cert escepticisme.

No era la primera vegada que em reunia amb el «Gran Comunicador». Ja 

havia conegut Reagan el juny de 1982 en una cimera del G-7 a Versalles, on 

havia estat convidat com a president del Consell Europeu. El president Reagan 

em va semblar un home optimista, que reia amb facilitat i que irradiava una 

forta convicció cristiana. Vaig notar que durant les discussions tècniques es 

distreia força i, si bé res afegia a la conversa, les seves frases estaven esquitxa-

des de senzilles cites bíbliques. Fins a cert punt això el convertia en l’estrany 

de la cimera del G-7, on a la resta dels líders mundials els mancava temps per a 

exposar les seves teories econòmiques i els seus punts de vista. Era, per cert, 

el període en què Helmut Schmidt va revelar de manera enginyosa la manera 

com es podia posar fi  a la infl ació i l’atur. Era perquè el president no coneixia 

prou bé els expedients que evitava els debats sobre la qüestió? Probablement. 

Però això no treu que intuïtivament sí sabés què volia i que encarés el seu ob-

jectiu de manera directe. «No» volia dir «no» i «sí» volia dir «sí». Aquell dilluns 

això aviat em va quedar clar.

Durant la conversa em va sorprendre el silenci del meu ministre d’Afers 

Estrangers, Leo Tindemans. Ell, el proamericà que normalment intervenia fe-

liçment en els debats amb els americans, no va intervenir ni una sola vegada. 

Vaig suposar aleshores que no el feia gaire feliç que demanéssim un endarreri-

ment. Era evident que ell no hi veia el sentit i per tant no ho defensava. En con-

seqüència, jo era l’únic que ho recolzava al Despatx Oval. Allargant les notes 

del meu discurs, vaig explicar al president que el govern belga ja no albergava 

dubtes sobre el desplegament dels primers setze míssils, però que encara volia 

demanar als seus aliats un possible endarreriment de la data inicial acordada. 

A la fi  de la meva explicació Reagan va treure’s una petita nota, amagada dar-

rera el seu anell de casat i va dir: «En qualsevol cas els Estats Units votaran que 
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no!». De fet el president no tenia cap objecció a una consulta fi nal, però els EE 

UU rebutjaven de ple qualsevol nou endarreriment.

El president i el seu personal estaven del tot sorpresos que aparentment el 

meu govern encara no hagués adoptat una postura defi nitiva. Per a ells aquest 

aspecte fonamental feia molt temps que s’havia acordat. Suposaven (i el nostre 

cos diplomàtic hauria d’haver-ho previst) que la data per al desplegament només 

depenia de factors tècnics, tals com si els magatzems i la infraestructura estarien 

llestos a temps. Personalment jo trobava incomprensible que els americans no 

sabessin res de les reserves de Bèlgica en referència al desplegament i per tant 

sobre l’aspecte bàsic que, de fet, encara s’havia de prendre una decisió política 

crucial abans que ells poguessin enviar en avió els míssils de creuer a Florennes.

En un no res vaig veure la meva posició negociadora esfondrant-se com si 

fos un castell de cartes. Jo que em pensava que els americans estarien agraïts 

perquè jo em comprometia a que Bèlgica completés el desplegament com a 

molt tard en 1987, i Reagan i Shultz ho trobaven evident en un país que havia 

ratifi cat l’estratègia de doble via. Regan em va dir, a més, que tenia documents 

en el seu poder en els quals un ministre belga havia donat el consentiment 

polític per al desplegament de setze míssils en març de 1985, de moment. Així, 

mentre jo exposava les raons de l’endarreriment, el president em reclamava 

una explicació de perquè volia fer-me enrere en aquest compromís pactat prè-

viament. Jo no en sabia res. No sabia de quin document i de quin ministre em 

parlava el president. Quins altres arguments podia presentar jo ara contra les 

seves lògiques objeccions? Jo duia totes les de perdre.

Més endavant vaig anar descobrint a poc a poc l’insidiós procés de presa de 

decisions a través del qual anys enrere tant el ministre d’Afers Estrangers com 

el ministre de Defensa havien compromès el nostre país a complir un calendari. 

Per sorpresa meva vaig veure’m obligat a arribar a la conclusió de que, de fet, 

el desplegament ja tenia data des d’un bon principi. Ningú m’havia informat de 

l’existència d’un memoràndum diplomàtic ultra secret en el qual el ministre 

d’Afers Estrangers havia donat als americans no només un compromís tècnic 

sinó, de fet, polític. Això era, en tots els sentits, un exemple groller de com els 

funcionaris prenen decisions de gran abast polític sense el consentiment, o fi ns 

i tot sense el coneixement, dels líders polítics.
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Aliats...

Mentre el debat públic sobre el calendari del desplegament encara era calent, 

Leo Tindemans va viatjar a les principals capitals europees per a sondejar els 

aliats sobre la possibilitat de que Bèlgica endarrerís un temps o prolongués el 

desplegament de míssils nuclears. Aquest viatge no va tenir els resultats espe-

rats. A tot arreu Tindemans va ser rebut amb un «no», fi ns i tot pel seu homòleg 

holandès, Hans van den Broek, tot i que el govern de Ruud Lubber s’havia donat 

a ell mateix un endarreriment d’almenys divuit mesos.

Margaret Thatcher em va convidar, acompanyat de Leo Tindemans, a una re-

unió el dissabte 2 de març de 1985. Va ser una conversa excepcional i en cap cas 

l’última que tindria amb la «Dama de Ferro». La senyora Thatcher ens va rebre a 

la bonica Chequers Court, la casa de camp dels primers ministres britànics des 

de 1921. Va abordar l’afer dels míssils sense vacil·lar: «Vaig assegurar al president 

Reagan que Martens i Tindemans eren de confi ança i uns bons nois que compli-

rien l’acordat. Si us plau, no em feu quedar com una mentidera».

Més tard conduïa amb Leo Tindemans cap a la propietat rural de Lord Car-

rington, el secretari general britànic de l’OTAN, més allunyada encara. Quan 

vaig fer la proposta a Peter Carrington, vaig poder veure una mica d’incredulitat 

a la seva cara. Va respondre que els aliats reaccionarien molt negativament a 

qualsevol decisió de Bèlgica que no estigués destinada a complir els seus com-

promisos amb l’OTAN. Si els països més petits, com Bèlgica, ja no participaven 

en la defensa col·lectiva, això soscavaria profundament la força de l’aliança de 

l’OTAN, segons Carrington.

Aleshores vaig adonar-me que els nostres aliats anglòfons mai no en-

tendrien perquè el govern belga volia canviar de postura sobre els míssils. 

Thatcher i Carrington havien nascut i s’havien criat políticament en el siste-

ma típicament majoritari on els líders dels governs poden prendre decisions 

bastant ràpidament i de manera directa, ja que només han de convèncer els 

seus militants de base. Vaig assenyalar que a Bèlgica jo havia d’endurar mol-

ta resistència dins el govern de coalició i fi ns i tot dins el meu propi partit, 

d’aquí les nostres reserves. Carrington va tapar-se les orelles. Potser ell creia 

que això era un signe de feblesa increïble, però l’oposició ferotge ja era una 

realitat que jo no podia obviar.
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Les escoltes del KGB

El «no» formal de Thatcher i Carrington va ser la confi rmació fi nal del que 

ja havíem notat durant la nostra visita a Washington. Bèlgica no tenia cap altra 

alternativa que procedir amb el desplegament. En les treballades converses dels 

dies següents vaig percebre que de mica en mica la majoria sucumbia davant 

allò que era inevitable. Evidentment les respostes negatives dels aliats europeus 

a les nostres demandes van tenir l’efecte desitjat i van produir una volta mental 

de 180 graus. 

Poc després Leo Tindemans va viatjar a Moscou per a assistir al funeral del 

líder del partit, Konstantin Txernenko. Al mateix temps, va presentar la nostra 

proposta fi nal: Bèlgica decidiria ben aviat sobre el desplegament, però estava 

preparada per a endarrerir-ne la implementació dos mesos si els soviètics dona-

ven una oportunitat a les negociacions de Ginebra.

A la llarga les gestions de Tindemans a Moscou no van prosperar. Ni tan sols 

havia aconseguit ser rebut per Andrei Gromiko, el ministre soviètic d’Afers Es-

trangers. Afortunadament la delegació belga va saber què fer. Cap al fi nal de la 

visita, Tindemans va telefonar per preguntar-me quan prendria el govern la de-

cisió sobre els míssils. «Dos o tres dies després de la teva tornada», vaig respon-

dre amb decisió. A penes havia penjat el telèfon i Tindemans rebia la invitació. 

Com esperàvem, el servei d’espionatge rus, la KGB, havia enregistrat la nostra 

conversa i va informar a Gromiko immediatament. Tanmateix, va rebutjar amb 

arrogància la proposta belga d’endarreriment. Després de l’inequívoc «njet» rus, 

per a tothom va quedar clar que ja no ens quedaven arguments per a endarrerir 

el desplegament inicial.

Prou d’esperes

El govern va prendre la decisió immediatament. El Consell de Ministres va 

reunir-se la vigília del debat parlamentari del 15 de març de 1985. En poc temps 

vam acordar la declaració que jo havia de llegir el dia següent. En aquesta, jo ba-

tejava la nostra decisió com la més difícil des de la Segona Guerra Mundial. Just 

passades les onze del vespre vaig citar l’ambaixador americà per dir-li que haví-

em acordat el desplegament dels setze míssils de creuer. Leo Tindemans, men-

trestant, tenia preparat un memoràndum on la decisió es ratifi cava formalment. 
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Sobre la qüestió de qui havia de signar el memoràndum, va dir: «És millor si el 

primer ministre signa el memoràndum, aleshores tindrà més autoritat». Després 

vaig portar la carta a l’ambaixada americana. L’ambaixador va remetre el nostre 

acord al Pentàgon. Feia setmanes que als Estats Units hi havia dos avions prepa-

rats: un avió de transport C-141 a la costa oest americana amb setze caps nucle-

ars a bord, i un avió C-5 Galaxy a la costa est amb motors de propulsió, en altres 

paraules, els propis míssils. Aquests avions van enlairar-se immediatament i, de 

fet, ja eren a l’aire quan a les tres de la tarda vaig llegir la declaració al Parlament.

Des d’un punt de vista democràtic, fer portar en avió els míssils de creuer 

estava completament justifi cat, ja que a Bèlgica aquest és un dels pocs camps 

on el poder executiu té prioritat damunt el poder legislatiu. En gairebé tota la 

resta d’esferes el govern només pot actuar amb el vistiplau del Parlament. Però 

en qüestions de seguretat i política exterior els ministres no han d’esperar el 

consentiment del Parlament. El Parlament bé em podria haver fet dimitir si una 

majoria no hagués estat d’acord amb el desplegament. Però fi ns i tot en aquest 

cas la decisió s’hauria mantingut legalment vigent fi ns que un nou govern no 

l’hagués revocat.

Tanmateix l’opinió pública va quedar dividida sobre el desplegament i algu-

na gent tenia moltes difi cultats amb la manera com s’havia pres la decisió. A Bèl-

gica era, després de tot, molt estrany que una decisió es prengués amb aquesta 

contundència. A primera vista la decisió era enormement impopular, i semblava 

que ho pagaríem molt car a les eleccions. Però en contra de totes les expectati-

ves, set mesos més tard els democratacristians van obtenir una rotunda victòria 

electoral. Al cap i a la fi , el coratge polític té les seves recompenses.

Tinc la consciència tranquil·la per la responsabilitat que vaig prendre el 14 

de març de 1985. Qualsevol altra postura hauria tingut greus conseqüències. El 

belgues haurien acabat vivint en un país diferent, un país que ja no allotjaria el 

quarter general de l’OTAN. En aquest cas, probablement Brussel·les no s’hauria 

convertit en la capital europea que és ara. Amb tot, vaig sentir que el cercle es 

tancava quan a fi nals de 1988 tots els míssils (europeus) es van retirar d’Europa i 

també del nostre país com a conseqüència del pacte de les INF (Forces Nuclears 

d’Abast Mitjà) entre el president Reagan i el líder soviètic Gorbatxov. Personal-

ment, ho vaig viure com la confi rmació de la meva estratègia.
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Mobutu

La Guerra Freda tampoc va estar mai aïllada de les relacions entre Bèlgica i 

les seves antigues colònies a l’Àfrica Central. Durant la Segona Guerra Mundial 

el llavors Congo belga ja havia jugat un paper crucial en la fabricació de bombes 

nuclears al posar el seu urani a disposició dels Estats Units. A partir d’aleshores, 

Zaire, com es coneixia el país des de començaments de la dècada de 1970, es va 

convertir en un important aliat geoestratègic d’Occident. Tanmateix, per a un 

primer ministre belga, el Zaire era un expedient molt explosiu. L’empitjorament 

constant de la situació interna del país no era un aspecte menor. Ni tampoc el seu 

personatge principal, Joseph Désiré Mobutu, que va desenvolupar una manera 

pròpia de tractar amb els belgues.

Com a primer ministre vaig visitar el Zaire per segona vegada l’any 1988. En 

aquells temps em reunia regularment amb el president Mobutu cada vegada que 

ell venia a Brussel·les. Les nostres relacions no eren suaus del tot. Els informes 

mostraven evidències creixents de violacions dels drets humans i corrupció en 

els cercles presidencials i governamentals. Els inversors belgues estaven espantats 

davant la nacionalització i el deteriorament de les infraestructures del país. Du-

rant les meves audiències setmanals amb el rei Balduí, també vaig adonar-me que 

es distanciava cada vegada més de Mobutu. En la seva darrera visita al Zaire, per 

celebrar els vint-i-cinc anys d’independència, el rei havia posat molt d’èmfasi en 

el respecte als drets humans, per a evident desgrat dels governants congolesos. 

Això mai va ser ben acollit per Mobutu, a qui no li agradava que li diguessin què 

havia de fer.

El 30 d’octubre de 1988, jo i el meu ministre d’Afers Estrangers, Leo Tinde-

mans, vam aterrar a l’aeroport internacional de Gbadolite. Per primera vegada 

vaig conèixer de prop la luxosa ciutat que el president Mobutu s’havia fet cons-

truir al nord de la jungla congolesa, que em va aclaparar. L’aeroport estava tan ben 

equipat que fi ns i tot els Concordes podien aterrar-hi i enlairar-s’hi.

Se’ns va donar una rebuda calorosa; Mobutu seguia dient que era amic meu, 

però tan aviat com la conversa va girar sobre el tema de la reordenació del deute, 

es va tornar esquerp. Mobutu no semblava que agraís gaire el nostre gest. «Senyor 

primer ministre», va dir cínicament, «és força clar que li devem 40 mil milions de 

francs (1.000 milions d’euros) i vostè cancel·la mil milions de francs (25 milions 
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d’euros). Merci beaucoup!» I va prosseguir: «Però l’any passat Canadà va renun-

ciar a tot el nostre deute de 1,5 mil milions de francs (37,5 milions d’euros) i l’Ale-

manya Occidental va prometre liquidar el nostre deute bilateral de 25 mil milions 

de francs (625 milions d’euros). I, sap què? Aquests països mai ens han colonitzat.»

Vaig intentar explicar a Mobutu que el nostre gest era molt més signifi catiu 

que no pas els mil milions de francs, o 25 milions d’euros. Vaig deixar clar que 

en darrera instància els pagaments eren benefi ciosos pel seu país i que jo també 

demanaria al Parlament que el cost del deute comercial s’alleugerís tant com fos 

possible. També vaig referir-me a les nostres demandes al Club de París, al FMI 

i al Banc Mundial perquè mostressin més fl exibilitat envers Kinshasa. Desgraci-

adament Mobutu no estava disposat a parlar-ne: «Tot plegat és massa complicat 

per a mi. M’agraden els acords clars sense fi ssures.»

Vells deutes

Com passava sovint, Mobutu va fer-se l’ofès. El seu llarg monòleg estava ple 

de crítiques amargues al nostre passat colonial. «Al seu país la premsa sovint 

parla de la violació dels drets humans. Quan vaig entrar de recluta al servei de 

l’exèrcit congolès, abans d’una setmana els seus paisans ja m’havien donat vuit 

fuetades perquè no duia posada correctament la gorra. Violació dels drets hu-

mans? En aquells temps estaven a l’ordre del dia. És ben evident que els occiden-

tals només han descobert els drets de l’home després que fossin foragitats de les 

seves colònies. I jo, “el violador dels drets humans”, no puc ni tan sols començar 

a omplir les presons que vosaltres vau construir aquí!»

Després del meu retorn, els membres socialistes fl amencs del Parlament van 

declarar que el règim congolès era responsable de l’immens problema de la cor-

rupció, l’agitació social i la recessió econòmica que patia el seu país. Van adver-

tir que la cancel·lació del deute en comptes de portar a la millora de la majoria 

dels africans normals i corrents, de fet només contribuiria a l’enriquiment dels 

governants. A més, sostenien que a hores d’ara el règim es quedava la millor part 

de la nostra ajuda al desenvolupament.

Sabia que Mobutu es prendria altra vegada aquests retrets com un insult. Du-

rant les nostres converses es queixava constantment sobre què deien i escrivien 

els belgues. A començaments de desembre, a penes un més després del meu 
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retorn, va arribar la temuda resposta. Primer, anunciava que mancava a la seva 

promesa de pagar el deute i que cedia totes les seves propietats belgues a l’Estat 

zairès. Tots els congolesos amb propietats a Bèlgica havien de vendre-les abans 

de fi  d’any. A més, tots els congolesos que estudiaven a Bèlgica havien de deixar 

el país a la fi  de l’any acadèmic.

Després d’això vam anar de mal en pitjor. El clímax d’aquesta «propaganda 

de guerra» va ser l’anunci de que Mobutu estava a punt d’endegar una campanya 

d’informació a gran escala per tal de donar a conèixer, «a una població que en 

gran part consisteix en gent jove, una idea tan acurada com sigui possible de 

la naturalesa i extensió de l’explotació i pillatge a la qual durant dècades el seu 

país havia estat sotmès». La campanya s’organitzaria sota el lema «De Leopold 

II a Balduí» i era la resposta a un documental televisiu belga-americà sobre la 

fortuna de Mobutu.

Aquesta intensifi cació del to va atraure l’interès internacional. A petició de 

Mobutu, el rei del Marroc, Hassan II, es va oferir d’intermediari. El 6 de febrer 

de 1989 vaig rebre una telefonada imprevista. Mobutu em convidava al seu xalet 

de Canes. Se’m va rebre calorosament perquè ell estava molt agraït que la nostra 

televisió pública en francès hagués decidit revisar el controvertit documental 

sobre la seva suposada fortuna. Vam acordar que intentaríem calmar els ànims 

per tal de preparar una taula rodona en un clima serè. Ens quedava molt camí 

per recórrer però fi nalment, a mitjans de 1989, vaig aconseguir arribar a un 

acord global sobre la renúncia al deute.

No és un amic

La nostra relació amb el Zaire va retornar a la normalitat a poc a poc, tot i 

que hi havia informes alarmants sobre la creixent repressió a l’oposició. Encara 

que vuit anys abans i per raons diplomàtiques vaig anomenar Mobutu «amic del 

nostre país», ell mai va ser amic meu. A vegades era extremadament arrogant 

i per telèfon em tractava amb un cert desdeny. Em donava la impressió que es 

creia superior, perquè ell era cap d’Estat i «Marshall», a un simple primer minis-

tre. També pretenia ser un bon estratega. Però era autoritari i militarista. Per a 

ell, expressions com llibertat de premsa i d’expressió o oposició no eren res més 

que obvietats.
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Mobutu negava que ell fos un polític, tot i que personalment en sabia tots els 

trucs. Cada matí escoltava la ràdio belga i sobretot el resum de premsa. També 

trucava sovint als polítics belgues. Estava extremadament ben informat sobre 

els capritxos de la nostra política domèstica i gaudia explotant i exagerant dife-

rències d’opinió, presumptes o no. A partir d’un secret informe Blumenthal del 

Banc Mundial va ser possible deduir que Mobutu estava comprant les voluntats 

de persones i organitzacions belgues amb regals i benefi cis materials.

Mobutu donava molta importància a les bones relacions amb la família reial 

belga. Però les ja fredes relacions amb Balduí van tocar fons quan, en resposta 

a un diari en francès que l’havia anomenat bastard, Mobutu va deixar saber a 

través del seu departament de premsa que «es poden trobar molts bastards a la 

cort belga, en concret entre la dinastia Saxònia-Coburg». Això era una fi cada de 

peus a la galleda colossal i imperdonable, i li vaig deixar saber sense vacil·lar. 

I després que ell publiqués una carta manuscrita de Balduí, les portes de palau 

se li van tancar per sempre. L’agost de 1993, el nom de Mobutu, com el Saddam 

Hussein, va caure de la llista de caps d’Estat convidats al funeral del rei. Mobutu 

va confessar a un amic que aquesta era la decepció més gran de la seva vida: 

«Bèlgica ha ofès profundament al poble congolès. Balduí va ser el cap d’Estat del 

Congo entre 1950 i 1960. Una desgràcia absoluta!»

Lubumbashi

La ruptura total va arribar després que tropes presidencials d’elit del Zaire 

forcessin la seva entrada al campus universitari de Lubumbashi la nit de l’11 al 

12 de maig de 1990 i provoquessin un autèntic bany de sang. Bèlgica va pro-

posar que una comissió internacional investigués l’afer, però Mobutu s’hi va 

oposar amb violència. Va insinuar que volíem fer-li la pell i, per emfatitzar les 

seves paraules, va suspendre tota cooperació tècnica. Totes les ONG que Bèlgica 

fi nançava havien d’aturar les seves activitats.

Sis mesos més tard, Mobutu va demanar la restauració de tota l’ajuda no 

governamental. Mentrestant, en la Conferència Nacional del Congo, en una 

taula rodona liderada per monsenyor Laurent Monsengwo amb representants 

de totes les tendències polítiques, es van intentar establir estructures demo-

cràtiques al Zaire. Aquesta va ser la primera i única iniciativa vers la democra-
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tització a la qual Mobutu va comprometre’s després de la fi  de la Guerra Freda. 

Com que la Conferència tenia molta legitimitat, la nostra resposta va ser que 

les nostres ONG podien treballar de nou si la Conferència Nacional els ho de-

manava explícitament.

Tanmateix, posteriorment va tenir lloc una lluita de poder entre Mobutu 

i el primer ministre nomenat per la Conferència, Étienne Tshisekedi. Mobutu 

va cosir a trets de bazuca les cases dels seguidors de Tshisekedi, i els disturbis 

van esclatar a Kinshasa. La guerra civil semblava inevitable. El 25 d’octubre de 

1991 vaig apel·lar als nostres 2.000 ciutadans belgues que deixessin el Congo 

tant aviat com fos possible sota la protecció de 800 paracaigudistes belgues 

que operaven a les afores de Brazzaville. Vam dur a terme el pla d’evacuació de 

forma gairebé impecable i sense cap incident greu. Aquesta va ser la meva dar-

rera decisió sobre el Congo, ja que el govern va haver de dimitir després d’una 

polèmica molt viva sobre unes llicències d’exportació d’armes. El Parlament va 

dissoldre’s i durant la campanya electoral ni la fugida dels nostres paisans bel-

gues ni el tràgic destí del poble congolès van interessar ningú.

Rwanda

En segon terme, la regió africana que més pot preocupar a un primer minis-

tre belga són els antics mandats de Rwanda i Burundi. Com a líder del govern, 

vaig involucrar-me molt amb Rwanda, sobretot després de la invasió de l’exèrcit 

rebel de Paul Kagame l’octubre de 1990. Després de la Primera Guerra Mundial, 

quan l’imperi alemany va perdre les seves colònies, la Lliga de les Nacions va 

assignar a Bèlgica la custòdia de Rwanda i Burundi. A diferència de Burundi, on 

l’any 1972 la tensió entre hutus i tutsis va comportar terribles massacres amb 

desenes de milers d’assassinats, la situació a Rwanda es va mantenir en pau du-

rant molt de temps. Aquí la minoria tutsi prèviament dominant va haver de fer 

lloc a la majoria hutu. La democratització de Rwanda, en gran part sostinguda 

per molts missioners, semblava un èxit. Internacionalment Rwanda es conside-

rava un país modèlic amb una forma original de cooperació al desenvolupament 

descrita com a «coadministració». Tot semblava anar bé. L’èxode massiu de tutsis 

dels països veïns del Congo i Tanzània, i especialment la concentració de refugi-

ats tutsis a Uganda, encara no havia cridat l’atenció.
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Juntament amb el meu ministre d’Afers Estrangers, Mark Eyskens, vaig inau-

gurar el Museu Nacional de Rwanda a Butare a fi nals de setembre de 1989. La 

rebuda que em van dispensar (jo era el primer líder governamental que visitava 

el país des de la seva independència) va ser indescriptible. Desenes de milers de 

rwandesos ballaven i cantaven a banda i banda de la carretera entre l’aeroport i 

la capital. Les converses amb el president Juvénal Habyarimana van ser extrema-

dament amicals. Vaig retornar a Brussel·les de bon humor. No hi havia res que 

suggerís que un any després tindria lloc un fet que s’enverinaria durant quatre 

anys i que acabaria en un genocidi horrorós.

Els guerrers dels arbustos

El 2 d’octubre de 1990, al voltant del migdia, vaig consultar com sempre el tè-

lex a l’ordinador del govern, un Bistel. L’agència de notícies Belga informava que 

un gran nombre de rebels havia envaït Rwanda des d’Uganda. Aquests rebels 

es feien dir Front Patriòtic Rwandès (FPR). Va resultar amb posterioritat que 

volien desbancar els hutus regnants i formar un nou govern de tutsis. Diverses 

hores després del tèlex de Belga vaig rebre una «petició formal d’ajuda» per part 

del president rwandès. Però els ministres socialistes del meu govern eren molt 

refractaris a subministrar ajuda a Rwanda.

El dimecres 3 d’octubre, el rei Balduí va invitar-me a dinar amb el president 

rwandès Habyarimana, que havia viatjat a Brussel·les des de la cimera de la in-

fància de la UNESCO que havia tingut lloc a Nova York. El president va insistir 

sense vacil·lar en que s’enviessin paracaigudistes per a ajudar les seves tropes a 

expulsar els «rebels tutsis del FPR». Jo vaig dir que això era impossible. La reac-

ció del president a la meva negativa va ser de total sorpresa. Després d’una breu 

discussió, on el rei Balduí jugava el paper d’intermediari, es va acordar que jo 

tractaria de convèncer el meu govern d’enviar paracaigudistes per a protegir els 

nombrosos belgues de Rwanda. La seva tasca seria estrictament humanitària.

Després de la conversa, vaig convocar el gabinet interior, que va acceptar la 

meva proposta de cursar ràpidament l’ordre de petició de municions feta per 

Rwanda a la fàbrica d’armaments belgues Fabrique Nationale de Herstal (FN). 

El mateix vespre un Hèrcules C-130 va volar amb les armes fi ns a Kigali. El dia 

següent, el gabinet va decidir enviar a Kigali en missió humanitària 500 paracaigu-
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distes amb material militar. La seva tasca era salvaguardar l’aeroport de Kigali i les 

carreteres d’accés i, si calia, reunir, protegir i escortar els belgues de Rwanda, en 

vistes a una possible evacuació. Tot plegat s’havia de fer en estreta col·laboració 

amb les forces franceses, que també havien enviat paracaigudistes a Kigali.

El diumenge 8 d’octubre vaig rebre el president d’Uganda, Yoweri Museveni. 

També presidia l’Organització per la Unitat Africana (OUA). Vaig encarar-m’hi 

amb els informes que deien que els rebels provenien del seu país i, a més a més, 

havien servit a l’exèrcit ugandès. El president va dir-me que en els darrers trenta 

anys centenars de milers de rwandesos havien fugit al seu país i també al Zaire i 

Tanzània. Al fi nal de la nostra conversa va dir amb molt d’èmfasi en la seva veu: 

«El volia veure per a informar-lo que aquests són soldats experimentats, alguns 

porten lluitant vint anys, són els guerrers dels arbustos. Uganda no els deixarà 

tornar a entrar perquè estem farts dels seus problemes. Les difi cultats de Rwan-

da no tenen una solució militar. Els problemes només es poden resoldre políti-

cament. Hem de convèncer Habyarimana. Es necessita urgentment una solució 

perquè els problemes a Rwanda poden intensifi car-se. Personalment, estic de-

cepcionat per la manca de progressos perquè jo hi he treballat molt activament».

La conversa amb Museveni va fer que m’adonés que, per a mantenir sota 

control el confl icte rwandès, era necessari emprendre la via diplomàtica, no la 

militar. Mentrestant, el meu soci de govern socialista i l’oposició em van inundar 

amb peticions de retirar els nostres paracaigudistes tant ràpid com fos possible. 

El rei Balduí va advertir de les pernicioses conseqüències d’una retirada pre-

matura de les nostres tropes d’un país amic on, gràcies a l’ajuda dels nostres 

cooperants i dels nostres llaços històrics, havíem assumit grans responsabilitats 

en el seu desenvolupament.

La missió de pau als Grans Llacs

No podíem arribar a un acord dins el govern. Dos dels meus cinc viceministres 

volien el retorn no només dels paracaigudistes sinó també dels nostres cooperants 

tant ràpidament com fos possible, tal i com havia passat pocs mesos enrere al Con-

go. Creien que havíem de dir adéu al nostre passat africà. Però jo estava d’acord 

amb el rei en que una retirada sobtada de tots els nostres treballadors esfondraria 

del tot la societat rwandesa.
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El dissabte 13 d’octubre a la tarda, els meus viceministres i jo vam arribar a la 

decisió de que només una iniciativa diplomàtica internacional podia distendre el 

problema rwandès. Sota el meu lideratge vam decidir enviar una delegació a la re-

gió per a que iniciés converses amb totes les parts implicades. Volíem aconseguir 

un alto el foc seguit d’una treva controlada. Havia d’haver-hi diàleg polític entre el 

govern i els rebels i s’havia de celebrar una conferència internacional. 

L’endemà mateix la missió de pau belga va marxar a la capital de Kenya, Nairo-

bi, on primer vam celebrar unes converses amb el president Habyarimana i el seu 

ministre d’Afers Estrangers, Casimir Bizimungu. Vaig dir a la premsa que mentre 

continuessin les negociacions els paracaigudistes es quedarien a lloc i l’evacuació 

dels belgues es postergaria. El dia següent vam dur a terme una mena de pont aeri 

diplomàtic entre els presidents de Tanzània, Kenya, Uganda i Burundi. Tots esta-

ven disposats a subscriure els nostres principis i objectius principals.

L’acord signat per Rwanda i Uganda el dimecres 17 d’octubre a Mwanza, al Llac 

Victòria de Tanzània, era prometedor però poc concloent. Segons el text, s’havia 

d’instigar al diàleg amb l’oposició interna i externa. S’havien de fer esforços per 

a arribar a un armistici, que tropes estrangeres haurien de protegir. Finalment, 

una conferència regional als Grans Llacs, que inclouria els països de Rwanda, 

Burundi, el Zaire, Uganda, Kenya i Tanzània, hauria de resoldre el greu problema 

dels refugiats.

Més tard va suscitar-se una polèmica sobre com havia d’estar composada la 

força militar estrangera que supervisaria l’alto el foc. En les meves converses amb 

el president Habyarimana, havíem desenvolupat la idea de que unes forces de pau 

europees poguessin tenir un paper a Rwanda. Aquestes forces de pau inicialment 

consistirien en soldats belgues i francesos sota el paraigua dels dotze estats mem-

bres de la Comunitat Europea. Havíem debatut la idea, declarant expressament 

que tots els socis europeus haurien de donar el seu consentiment. El president 

Habyarimana va respondre de manera entusiasta. En converses amb el president 

francès Mitterrand, Habyarimana va subratllar que jo era el pare de la idea d’una 

missió de pau europea. Uns dies més tard el ministre Eyskens va sondejar els 

seus col·legues europeus sobre aquesta línia d’actuació, però van respondre-li de 

manera educada que els tractats europeus no permetien una missió com aquella. 

Caldrien quinze anys més i centenars de milers de víctimes abans que es permetés 
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a les tropes europees desplegar-se en missió de pau a la regió dels Grans Llacs. 

Aquesta experiència també explica el perquè de la meva aversió a la diplomàcia 

burocràtica i formalista.

Per a fer permanent la treva, vaig posar-me en camí un cop més cap a Nairo-

bi amb el meu ministre d’Afers Estrangers, on vam negociar intensament durant 

dos dies amb representants de l’OUA, que van ser capaços de contactar amb les 

tropes invasores del RPF. Just abans del nostre retorn a Brussel·les, el dimecres 

25 d’octubre, vam poder anunciar que les parts enfrontades havien negociat una 

treva. Va entrar en vigor a les deu en punt. Ens preocupava, tot i així, que la treva 

es trenqués immediatament. A mi també em preocupava que no haguéssim sentit 

ni vist per enlloc el president Habyarimana. Havia anat amb el seu col·lega de 

Burundi a la residència de Mobutu a Gbadolite per a negociar en paral·lel. Mobutu 

s’havia pres molt malament el fet que fos l’únic cap d’Estat de la regió no involu-

crat en l’acord de Mwanza. Però després de les nostres crítiques pel bany de sang 

a Lubumbashi, Mobutu havia trencat tota cooperació amb Bèlgica.

De tornada a Bèlgica, vam decidir programar el retorn dels paracaigudistes per 

l’1 de novembre. Desgraciadament els acords de Mwanza mai es van dur a terme. 

El govern ruandès va trencar l’alto el foc i va iniciar una gran ofensiva, segurament 

amb l’ajuda d’armament i tropes del Zaire. Els rebels van retirar-se als països veïns 

o van amagar-se a Rwanda mateix. Vaig seguir observant l’evolució del confl icte 

amb un sentiment de decepció i vaig veure’m obligat a admetre que els negocia-

dors africans no eren dignes del seu nom.

Acte seguit Mobutu va assumir la iniciativa diplomàtica. Els seus esforços van 

portar a una nova treva el març de 1991, als acords de Kinshasa el 1992 i, a l’estiu 

de 1993, als acords tancats a la ciutat d’Arusha, a Tanzània. Aquí es va arribar a 

un acord sobre l’extremament complicada i detallada divisió de l’autoritat i dels 

càrrecs de la burocràcia rwandesa. Després de la meva dimissió com a primer 

ministre el març de 1992 ja no vaig jugar cap més paper actiu en aquest afer.

Un president tràgic

Com a membre del Parlament Europeu i president del PPE, vaig ser a Kigali 

una altra vegada en febrer de 1994. En aquell temps encara hi havia l’esperança 

que el govern de transició rwandès portés a terme els acords d’Arusha. Per si de 
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cas, les Nacions Unides havien enviat un contingent de cascos blaus per a con-

trolar el procés de pau. A banda dels 400 paracaigudistes belgues, el contingent 

de les Nacions Unides estava format per bengalís, ghanesos i senegalesos.

Allà vaig mantenir converses amb Habyarimana, la llavors primera minis-

tra Agathe Uwilingiyimana, i també amb el primer ministre designat, Faustin 

Twagiramungu. Vaig intentar aportar una mica de lucidesa als presidents de les 

corts supremes i dels partits polítics ferotgement rivals. Moltes de les persones 

amb les quals vaig parlar van ser assassinades pocs mesos després. Em van xocar 

molt dues coses: la polarització de les mentalitats i l’aïllament del president. Vaig 

adonar-me que Habyarimana tenia una relació molt dolenta amb la seva primera 

ministra, Uwilingiyimana. Ella era una hutu progressista amb una infl uència 

política creixent, mentre que la del president minvava.

A petició de Habyarimana, també vaig anar a veure el rebel tutsi Kagame al 

seu quarter general a Mulindi, un lleig poblet de muntanya al nord de Rwanda. 

Va ser un viatge ple d’aventures, no sense perill, acompanyat per cascos blaus 

belgues i soldats del RPF. Vam travessar territori enemic i traspassar dotzenes de 

controls de carretera sota les ordres de milicians fortament armats. Aproxima-

dament uns 30.000 refugiats vivien en campaments al llarg de la carretera. Vaig 

notar que la situació era molt explosiva i fràgil.

Portava un missatge per a Kagame, on Habyarimana confi rmava que estava 

disposat del tot a complir fi delment els acords d’Arusha. De manera addicional 

s’havia de sondejar si Kagame volia eleccions de veritat a la presidència, el Parla-

ment i els Consells locals. Habyarimana en dubtava perquè creia que el RPF per-

dria segur. A més, el president rwandès volia que les parts enfrontades signessin 

«un codi de bona conducta» per tal d’evitar actes de revenja i massacres i intentar 

que tot funcionés a través de decisions democràtiques. De fet, això equivalia a dir 

que no es perseguirien les accions violentes perpetrades abans dels acords d’Arus-

ha. Kagame va respondre de manera molt condescendent al missatge de Habyari-

mana. Trobava que el codi era inútil. La conversa va tenir un començament difícil, 

gairebé hostil, i per afegitó es duia a terme en un anglès molt defi cient. Després 

també vaig visitar diversos camps de refugiats al sud de Rwanda. A Kigali em van 

entrevistar uns periodistes de Radio Mille Collines. Em van dirigir preguntes molt 

agressives i em van fer responsable de la «traïció belga de 1990».
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Quan vaig informar-ne al president em va respondre amb desànim. Ho veia 

tot perdut. Jo a ell li veia un aire de tragèdia. Temia que com a president ja no 

tindria poder real després dels mecanismes establerts pels acords d’Arusha, que 

especifi caven majories estrictes al Parlament i donaven al govern el vot de qua-

litat. Durant la darrera conversa amb ell de nou es va fer dolorosament evident 

que cada vegada estava més aïllat i que ja no movia tots els fi ls. Però sempre vaig 

creure en la seva honestedat. Per a mi era inconcebible el supòsit que en aquell 

moment estigués preparant la matança sistemàtica dels seus oponents.

La resta de la història és ben coneguda. A començaments d’abril va ser abatut 

un avió amb els presidents de Rwanda i Burundi abord. Pocs dies després van 

assassinar la primera ministra Uwilingiyimana i els seus fi lls, així com els deu 

cascos blaus belgues responsables de la seva seguretat. Posteriorment, es van re-

tirar del país els belgues i la majoria de la resta de cascos blaus, i es van evacuar 

sota escorta militar els nostres ciutadans de Rwanda. Mentrestant, els tutsis i els 

hutus moderats estaven sotmesos a un bany de sang sense precedents. Posteri-

orment el FPR de Kagame va ocupar tot Rwanda i va dur a terme massacres con-

tinuades. Molts hutus van fugir als països veïns, on des d’aleshores i durant més 

de deu anys s’han vist involucrats en confl ictes de sang a l’àrea dels Grans Llacs.

Peregrinació a través de l’Àfrica

Jo vaig estar massa implicat en aquest drama per a ser capaç d’emetre un 

judici fi nal. Però estic convençut de que es podria haver evitat molt vessament 

de sang i violència ètnica si Occident hagués actuat d’una manera més decidida. 

El rei Balduí va parlar profèticament quan el 10 d’octubre de 1990 va advertir 

que una retirada prematura dels paracaigudistes belgues incrementaria molt el 

risc de massacres interètniques a Rwanda i potser també a Burundi. Crec que, 

sent honestos, molts líders polítics haurien de tenir sentiments de culpa per 

aquest fet.

Àfrica em preocupa cada vegada més des de la fi  de la meva presidència. Ani-

mat per Metges sense Fronteres, vaig anar a Somàlia a l’agost de 1992. El primer 

cop que vaig aterrar-hi, en companyia d’un equip mèdic, vam fer front a camps 

de refugiats com el de Mandera, a la frontera amb Kenya, Somàlia i Etiòpia. L’Alt 

Comissionat pels Refugiats de les Nacions Unides tenia a les seves mans una 
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tasca impossible. Vaig veure fi lls famolencs que es morien als braços de les seves 

mares. Això em va afectar d’una manera tan poderosa que no vaig poder retenir 

les llàgrimes. Des d’aleshores porto aquells nens al cor.

Generalment ens estàvem a cases bastant atrotinades, a vegades molt primi-

tives, on Metges Sense Fronteres havia establert el quarter general. A vegades 

menjàvem racions militars, en paquets que obríem com si fóssim astronautes. 

A Kismayo vam dormir a terra. La vigília de Nadal de 1992, compartia habitació 

amb l’ambaixador belga, que havia vingut amb mi des de Nairobi. No teníem 

sanitari, però sí mosquitera. Feia una calor insuportable i durant tota la nit vam 

poder escoltar els trets dels rebels somalis. Recordo amb molt menyspreu la 

manca d’aigua. El 31 de juliol de 1993, tornava a estar de camí a Somàlia via Ke-

nya. De bon matí, mentre estava a Nairobi, vaig saber de la mort de Balduí. Vaig 

tornar pel seu funeral i pel jurament del nou rei belga Albert II, després del qual 

vaig tornar a marxar un altre cop a Kismayo. Allà els militars belgues havien 

aconseguit arrencar un acord de pau regional.

Després vaig agafar una avioneta des del nord de Kenya, on les Nacions Uni-

des i Metges Sense Fronteres feien funcionar uns pocs camps de refugiats molt 

grans, i vaig volar fi ns al sud del Sudan, on també es patia fam a conseqüència de 

la guerra civil. Afortunadament no ens van disparar durant el vol. Jo creia que 

volàvem a una regió deserta però va resultar ser un país verd i fèrtil de la part de 

dalt del Nil. Un equip de Metges Sense Fronteres intentava muntar-hi un hospital 

sota les circumstàncies més rudimentàries.

Després del Sudan, vaig volar a Nova York, on vaig reunir-me amb el secretari 

general de l’ONU, Boutros Boutros Ghali, per demanar-li que introduís d’una 

vegada per totes a l’agenda política mundial aquesta terrible guerra civil. Em va 

respondre amb tota franquesa: «Has de mobilitzar a Europa els teus líders gover-

namentals i l’opinió pública, d’altra forma jo no puc fer-hi gran cosa». També va 

dir que el govern de Khartum era «un govern d’idiotes».

El 1993, altre cop per Nadal, vaig trobar-me amb l’horror més intolerable a la 

guerra civil d’Angola, a Malanje, una ciutat assetjada i obligada a viure com si fos 

Berlín durant l’aixecament. Els nens que buscaven granades perdudes als camps 

d’aviació eren apallissats i foragitats per la policia. L’acord de pau de 1992 entre 

dos rivals angolesos, la UNITA de Savimbi i el Movimento Popular de Libertaçâo 
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de Angola de Dos Santos, que possibilitava la realització d’unes eleccions gene-

rals, havia fracassat a causa d’un error de criteri: fi ns a Moçambic, no s’havien 

dissolt prèviament ni els exèrcits enfrontats ni les forces policials, i el país no 

estava net de mines. Enlloc del món no he vist tants joves amb membres ampu-

tats com a la capital d’Angola, Luanda.

La meva peregrinació a Angola, Burundi, Etiòpia, Namíbia, Rwanda, Sudan, 

Somàlia i Sud-àfrica amb els nobles equips de Metges Sense Fronteres, que inten-

taven fer alguna cosa per alleujar les més grans necessitats humanes a la zona, va 

durar més de dos anys. També vaig anar al continent africà diverses vegades amb 

el propòsit de promoure-hi la democratització. Per la Pentecosta de 1993 era a 

Malawi, on es duia a terme una campanya pel referèndum en un sistema multi-

partit. Vaig anar-hi a recolzar els seus partidaris, que posteriorment van guanyar. 

Després vaig viatjar a Moçambic com a observador internacional durant les elec-

cions. El 1994 vaig ser observador de les primeres eleccions lliures de Sud-àfrica.

La Unió Europea té un llarg camí a recórrer. En un simposi celebrat a Brussel-

les el 18 de març de 1994 sobre la qüestió «Àfrica es mor, ens importa?», vaig 

parlar de les meves experiències al continent i vaig concloure que «Europa no 

ha de contribuir al deteriorament de la competència entre països en desenvolu-

pament. Al contrari, Europa ha de contribuir a un nou ordre econòmic mundial 

a través de més obertura i a través del respecte a certes normes de justícia. Per 

dir-ho de forma breu, Àfrica té el dret d’esperar que Europa promogui clarament 

i sense embuts actes de justícia i solidaritat».

És en tots sentits un senyal d’esperança que celebritats d’arreu del món utilit-

zin festivals de rock en un intent d’alertar el món i aconseguir que els seus líders 

introdueixin la pobresa a l’Àfrica dins les seves agendes internacionals. Esperem 

que la cancel·lació del deute als països més pobres no sigui una fl or d’estiu, amb 

la única intenció d’absoldre els rics d’Occident del sentiment de culpa.
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CAPÍTOL V

CAMÍ DE MAASTRICHT

Una de les tasques que un primer ministre belga té entre mans, a banda de les 

relacions transatlàntiques i la cooperació amb les antigues colònies de l’Àfrica, 

evidentment és Europa. Vaig ser membre del Consell Europeu de Caps d’Estat 

i Govern durant més de vint anys. Al principi, a causa de la meva edat i curta 

experiència, era bàsicament el nouvingut, però poc a poc vaig convertir-me en 

una fi gura coneguda, gràcies al paper central de Bèlgica en el procés d’integra-

ció europea i a la meva llarga fulla de serveis.

El tàndem Giscard-Schmidt

Quan vaig arribar a primer ministre l’abril de 1979, França ostentava la pre-

sidència de la Comunitat i Valéry Giscard d’Estaign feia d’amfi trió. Margaret 

Thatcher, recentment escollida primera ministra del Regne Unit, i jo érem els 

dos nouvinguts al Consell Europeu, que en aquell moment només comptava 

amb nou membres. Per un capritx de l’alfabet ens vam trobar asseguts un al 

costat de l’altre. Només un mes després de la meva presidència vaig signar a 

Atenes, juntament amb els meus col·legues europeus, l’ingrés de Grècia com a 

desè estat membre.

La cimera de Giscard, el 21 i 22 de juny, va començar amb una mena de pro-

cessó que errava pels carrers d’Estrasburg de seu en seu. L’intercanvi de punts 

de vista encara tenia lloc de manera molt informal. Circulava molta menys pa-

perassa de la que circula avui en dia. «Avall amb aquesta dreck», o merda, deia 

Helmut Schmidt en referència a les piles de paperassa. Ja existien les cabines de 

traducció, però habitualment ell parlava en anglès. Avui en dia tothom parla en 

la seva llengua. A més, les intervencions havien de ser curtes, a instàncies de 

Giscard. Es va debatre llargament sobre política internacional durant el sopar. 

Jo, com a nouvingut, vaig adoptar una actitud discreta.

Giscard i Schmidt dominaven la reunió, però gràcies al nombre reduït de 

participants el diàleg real encara era possible. Tanmateix, aquestes converses no 
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duien a resultats concrets, perquè no s’en extreien conclusions, i ja no parlem de 

dur-les a terme. L’any 1979 el problema de l’energia i la batalla contra la infl ació 

ja eren prioritats de l’agenda. Però en aquell temps encara estàvem molt lluny 

de qualsevol mena d’acostament de postures. La Comunitat Europea ni tan sols 

estava autoritzada a tractar temes de política energètica.

El Consell Europeu podia ser informal, però sempre ha estat crucial a l’hora 

de nomenar els alts càrrecs, en particular el president de la Comissió. El primer 

cop que ho vaig veure clar va ser a la cimera de Venècia del 12 i 13 de juny 

de 1980. En aquella cimera Francesco Cossiga, president del Consell, primer 

ministre i més endavant president d’Itàlia, va mantenir consultes privades amb 

tots els caps de govern de manera individual per tal de trobar el successor de 

Roy Jenkins, el britànic president de la Comissió, que dimitia. Jo vaig suggerir 

a Cossiga i també a Giscard el nom de Leo Tindemans, conegut com «Mister Eu-

ropa». Però el president francès no es va deixar persuadir. De fet, tampoc vam 

persuadir Tindemans, tot i que era el candidat amb més prestigi del Benelux i 

comptava amb el suport de Helmut Schmidt. Però no estava disposat a perme-

tre’s una relliscada. Potser tenia esperances de ser primer ministre de Bèlgica 

un altre cop. Per tant les consultes privades van fracassar a l’hora de trobar un 

candidat. En una cimera europea posterior es va nomenar president de la Comis-

sió al primer ministre de Luxemburg, Gaston Thorn.

Primera vegada a Maastricht

La ciutat holandesa de Maastricht, que havia format part de Bèlgica durant 

un breu període de temps després que el nostre país aconseguís la independèn-

cia, va ser la seu de dos Consells Europeus històrics. La cimera d’on va sortir 

el tractat de Maastricht el desembre de 1991 és ben coneguda. Però la primera 

cimera, celebrada deu anys abans el 23 i 24 de març de 1981, per a mi també va 

ser crucial. Com he descrit al capítol III, «Responsable d’un Estat en agitació» 

en aquell moment al nostre país se’l considerava el malalt d’Europa. Teníem 

una molt mala reputació. Les institucions europees criticaven agrament el fet 

que haguéssim fracassat en l’intent de fer reformes radicals. Com a defensor 

d’un canvi dràstic de direcció, vaig buscar el suport dels meus col·legues euro-

peus en la batalla que lliurava al front de casa. També va plantejar-se la qüestió 
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de la seu del Parlament Europeu. La lluita per la seu permanent del Parlament 

Europeu seria llarga i dura. En els preliminars de les eleccions presidencials 

franceses, Giscard va intentar forçar el debat a favor d’Estrasburg. En aquell 

temps, el Parlament s’allotjava tant a Brussel·les com a Estrasburg i els diputats 

anaven de ciutat en ciutat. Afortunadament les sessions extraordinàries a Lu-

xemburg s’havien abolit el 1981.

Hi ha arguments històrics, polítics i morals per a mantenir Estrasburg com la 

casa de les institucions europees. Però en base a la democràcia i a l’efi càcia sem-

pre he estat i encara sóc partidari de Brussel·les com a seu exclusiva del Parla-

ment, de la Comissió i del Consell, bàsicament per tal de permetre al Parlament 

exercir un control efi cient. El desig de la majoria de diputats sempre ha estat 

aquest. No hi ha dubte que les «institucions comunitàries» també són un caramel 

per a Brussel·les i Bèlgica. Però hi ha altres organitzacions europees que tenen 

seu a Estrasburg, com el Consell d’Europa i la Cort Europea pels Drets Humans, 

que compensen la pèrdua del Parlament.

Tanmateix, no era fàcil. Successius presidents francesos es postulaven sem-

pre com els defensors d’Estrasburg, i els alemanys ho recolzaven. Jo ni tan sols 

el 1981 vaig fer una aproximació, ja que Giscard no m’ho agraïa. L’acord tardaria 

una dècada en arribar i va estipular que a Estrasburg se celebressin les sessions 

plenàries i a Brussel·les les reunions de la Comissió i les de grups polítics. Però 

aquest status quo establert a Maastricht va ser, de fet, molt inefi cient des d’un 

punt de vista logístic i fi nancer.

La meva primera presidència (1982)

En els primers sis mesos de 1982 vaig ser president del Consell Europeu. A la 

cimera de Brussel·les del 29 i 30 de març vaig poder explicar als meus col·legues 

les dràstiques mesures per a la recuperació que el meu govern havia endegat. 

Helmut Schmidt estava entusiasmat amb els canvis. Per primera vegada va dir-

me pel nom. La senyora Thatcher ho va trobar molt interessant i va felicitar-me. 

Els altres van explicar què feien en els seus respectius països per a combatre 

l’espectre de la infl ació i l’atur. Tanmateix, en la meva opinió, ens mancava sín-

tesi i un enfocament normal i corrent. No només ens calien objectius comuns 

sinó també recursos mutus. Tanmateix segons la senyora Thatcher això era anar 
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massa lluny. Ella no podia entendre que jo repetís insistentment la importància 

de les «institucions comunitàries», especialment de la Comissió. Ella deia, «el teu 

govern i el meu són bons governs. Perseguim bones polítiques. Això és l’impor-

tant. No les institucions comunitàries.»

Com a president del Consell Europeu, el president Mitterrand va convidar-me 

a la cimera Econòmica d’Occident, precursora dels actuals G-7 i G-8, celebrada a 

Versalles del 4 al 6 de juny de 1982. En la clàssica fotografi a de família jo em vaig 

posar en un extrem i Gaston Thorn, president de la Comissió, en l’altre. Però 

la premsa internacional ens va tallar! Un assumpte delicat de la trobada va ser 

la política econòmica de França, dirigida pel primer ministre Pierre Mauroy, al 

capdavant d’un govern de socialistes i comunistes. Allà vaig conèixer al ministre 

d’Economia i Finances, Jacques Delors. La política econòmica dels francesos es 

vigilava d’a prop i Washington, Londres i Bonn l’escrutaven. Després de la cime-

ra, París va fer-se enrere ràpidament i fi nalment va escollir un model econòmic 

més orientat cap al mercat social. 

A la segona trobada del Consell Europeu sota presidència belga, el 28 i 29 

de juny de 1982, es va debatre l’ampliació per tal d’incloure Espanya i Portugal. 

S’esperava que les negociacions fossin difícils i es preveia un període de transi-

ció llarg. El pobre funcionament de la Comunitat, i els dubtes sobre la capacitat 

d’integració de la Comunitat després de les ampliacions de 1973 i 1981, ens plan-

tejaven un dubte: L’entrada del Regne Unit, Irlanda, Dinamarca i Grècia havia 

reforçat la integració? Es feia difícil respondre aquesta pregunta d’una manera 

defi nitiva. Ja llavors ens debatíem entre l’aprofundiment i l’ampliació.

Cap al rellançament

Les primeres llavors del ressorgiment van començar a brotar a mitjans de la 

dècada de 1980. Es va salvar un obstacle important durant la cimera de Fontaine-

bleau del 25 i 26 de juny de 1984. Després d’anys d’obstrucció, François Mitter-

rand, aconsellat per Helmut Kohl, va arribar a un acord amb Margaret Thatcher 

sobre la «devolució» d’impostos: el reemborsament parcial de la «quota de soci», 

la contribució neta i relativament alta del Regne Unit a la Comissió. Això posava 

fi  a la controvèrsia provocada per la senyora Thatcher cinc anys abans a la cime-

ra d’Estrasburg, quan va cridar: «Vull que em tornin els diners!»
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La cimera també havia de nomenar el successor de Gaston Thorn, president 

de la Comissió. Tradicionalment aquest afer es tractava informalment durant i 

després del sopar. Els francesos van proposar el seu ministre d’Afers Estrangers, 

Claude Cheysson. Però Cheysson s’havia presentat com a candidat socialiste i 

a França havia defensat la cooperació amb els comunistes. Per aquesta raó no 

tenia opcions de ser nomenat ja que la decisió requeria de consens. Després 

del fracàs de Cheysson, jo vaig intentar que sortís escollit el meu compatriota 

Étienne Davignon, que rebia l’elogi general com a brillant vicepresident de la 

Comissió que era. Helmut Schmidt sempre en parlava amb molts elogis, del 

«Bescompte». Però no va sortir bé, perquè Cheysson va pressionar massa ober-

tament a favor seu. Aleshores, a començaments de juliol, es va nomenar Jacques 

Delors. Aquest va ser un nomenament preeminentment francoalemany, però el 

candidat francès també era acceptable per a Margaret Thatcher, a causa de la 

seva inclinació vers el mercat. Més endavant se’n penediria.

A començaments de 1985, Jacques Delors va prendre possessió del càrrec 

com a nou president i va aconseguir encarrilar la integració europea. Estava fer-

mament decidit a crear un mercat intern. El 14 de juny l’ara difunt Lord Arthur 

Cockfi eld, conservador britànic i comissari de la Llei dels Tributs per un Mercat 

Intern i Duanes, va proposar totes les mesures necessàries en el Llibre Blanc 

«Sobre com completar el mercat únic». Delors va presentar aquest document al 

Consell Europeu del 28 i 29 de juny a Milà.

Va haver-hi un debat encès sobre si celebrar una Conferència Intergoverna-

mental (IGC), necessària per a acordar un nou tractat. «Això no pot decidir-ho 

vostè», va cridar Thatcher, «perquè jo m’hi oposo». El ministre italià d’Afers Es-

trangers, Giulio Andreotti, que presidia la reunió conjuntament amb Bettino 

Craxi, va agafar immediatament el tractat de Roma i va citar l’article 236, segons 

el qual sembla que la decisió sobre la celebració d’una IGC es podia prendre per 

majoria simple. Margaret Thatcher va quedar muda. Tothom va votar-hi a favor; 

ella va ser la única que va votar en contra i els danesos van abstenir-se. Durant 

l’estiu, però, la senyora Thatcher va canviar d’actitud i va començar a sumar-se 

als preparatius per a un nou tractat. Ara veia que un mercat europeu unifi cat 

era l’evolució natural de les seves pròpies conviccions econòmiques i que fer-lo 

realitat seria sens dubte benefi ciós per a l’economia britànica. A la cimera de 
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Luxemburg del 2 al 4 de desembre, es va arribar a un acord sobre l’Acta Única 

Europea. Va entrar en vigor l’1 de juliol de 1987. Gràcies als efi cients preparatius 

duts a terme per la Comissió i al fet que els caps de govern van ser prou valents 

a l’hora de jugar-s’ho el tot pel tot, es va aconseguir rellançar Europa durant els 

sis mesos següents. L’«euroesclerosi», que havia durat anys, arribava a la seva fi .

Molts anys després, vaig abordar una altra vegada el tema de l’Acta Única 

Europea durant un debat amb Margaret Thatcher. Ella, juntament amb George 

Bush pare i Mikhaïl Gorbatxov, havia estat convidada a la festa d’un destacat 

home de negocis belga. A última hora Gorbatxov havia anul·lat la seva presència 

a causa de la malaltia de la seva dona. Poques hores abans de la festa vaig rebre 

una trucada i em van passar immediatament amb el president Bush, que va de-

manar substituir a Gorbatxov durant el debat. El conegut periodista de la BBC 

David Frost va conduir-lo i ens va demanar quin era el polític més important del 

segle XX. La senyora Thatcher va respondre que Winston Churchill, Bush va dir 

que Ronald Reagan i jo vaig triar Jean Monnet. Això va donar peu a un debat 

animat amb la senyora Thatcher, durant el qual ella va plantejar els arguments 

euroescèptics que s’havien convertit en la seva marca de la casa. Vaig recordar-li 

que tot i així ella havia estat d’acord amb el mercat únic europeu l’estiu de 1985. 

«Sí», va dir, «i va ser el meu error polític més important».

La meva segona presidència (1987)

Bèlgica va ostentar la presidència de la Comunitat en els primers sis mesos de 

1987. També estava prevista una visita meva als Estats Units. El 28 de maig vaig 

reunir-me amb el president Reagan al Despatx Oval. Vaig entregar-li una capsa que 

contenia una moneda d’or de 50 ecus, unitat de moneda europea, i una moneda de 

plata de 5 ecus, regal que va agrair molt, tot i que no crec que fos conscient de la 

nostra ambició de crear una moneda única europea. La conversa no va durar gaire, 

però va ser del tot amical. Reagan va abordar el tema de l’economia americana. 

Va donar la culpa al Congrés de l’excessiu dèfi cit del pressupost. També va insistir 

reiteradament sobre la necessitat de reduir els impostos (impostos baixos generen 

alts ingressos) i de tallar d’arrel la interferència estatal sobre l’economia, la «libera-

lització». En resum, els principis bàsics de l’«economia Reagan», no gaire popular al 

continent europeu.
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En aquell moment Reagan estava preocupat per l’afer de l’Iran-Contra; Mitter-

rand es trobava enmig de la seva primera cohabitació amb Jacques Chirac (Mitter-

rand, un president socialista, havia nomenat un primer ministre conservador) i no 

estava gens clar que sortís reelegit president el 1988; la CDU de Kohl havia patit 

greus pèrdues en algunes eleccions als land; el govern italià, com sempre, penjava 

d’un fi l; la senyora Thatcher s’enfrontava a unes eleccions parlamentàries crucials 

i la posició de Yasuhiro Nakasone, primer ministre japonès, havia quedat afeblida 

per problemes econòmics persistents. A tothom li feia molta falta que la cimera 

Econòmica d’Occident a Venècia fos un èxit. Jo vaig cenyir-me al meu paper eu-

ropeu. Es van dividir les tasques entre el Consell i la Comissió. Jo m’ocupava d’al-

guns expedients i el president de la Comissió, d’altres. Per a Delors, la participació 

en aquesta cimera era una qüestió de prestigi i la demostració de la importància 

global del mercat europeu intern. Creia que a ell se li havia de reservar un paper 

central i per tant va amenaçar de no anar a Venècia a menys que participés de ple 

en els debats fi nancers i monetaris dels set, tot i que és dubtós que hagués dut a 

terme la seva amenaça.

Les reunions, sopars i dinars van tenir lloc a través de tres vies paral·leles, ca-

dascuna amb una agenda pròpia, formal i informal; la primera implicava els caps 

d’Estat i de govern, la segona els ministres d’Afers Estrangers i la tercera els minis-

tres d’economia. La majoria de les activitats s’havien preparat per anticipat pels 

consellers o «xerpes» dels caps de govern i també pel cap de gabinet de Delors, 

Pascal Lamy, més endavant comissari europeu i en l’actualitat director general de 

l’Organització Mundial del Comerç. Les reunions formals de la cimera Econòmica 

d’Occident consistien bàsicament en debats fi nals basats en les notes redactades 

pels xerpes. En sentit estricte les negociacions no tenien lloc i no es prenien de-

cisions. Tot i així una cimera d’aquesta mena era i encara és important. Es donen 

voltes als problemes econòmics més importants al més alt nivell i almenys s’inten-

ta aconseguir una certa coordinació.

Cimeres d’aquesta mena són tan sols la punta de l’iceberg. Durant els sis 

mesos de la presidència europea es van prendre iniciatives i es van forjar pac-

tes i èxits en un gran nombre d’àrees. Jo, per exemple, vaig pressionar per ar-

ribar a un diàleg social europeu. Fins aleshores els agents socials havien estat 

absents a nivell europeu. Però a la vista de la fi nalització del mercat intern, 
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havia arribat l’hora que el component social es posés al nivell de l’econòmic. 

És per això que el 7 de maig Delors i jo vam convidar a representants de la 

patronal i dels treballadors europeus a un diàleg ofi cial. Va ser el primer en la 

història de la integració europea.

De peregrinació per Europa

Com sempre, el més destacat de la presidència s’havia reservat per a la 

clausura del Consell Europeu. En el curs d’uns pocs dies vaig visitar totes les 

capitals de la Comunitat d’aleshores. En el diari Die Welt del 22 de juny de 

1987 vaig descriure la meva gira com un Pilgerfahrt für Europa, una peregri-

nació per Europa.

Aquesta vegada, un projecte polític i econòmic comú sí que es va posar 

damunt la taula en el Consell Europeu del 29 i 30 de juny. En un document 

titulat «Tirar endavant l’Acta Única: una nova frontera per Europa», Delors va 

proposar una reforma dràstica del pressupost, amb una proporció més gran 

destinada a projectes que milloressin la cohesió, de manera que en termes 

relatius els crèdits per a una política agrícola comuna caurien. Això va topar 

amb la dura oposició de Margaret Thatcher. En un debat molt càustic, Mitter-

rand i Kohl van insistir en arribar a un acord. Tanmateix, quan va ser l’hora 

de votar, vaig invertir l’ordre de votació de manera que Margaret Thatcher fos 

l’última. Tothom va votar-hi a favor menys ella. Estava totalment aïllada, però 

com que es requeria d’unanimitat, no es va poder tancar un acord. A causa de 

les accions dels britànics tampoc va haver-hi acord sobre la proposta belga de 

redactar un cor de drets socials bàsics, més endavant conegut com Carta Soci-

al. Com que jo m’ho veia a venir i volia evitar-ne el rebuig formal, vaig aturar 

en sec al secretari d’Afers Estrangers Geoffrey Howe i vaig cridar: «Porteu els 

entrepans!». La reunió, tanmateix, va fracassar.

La presidència danesa en la segona meitat de 1987 tampoc va poder arribar 

al consens. Kohl, que presidia la primera meitat de 1988, va aconseguir sor-

tir-se’n a la cimera de Brussel·les de l’11 i 12 de febrer. L’acord sobre el primer 

pressupost multi anual, conegut com paquet Delors, va donar una empenta 

fi nancera a la integració i va contribuir a l’eufòria de l’Europa de 1992, com es 

va batejar la fi nalització del mercat intern.
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Ambicions d’un alt càrrec

Degut al creixent prestigi d’Europa, ser membre de la Comissió anava molt 

buscat. En la tradició belga, aquestes decisions es prenien durant les negociacions 

governamentals: Willy De Clercq, per exemple, va convertir-se en comissionat 

europeu el 1984 durant el meu primer mandat. El maig de 1988 Jean-Luc Dehaene 

estava negociant amb els socialistes i se’m va preguntar si tenia esperances d’en-

trar a la Comissió. Karel Van Miert, aleshores president dels socialistes fl amencs, 

m’havia demanat dues vegades si tenia ambicions al respecte. «No vull substituir 

Willy De Clercq», vaig dir. «És una qüestió de lleialtat. No ho faria». La meva car-

rera política hauria estat una altra si hagués dit que sí. En darrera instància, es va 

nomenar a Van Miert candidat després de la formació del govern.

Al Parlament hi havia constants especulacions al voltant de les meves ambici-

ons per a un nomenament d’alt nivell europeu. Allà, en un dels centres de xafar-

deries més salvatges del món, va arribar-me el rumor que jo seria el successor de 

Delors. Vaig negar immediatament que anés al darrera del seu càrrec. Afortuna-

dament, la qüestió es va oblidar aviat. El 1993 el mandat de la presidència de De-

lors va allargar-se dos anys fi ns l’1 de juny de 1995, per tal que la durada del seu 

mandat coincidís amb la del Parlament. Tot i que hi havia l’acord tàcit que ara 

tocava el torn d’un democratacristià d’un país petit, ni Lubber ni jo vam conver-

tir-nos en presidents de la Comissió. Kohl no recolzava Lubbers, i jo no tenia cap 

oportunitat perquè ja no era membre del Consell Europeu. Hauria estat una altra 

història si hagués continuat de primer ministre. Helmut Kohl va confessar-me, 

quan vaig dimitir el 1992: «Tu hauries de ser president de la Comissió. Ets el meu 

candidat». A començaments de 1994, en un congrés de la CDU a Hamburg, va 

dir-me que li sabia greu saber «dass du aus dem Rennen bist», que ets fora de la 

cursa. Els candidats només tenen una oportunitat si els nomenen els seus propis 

governs. Ofi cialment, i per tal de complir amb els pactes de coalició, Van Miert 

va seguir essent el candidat belga ofi cial, però a la pràctica Jean-Luc Dehaene ja 

estava immers del tot en la cursa per a la presidència de la Comissió.

El llarg camí cap a l’euro

La fi  de l’euroesclerosi també es va notar al PPE, on hi havia un consens 

particularment fort sobre el futur d’Europa. A la cimera del PPE celebrada a la 
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cancelleria de Bonn el 30 de maig de 1988 ja havien tingut lloc llargs debats 

sobre el lligam entre el mercat intern i la unió econòmica. Kohl era una gran 

partidari de la Unió Econòmica Europea (UEE) i creia que la integració europea 

havia d’adquirir el caràcter d’irreversible.

La nostra ambiciosa i parcialment profètica conclusió fi nal feia així:

«El proper pas que s’ha de donar cap a la Unió Europea el 1992 és 

la fi nalització del gran mercat lliure i el seu marc social. Fundar la 

Unió Europea es manté com la tasca i l’objectiu de les polítiques de la 

Comunitat. Per a aconseguir-ho són necessàries decisions i mesures 

que van més enllà de les reformes ratifi cades per l’Acta Única Europea, 

en particular l’ampliació dels poders legislatius i de control del Parla-

ment i també els poders executius i els drets d’admissió de la Comissió; 

la creació de les condicions per a fundar un Banc Central Europeu que 

vigili de manera autònoma el valor i l’estabilitat de la moneda euro-

pea; l’evolució de la cooperació política europea cap a una gestió de la 

política exterior de la Comunitat; i fer síntesi dels reglaments actuals i 

procediments previstos, dins o fora dels tractats, per a transformar-los 

en una Constitució democràtica»

L’any 1988 ja proposàvem una Constitució europea!

El trio europeu...

La causa del rellançament d’Europa es trobava en la col·laboració que hi ha-

via entre els equips de Mitterrand, Kohl i Delors. La resta de caps de govern no 

s’implicaven en la seva presa de decisions, tot i que certament jo vaig ser dels 

que sempre va recolzar la troica i el lideratge de Delors, juntament amb Santer 

de Luxemburg, Andreotti d’Itàlia i González d’Espanya. L’ambient al Consell Eu-

ropeu era únic, perquè molts dels seus membres estaven bàsicament d’acord en 

la manera de completar la UE; a més, a nivell personal es duien extremadament 

bé entre ells.

Jo tenia molt bona relació amb Mitterrand, per exemple, tot i els daltabaixos 

que envoltaven la qüestió de la seu del Parlament Europeu. Va convidar-me al 
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Palau de l’Elisi en diverses ocasions i el 1982 va convidar-me al Fort de Brégan-

çon, residència presidencial d’estiu. Les relacions eren molt més fl uïdes amb 

Mitterrand que no pas amb Giscard, qui cada vegada que ens trobàvem iniciava 

la conversa de manera altiva amb la pregunta: «Comment va la Belgique?». Tot 

i així Mitterrand i jo sempre vam guardar una certa distància a causa del seu 

estatus de cap d’Estat, i jo sempre l’anomenava Monsieur le Président. Només 

Helmut Kohl i Margaret Thatcher se li adreçaven pel nom.

Sempre vaig dur-me molt bé amb Helmut Kohl. Les nostres conviccions 

sobre Europa són idèntiques. Feia anys que el coneixia. Com a jove president 

dels democratacristians fl amencs, vaig assistir al congrés de la CDU el 12 de 

juny de 1973, on ell va sortir escollit president. En aquell temps ell encara era 

ministre de la presidència del land Renània-Palatinat. Vaig anar a tots els con-

gressos de la CDU i, com a president del PPE, he mantingut aquesta tradició 

fi ns el dia d’avui. Junts vam ser membres del Consell Europeu durant gairebé 

deu anys. Sempre vam treballar colze a colze i amb mútua confi ança, no no-

més al Consell sinó també dins el PPE. Si et guanyes la seva confi ança, el seu 

suport és incondicional. Però si perds la seva confi ança t’abandona sense con-

templacions i el pes polític de Kohl és prou gran per estar segur que a partir 

d’aleshores políticament ets mort.

Delors era en el fons un democratacristià, tot i que pertanyia a la família 

socialista. És catòlic practicant i coneix millor que molts polítics que es fan dir 

democratacristians els principis bàsics de la democràcia cristiana: personalis-

me, federalisme, subsidiarietat. A més a més, és excepcionalment proeuropeu, 

cosa que no es pot dir de tots els socialistes o francesos. Tot i els rumors so-

bre el meu interès en la presidència de la Comissió, la nostra relació sempre 

ha estat excel·lent. És remarcable que mai hagi expressat, que jo sàpiga, una 

opinió sobre la qüestió de la seu del Parlament Europeu. Nosaltres sempre 

preníem, gairebé instintivament, el mateix partit. A causa de la proximitat de 

la Comissió amb Brussel·les era excepcionalment fàcil mantenir el contacte. 

Va complir amb vigor el seu paper al Consell Europeu. Va ser Delors qui va 

traçar les línies per on va transcórrer el debat. Al mateix temps, sempre va 

saber agrair i felicitar els caps de govern que s’havien arriscat per ell, com vaig 

descobrir repetides vegades.
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... versus la Sra. Thatcher

Mai vaig evitar la confrontació amb Margaret Thatcher. Durant un dinar al 

Consell Europeu a Dublín el juny de 1990 vaig estar debatent el futur d’Europa 

amb ella durant una hora. Va ser un estira i arronsa continu i cap dels altres caps 

de govern va voler intervenir en la conversa. Probablement ja els anava bé dei-

xar que ho expliqués jo en nom seu.

Des de mitjans de la dècada de 1980 l’eix francoalemany, o més ben dit el 

triple equip de Mitterrand, Kohl i Delors, treballava de manera excel·lent sem-

pre que Thatcher no els posés pals a les rodes. Si els francesos i els alemanys 

feien una proposta que abans havien pensat amb molta cura, tenia totes les pos-

sibilitats d’èxit. Els preparatius eren crucials i prèviament s’havia de convèncer 

els britànics. Això sempre era un assumpte espinós. Thatcher mai va dubtar 

de prendre riscos si les converses no anaven com ella volia, tot i que sovint es 

quedava sola i això contribuïa al seu aïllament. Jo em demanava si aquesta era 

una manera efi caç de conduir les polítiques europees, però almenys s’ha d’ad-

metre que amb ella sabies quin terreny trepitjaves. En aquell temps no hi havia 

assessors d’imatge. La seva tossuderia li va comportar moltes simpaties, almenys 

a casa, però va fer molts enemics en altres bandes.

La seva conferència d’obertura de l’any acadèmic de la Universitat Europea 

a Bruges el 20 de setembre de 1988 va ser llegendària. El discurs va provocar 

un enrenou considerable en els cercles europeus. Just quan el projecte europeu 

començava a agafar volada de nou, la senyora Thatcher va carregar ferotgement 

contra la Comissió, «que cada vegada fot més cullerada», i va pintar el règim 

com un perepunyetes, el «malson» d’un superestat europeu, que de passada va 

comparar amb la Unió Soviètica. També s’oposava a la creació d’un Banc Central 

Europeu i a l’abolició de les fronteres internes. De fet aquesta era una acció de 

la rereguarda, ja que moltes de les seves opinions anaven en contra del que ella 

mateixa havia aprovat anteriorment. A més a més, no va voler reconèixer la di-

nàmica de la integració europea ni la seva lògica. Una unió econòmica no podia 

tenir èxit sense una unió política i monetària. Al vespre, després de la seva con-

ferència, va haver-hi un sopar a l’ambaixada britànica a Brussel·les. Vaig aprofi -

tar l’oportunitat per, de manera educada, llençar-me a un debat apassionat. La 

Sra. Thatcher, tanmateix, va ser arrogant al opinar sobre el sistema polític belga. 
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«Com pots mantenir unit un país d’aquesta manera?», va demanar retòrica-

ment. «Què dimonis són tots aquells districtes i comunitats? Són províncies?» 

No tenia remei.

Jo estava decidit a no deixar-ho estar. Dues setmanes després de la conferèn-

cia a Bruges, el 28 de setembre, vaig organitzar a Brussel·les una concorreguda 

conferència de premsa internacional, per tal d’explicar la meva postura federal 

sobre el futur d’Europa en resposta al acusat euroesceptisme de Thatcher. El 

meu objectiu no era encetar una polèmica personal, sinó fer pressió i debatre les 

qüestions fonamentals. En aquell moment vaig ser l’únic cap de govern que va 

recollir el guant de la Dama de Ferro. Jo, com Thatcher, tenia més de deu anys 

d’experiència en el Consell Europeu i el meu compromís europeu, convicció i 

punts de vista venien de lluny.

Alguns britànics, especialment alguns membres del partit conservador, se 

senten més a prop dels Estats Units que no d’Europa. Aquesta és l’arrel del pro-

blema. Margaret Thatcher també estava convençuda, o se’n havia convençut, 

que això era així, sobretot després que arribés a la fi  del seu primer mandat 

com a primera ministre. Va adonar-se’n massa tard que el mercat intern conte-

nia les llavors de la unió econòmica i monetària, inclòs la moneda única, i en 

darrer instància també de la unió política. Ella no podia acceptar-ho. Per a ella 

la transferència de sobirania o, més ben dit, el fet de compartir la sobirania, era 

i encara és indesitjable, impossible i impensable. Estava en contra de l’expansió 

de la «institucions comunitàries» i trobava horrorós el model social europeu. 

Alimentava un fàstic intrínsec pel que havíem aconseguit a nivell social a l’Eu-

ropa continental. Li resultava incomprensible del tot i mostrava un menyspreu 

absolut. El mateix li passava amb l’organització del sistema polític. Es desvivia 

pel sistema majoritari britànic. Els altres sistemes eren per defi nició no demo-

cràtics i inefi caços. Quan una vegada li vaig deixar clar que a l’hora de prendre 

decisions crucials jo sempre havia de tenir en compte els socis de coalició, va 

respondre’m lacònicament «Tens els sistema equivocat!».

Tanmateix, Margaret Thatcher era sempre amical en el tracte social. A mi 

m’agradava i n’admirava la seva perseverança i enorme capacitat de treball. 

Quan a la fi  de 1990 la seva marxa de l’escenari polític semblava inevitable, jo 

encara la vaig animar personalment a no defallir. Sèiem un al costat de l’altre 
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al Saló dels Miralls durant el sopar de gala de la cimera sobre la Carta Social, a 

Versalles. Mai vam arribar a un acostament de postures, però.

La caiguda del mur

La fi nalització del mercat intern i el futur de moneda única, van enfrontar-se 

a una nova emergència durant la segona meitat de 1989, a causa de les convul-

sions de l’Europa Central i de l’Est. Al començament eren casos diferents. El 

28 de setembre de 1989, vaig tenir una audiència amb el president del Consell, 

François Mitterrand, i la seva ministra d’Afers Europeus, Élisabeth Guigou, al 

castell de Stuivenberg. Mitterrand va informar-me dels seus contactes bilaterals 

amb la senyora Thatcher. Ella l’havia advertit que el socialisme podia entrar 

sigil·losament a la Comunitat «per la porta del darrere». També va demanar-me 

que m’esforcés amb Lubbers que, en opinió seva, confi ava massa en Thatcher. 

Ara que s’acostava la fi  de la Guerra Freda no podia haver-hi més dubtes sobre 

l’ampliació. Mitterrand ho resumia d’aquesta manera: «Tenim molts problemes 

a resoldre i necessitarem com a mínim quinze anys per a abordar-los. No pro-

mouré més sol·licituds d’ingrés perquè aleshores Europa es trencaria». Vist ara, 

el seu càlcul sembla profètic. Ell expressava la convicció general que no podíem 

caure en la confusió pel que passava fora de la Comunitat, per por que això por-

tés la integració a un carreró sense sortida.

Quan el Mur de Berlín va caure el 9 de novembre de 1989 la situació va 

canviar completament. Tothom va veure clar que el Wende, el canvi, era irre-

versible. Fins i tot la presidència francesa es va deixar convèncer i va reaccionar 

immediatament i va convocar una cimera informal el 18 de desembre al Palau 

de l’Elisi. Bèlgica va recolzar immediatament la iniciativa francesa. Amb aques-

ta primera cimera des de la caiguda del Mur, Mitterrand intentava baixar-li els 

fums a la Thatcher; al Consell Europeu volia centrar el debat en l’Europa Cen-

tral. Per a Mitterrand era essencial que la Comunitat parlés amb una sola veu 

per tal d’avançar-se a la cimera Est-Oest de Bush i Gorbatxov a Malta el 3 i 4 de 

desembre.

El sopar informal (que Lubbers anomenava irònicament la cimera gastronò-

mica) no va aportar cap decisió, però sí que va produir algunes declaracions 

políticament importants. Per exemple, es va declarar un suport explícit als re-
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formadors de l’Europa Central i de l’Est, amb la proposta de Mitterrand d’establir 

un banc europeu per al desenvolupament europeu. Thatcher s’hi va oposar fi ns 

que es va suggerir que el banc s’hauria d’establir a Londres. També vam declarar 

clarament que no es podia permetre que aquests nous esdeveniments alentissin 

la integració europea. Kohl hi estava compromès del tot. Això va ser de vital 

importància, ja que els francesos temien que una Alemanya nova i ampliada 

girés l’esquena a Europa. La inviolabilitat de les fronteres existents es va confi r-

mar ofi cialment, així com les aliances militars, tant de l’OTAN com del pacte de 

Varsòvia. Que jo recordi, Kohl no va mencionar en el seu discurs la unifi cació 

alemanya, o Wiedervereinigung.

Ningú sabia on anàvem. Durant les converses bàsicament tantejàvem el ter-

reny. La caiguda del Mur de Berlín requeria un reajustament mental i per a al-

guna gent això volia dir distanciar-se del que havien declarat feia poc. Deu dies 

després de la cimera informal al Palau de l’Elisi, el 28 de novembre de 1989, Kohl 

va presentar el seu famós pla de deu punts per a la reunifi cació alemanya. Això 

va encoratjar tothom a tirar endavant, a casa i a l’estranger. De forma crucial, 

Kohl volia incrustar la reunifi cació alemanya dins l’Europa unida. Això coincidia 

amb les seves conviccions més profundes. Volia reforçar i ampliar la Comunitat 

amb tot el que això implicava en aquell moment: l’EMU, la Carta Social i, més 

endavant, la Unió Política Europea (UPE).

La reunifi cació alemanya

Els esdeveniments a l’Europa Central i de l’Est es succeïen ràpidament. Com 

que la situació canviava diàriament i hi havia molt en joc (tant en el context com 

en el contingut de la unifi cació europea) els contactes bilaterals van tenir lloc sen-

se parar, principalment per telèfon. Els preliminars de les reunions del Consell Eu-

ropeu d’Estrasburg es van caracteritzar per uns intensos intercanvis diplomàtics. 

La cimera del 8 i 9 de desembre de 1989 va començar amb un informe de 

Delors sobre la implementació de l’Acta Única Europea i la seva infl uència sobre 

el creixement econòmic. Durant el dinar es va debatre l’evolució de l’Europa 

Central i de l’Est. La sessió de la tarda va estar marcada pel dossier del EMU. El 

debat sobre la Carta Social va ser molt més difícil: va quedar perfectament clar 

que Margaret Thatcher mai hi estaria d’acord.
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El paràgraf més important i més delicat de les conclusions tenia a veure 

amb la reunifi cació alemanya: «El nostre objectiu és perpetuar l’estat de pau a 

Europa, en sintonia amb la qual la nació alemanya recuperarà la seva unitat a 

través de la lliure autodeterminació. Aquest procés s’hauria de dur a terme d’una 

manera pacífi ca i democràtica, tenint en compte els acords, els tractats i tots els 

principis establerts a l’Acta fi nal d’Helsinki, en un context de diàleg i coopera-

ció entre l’Est i l’Oest. Al mateix temps no podem perdre de vista la integració 

europea». En altres paraules: s’havia aconseguit el principi «no d’una Europa 

germànica, sinó d’una Alemanya europea». Però no va ser gens fàcil.

En el sopar que va precedir el resultat fi nal, Mitterrand no va prendre el mateix 

partit que Kohl. Va ser molt caut i formalment no va declarar encara ser partidari 

de la reunifi cació. No ho faria fi ns molt més tard. Després d’Estrasburg, per a gran 

disgust de Kohl, Mitterrand va fer una visita ofi cial més a la RDA del 20 al 22 de de-

sembre de 1989. Més endavant Mitterrand va intentar defensar-se d’aquesta crítica 

al referir-se en un llibre a la meva visita ofi cial a Polònia l’abril de 1991. Tot i que jo 

havia fet aquesta visita a Polònia abans que el règim comunista hagués fi nalment 

desaparegut, va ser després que se celebrés una «taula rodona» política amb la 

decisiva participació de Lech Wałȩsa i el seu moviment de Solidarnoś ć .

Durant el sopar a Estrasburg, la reunifi cació alemanya ja era un fait accompli 

en opinió de Kohl. Estava ansiós de convèncer els caps de govern dubtosos i els 

rivals. Thatcher va manifestar-se en contra de la reunifi cació. Mitterrand dubtava, 

com Andreotti. González, Santer i jo n’érem ferms partidaris. Lubbers va interve-

nir amb una pregunta: «Basant-se en el passat, és oportú per a Alemanya tornar a 

estar unida altre cop?».

Aquest tour de la table va deixar profundes cicatrius. Kohl volia forçar un pas 

endavant i no tothom ho va saber valorar. Estava furiós amb la intervenció de Lub-

bers. Quan Kohl deixava el sopar va deixar-li anar: «Jo t’ensenyaré quatre coses 

d’història alemanya!». Per a Kohl, la història d’Alemanya és part del seu ésser. El 

seu germà gran, Walter, va morir el 1944. Els records de la Segona Guerra Mundial 

(era massa jove per a haver-hi pres part, massa vell per a no conèixer-la) es troben 

al cor mateix de la seva personalitat i del seu compromís polític. Per tant, creia 

que no calia que el primer ministre holandès li donés lliçons d’història alemanya. 

Lubbers va arribar a penedir-se d’aquest incident.
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Tot i que des d’aleshores encara es porten prou bé entre ells, s’havia tocat un 

nervi. D’altra banda, el fort recolzament espanyol a la reunifi cació es va basar en 

l’amistat personal entre Kohl i González. Kohl mai va oblidar-ho i a González el 

seu gest no el va perjudicar.

La reunifi cació alemanya, una Europa social (que l’Acta Única Europea tractava 

amb duresa per culpa de l’oposició constant dels britànics i mai va acabar d’agafar 

volada) i la necessitat d’accelerar la integració van continuar dominant el debat, 

fi ns i to després de la cimera d’Estrasburg, però els escenaris que circulaven es 

contradeien en el com, quan i perquè. La situació geopolítica no va ajudar a l’es-

tabilitat. Va ser un període de moltes especulacions sobre l’organització futura de 

la «casa comuna europea», com Mikhaïl Gorbatxov l’havia batejat sis mesos abans.

Cap a la unió política 

A la fi  del 1989 a Estrasburg encara planava la incertesa, però durant la presi-

dència irlandesa de la primera meitat de 1990 la qüestió alemanya va rebre llum 

verd. El fet d’adonar-nos tan a fons que a la vista de la imminent reunifi cació 

calia donar una nova empenta a la unitat política va fer que els ministres d’afers 

exteriors rebessin l’encàrrec de preparar una esmena al tractat.

La presidència italiana va marcar el camí. Al Consell Europeu de Roma el 

desembre de 1990 es va prendre la decisió de celebrar dues conferències in-

tergovernamentals, una sobre l’EMU i l’altra sobre la unió política. A Delors el 

preocupava que les coses anessin massa lluny, perquè temia que aleshores no en 

trauríem res de la moneda única. El perill de perdre l’impuls inicial era real. Per 

tant, els francesos volien accelerar la implementació de la moneda única perquè 

París temia que els alemanys canviessin de parer. Però, al mateix temps, havia 

guanyat terreny el convenciment que només una Comunitat reforçada podria 

jugar un paper en la nova Europa (d’aquí la necessitat d’una segona conferència 

intergovernamental sobre la unió política).

Mentrestant, França també va posar damunt la taula la qüestió de la seu del 

Parlament altra vegada. Més que mai la reunifi cació alemanya havia convertit 

Estrasburg en un símbol europeu de la reconciliació francoalemanya i de l’eix 

París-Bonn. Però Brussel·les també va guanyar en importància a partir del re-

forçament de la Comunitat. La meva postura era que els estats membres també 
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havien de tenir en compte els desitjos del Parlament. No estàvem ni de lluny a 

prop d’una solució, i la presidència italiana va rebre l’encàrrec de trobar una 

resolució defi nitiva en el proper Consell Europeu.

Dues vegades a Roma

La por a perdre l’impuls inicial va resultar justifi cada. El 2 d’agost de 1990 

les tropes iraquianes van entrar a Kuwait. El boicot mundial al règim de Sad-

dam Hussein i la guerra a la regió del Golf van fer miques l’optimisme. La 

recessió econòmica també va afectar l’Europa Occidental, i Alemanya es va 

haver d’escurar les butxaques per a pagar la reunifi cació. La resposta dividida 

i impotent de la UE durant la guerra a Iugoslàvia no va ajudar gens a la seva 

reputació. Mica en mica això va afectar el recolzament públic al projecte euro-

peu i dos anys més tard ens portaria a una crisi durant la ratifi cació del tractat 

de Maastricht.

A fi nals de 1990 va ser el torn dels italians. Igual com en els preparatius per 

a l’Acta Única Europea, Andreotti, president del Consell, va jugar-hi un paper 

estel·lar. Durant una reunió el 16 de setembre de 1990 a Càller va jurar-me que 

l’EMU rebria l’empenta defi nitiva amb el recolzament alemany. 

D’altra forma, molt possiblement un any més tard l’EMU resultaria improba-

ble. Per a Andreotti el trasllat total del Parlament a Brussel·les era impossible, 

tot i que va considerar l’opció d’un statu quo o una resolució temporal que 

fos viable. Jo no hauria d’haver esperat gaire ajuda per part dels italians, com 

més tard va quedar clar. Però la gestió d’Andreotti de l’EMU i la Unió Política 

Europea (UPE) va ser impecable. Com a president del PPE vaig recolzar-lo to-

talment. El fet que un democratacristià italià liderés la Comunitat augmentava 

les possibilitats que les nostres idees es fessin realitat.

El primer Consell Europeu després de la reunifi cació alemanya va tenir lloc 

a Roma el 27 i 28 d’octubre de 1990. Recordo les discussions acalorades entre 

Thatcher i Andreotti sobre la moneda única. Andreotti se’n va sortir del tot 

a l’hora d’aïllar Thatcher i fer-li empassar l’EMU a pesar de les seves airades 

protestes. Tan sols se li va donar un paràgraf on ella va explicar la postura 

discrepant britànica. Aquest va ser el cant del cigne de la Dama de Ferro. Com 

més ferma es mantenia en la seva actitud euroescèptica, més contraproduent 
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resultava, i en aquest punt va començar a passar angúnies fi ns i tot a casa seva. 

El 27 de novembre el seu propi partit va forçar-la a dimitir i John Major va 

substituir-la.

El segon Consell Europeu a Roma, el 14 i 15 de desembre, va posar en funci-

onament un tractat que més tard agafaria el nom de Maastricht. L’ampliació va 

seguir endavant, però abans les dues ICG havien d’arribar a conclusions, com a 

molt tard a fi nals de 1991. La ratifi cació havia de completar-se a fi nals de 1992 

per tal que el nou tractat pogués entrar en vigor l’1 de gener de 1993. Des-

prés que la cimera hagués acabat, les dues ICG van inaugurar-se formalment. 

En aquest Consell Europeu, el primer des de 1979 sense Margaret Thatcher, jo 

era el cap de govern més longeu. Hi havia grans esperances que ara l’actitud del 

Regne Unit s’invertiria. S’anunciava una nova fase sense postures negatives ni 

escèptics. Fins i tot es va predir que Major acceptaria l’euro i la Carta Social del 

tractat. La seva primera intervenció va alimentar aquestes esperances. Però va 

ser qüestió de temps que Major retrocedís a posicions preses per la Thatcher. 

Això encara no estava clar a Roma, però va ser evident no gaire més tard.

Un paper per al PPE

La presidència luxemburguesa en la primera meitat de 1991 va introduir la 

doble ICG com a característica permanent. Era massa tard per a donar la llauna 

i prou; el nou tractat calia escriure’l. El PPE també va impulsar-ne els prepara-

tius. La nostra contribució, així com la de l’equip de Mitterrand, Kohl i Delors, 

va ser crucial i decisiva pel futur Tractat de Maastricht. En aquell moment el 

Consell Europeu consistia en dotze membres. Hi havia dos socialistes, François 

Mitterrand i Felipe González; sis membres del PPE, Helmut Kohl, Ruud Lubbers, 

Jacques Santer, Konstantinos Mitsotakis, Giulio Andreotti i jo; el conservador 

britànic John Major, el conservador danès Poul Schlüter i el portuguès Cavaco 

Silva (en aquell moment membre dels Liberals que més tard s’uniria al PPE); així 

com el líder irlandès del Fianna Fáil Charles J.Haughey.

Érem conscients de l’immens repte i també de la gran responsabilitat que 

hi havia en joc. Era ara o mai. La cimera del PPE va reunir-se dues vegades sota 

la meva presidència: el 13 d’abril a Brussel·les i el 21 de juny a Luxemburg. La 

qüestió de l’ingrés dels conservadors britànics al PPE encara va dominar la pri-
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mera reunió. La segona, al castell de Senningen, va preparar el Consell Euro-

peu del 28 i 29 de juny, que va portar la presidència luxemburguesa a la seva fi .

Es van adoptar postures, forjar aliances i explorar marges de negociació. 

Kohl, per exemple, va deixar caure la idea d’un congrés amb membres del Par-

lament nacionals i europeus, perquè aquesta nova institució seria l’excusa per a 

no haver d’ampliar els poders del Parlament Europeu. Fins i tot es van fer retocs 

a l’agenda. El pla original d’aconseguir un tractat durant la presidència luxem-

burguesa va abandonar-se, al no ser factible. Ens vam donar sis mesos més per a 

posar-nos mans a la feina, perquè les idees sobre la unió política no semblaven 

prou treballades encara. Pel què feia a Kohl, segons ell no podia haver-hi dubtes 

sobre l’EMU a menys que els resultats de l’EPU estiguessin al mateix «nivell». 

Tot i que els ajornaments sempre comporten un risc, Kohl va assenyalar que 

almenys els democratacristians encapçalarien la presidència holandesa, especi-

alment Lubbers i el seu ministre d’Afers Exteriors, Hans van den Broek. Això li 

donava esperances d’un bon resultat, per a Alemanya, per a Europa i per al PPE. 

Temíem que el nou tractat no complís amb les esperances que tanta gent hi ha-

via depositat. Dos anys abans, a Estrasburg, s’havia posat el llistó molt alt, però 

de camí a Maastricht hi havia la temptació de ser menys ambiciosos. 

Una altra vegada el PPE va conduir els resultats de les ICG durant la presidèn-

cia europea. Jo estava al càrrec d’un grup de treball amb personal dels caps de 

govern del PPE. A més a més, va haver-hi tres cimeres del PPE: als marges de la 

cimera de l’OTAN a Roma el 8 de novembre de 1991; al castell de Stuivenberg 

a Brussel·les el 26 de novembre i a La Haia el 6 de desembre. Allà també se’m 

va designar portaveu per a introduir l’article del tractat sobre el reconeixement 

dels partits polítics europeus durant el Consell Europeu.

Faré servir un exemple per a il·lustrar el fet que les reunions del PPE sí que 

marcaven la diferència. Lubbers no era molt partidari d’augmentar els poders 

del Parlament Europeu i tenia la mateixa opinió sobre l’avis conforme. A la reu-

nió del PPE del 26 de novembre, va haver de fer marxa enrere com a president 

del Consell si volia mantenir el suport dels altres primers ministres del PPE. 

Tanmateix, l’avis conforme no va sobreviure les negociacions fi nals.

A la cimera de Maastricht jo estava satisfet amb l’EMU però no amb l’EPU, tot 

i que es van aconseguir avenços signifi catius. Altra vegada els britànics havien 
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posat pals a la roda, i també en un moment crucial. Maastricht era un acord 

polític i una concessió. Alguns líders no es podien empassar el doble objectiu 

d’una unió política i monetària europea a la vegada, amb la qual somniàvem jo i 

la resta de caps de govern del PPE (i això va ser una llàstima).

Entre democratacristians

A pesar dels seus defectes, Maastricht va ser el moment de glòria de Lubbers. 

En part va ser gràcies a ell que el tractat es fi rmés. Jo coneixia Lubbers des de 

feia una dècada. La nostra primera trobada data del període quan ell era el líder 

de la CDA al Parlament holandès. En aquell moment Dries van Agt encara era el 

primer ministre. Ens vèiem amb freqüència a les reunions del PPE així com a les 

del Consell Europeu. També teníem contacte regular entre reunió i reunió. Des 

del començament havíem congeniat, particularment a nivell personal, tot i que 

hi havia diferències evidents. Encara el considero un amic íntim. En termes polí-

tics, teníem algunes diferències d’èmfasi. Ell era menys procliu al Benelux. Com 

molts altres polítics holandesos, estava molt compenetrat amb Londres. «Aquest 

és el meu paper», va dir-me. «És el que em toca». Freqüentment es situava en la lí-

nia de foc i era probablement l’únic líder europeu que mantenia bones relacions 

amb Margaret Thatcher (sovint rebia l’encàrrec de persuadir-la).

La seva relació amb Kohl era molt ambivalent. Kohl confi ava molt en Lubbers 

com a democratacristià ben disposat envers Europa que era. Això va quedar clar 

de manera reiterada, inclòs a Maastricht. Però durant el debat sobre la reunifi -

cació alemanya van xocar de front. Kohl mai va oblidar-ho. Això va ser evident 

quan Lubbers va voler ser president de la Comissió el 1994, i també quan es 

va presentar de candidat a la secretaria general de l’OTAN. En cada ocasió va 

tenir el recolzament dels britànics, però mai va sortir-se’n. El 1998, Lubbers va 

convertir-se amb èxit en Alt Comissionat per al refugiats de la Nacions Unides 

a Ginebra. Finalment havia aconseguit un càrrec internacional, però aquí el seu 

caràcter extravertit va resultar fatal. És amic de tothom. Sempre ha estat així, 

que jo recordi. A Ginebra li van fer pagar però tanmateix jo vaig continuar cre-

ient en la seva integritat.

El mateix valia per a Andreotti, la reputació del qual es va dilapidar per 

altres raons. La justícia va perseguir-lo durant molts anys, però sempre va sor-
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tir-ne absolt. No es pot discutir la seva contribució a l’èxit de les ICG en el 

mercat intern i l’euro. Sabia del què parlava, perquè havia estat implicat en la 

política italiana des de la dècada de 1970, com a ministre i primer ministre. 

Andreotti és extremadament intel·ligent, europeu convençut, agut, misteriós 

i fascinant. Es rumoreja que es lleva cada dia a les quatre de matinada, va a 

missa, i no para mai d’escriure. Puc confi rmar això darrer. Solia escriure con-

tínuament durant les reunions com a membre del nostre grup parlamentari a 

Estrasburg. Tot i la seva edat, encara es troba en actiu en la política italiana i 

sovint surt als mitjans. És un autèntic supervivent.

La meva batalla per Brussel·les

L’únic cas en què Andreotti no va recolzar-me totalment va ser amb la seu 

del Parlament Europeu, però tampoc va fer-ho Lubbers. Com ja he dit, jo vaig 

oposar-me a la seva ubicació defi nitiva a Estrasburg per primera vegada el 1981. 

Sempre he defensat que el funcionament conjunt de la Comissió, el Parlament 

i el Consell a Brussel·les és una necessitat absoluta per tal d’aconseguir una 

sinergia positiva i una funcionalitat a la CEE-UE, sense parlar del cost actual 

de traslladar-se a Estrasburg una setmana al mes. Vaig continuar defensant un 

paper diferent però important per a Estrasburg. Però el que volien escoltar els 

francesos no era ben bé això.

A Dublín es va decidir que la presidència italiana trobés una proposta defi -

nitiva a l’octubre de 1990. El 17 de setembre vaig reunir-me amb una delegació 

de diputats belgues que van informar-me d’una actitud ferotgement antibelga 

a Estrasburg. Per resposta vaig fer saber que faria servir el meu dret a veto si 

s’amenaçava l’estatus de Brussel·les. Però els italians no van fer quasi res per 

ajudar a trobar una solució. El fet que Andreotti i el seu ministre d’Afers Estran-

gers, Gianni de Michelis, haguessin expressat obertament la seva preferència 

per Estrasburg no va ajudar a avançar precisament. El paràgraf sobre la seu 

del Parlament va suprimir-se de la resolució i l’afer ni tan sols va aparèixer a 

l’ordre del dia.

En el segon Consell Europeu a Roma el desembre, es va fer una primera 

temptativa per a aconseguir un acord més ampli sobre la ubicació. Es va propo-

sar establir la Comissió i el Consell a Brussel·les, amb l’excepció de les sessions 
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del Consell a l’abril, juny i octubre a Luxemburg, i el Parlament es reuniria a 

Estrasburg per totes les reunions plenàries. Els comitès, els grups de treball i els 

grups polítics es reunirien a Brussel·les.

Vaig negar-m’hi i l’acord no es va materialitzar. El Parlament va recolzar-me 

just abans de la cimera de Roma, i va demanar una resolució a favor d’una seu 

única per al Parlament, el Consell i la Comissió. Mitterrand no estava exacta-

ment exultant d’alegria per la meva tossuderia. Després de la cimera, durant 

la seva conferència de premsa, va assenyalar que si es qüestionava Estrasburg 

com a seu del Parlament, aleshores perquè no qüestionar Brussel·les com a seu 

de la Comissió? De manera bel·ligerant va afegir que ell era partidari d’agrupar 

les institucions, però que si no havia de ser Estrasburg, tampoc havia de ser 

Brussel·les. Va anunciar que seguiria defensant Estrasburg, tot i que sense afi r-

mar que era la capital d’Europa.

Certament la campanya francesa va persistir. Per tant vaig rebre altra vegada 

Élisabeth Guigou, la ministre francesa d’Afers Estrangers, al castell de Stuiven-

berg el 30 de maig de 1991. També va circular el rumor que jo estava disposat a 

renunciar a la meva oposició a canvi d’obtenir un alt càrrec europeu, en concret 

la presidència de la Comissió. El rumor que jo vendria Brussel·les com a seu del 

Parlament a canvi de la presidència era escandalós. Mai vaig considerar tal cosa. Si 

volia lluitar per Brussel·les com a capital d’Europa havia de ser un home lliure i no 

podia alimentar ambicions personals.

La qüestió de la seu seguia sense resoldre’s i es va traspassar a la presidència 

holandesa. Lubbers havia trobat un sistema a través del qual la seu s’establiria 

defi nitivament a Estrasburg sempre i quan es fessin unes poques concessions a 

Brussel·les. Lubbers així ho havia suggerit a Mitterrand per carta. Duia entre mans 

una mena de regateig, amb el qual buscava el suport francès a la candidatura 

d’Amsterdam com a seu del Banc Central Europeu. Que Mitterrand hagués recol-

zat Amsterdam en contra de Frankfurt era més que dubtós. Quan es va fer pública 

la carta, el compromís va fer aigües. En qualsevol cas, per a Bèlgica era inaccep-

table que el president de la Comissió hagués buscat un acord sense consultar-ho 

amb Brussel·les. Vaig aferrar-me al statu quo de Maastricht, i vaig insistir que la 

mesura transitòria de 1981 encara duraria un temps i que es respectessin els de-

sitjos del Parlament.
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A la cimera de Maastricht vaig negar-me a debatre la solució de compromís 

de Lubbers, que ja havia aconseguit l’aprovació de Mitterrand. Kohl va seguir els 

francesos. Uns quants caps de govern eren partidaris de Brussel·les; altres es van 

aferrar al statu quo o no prenien partit. En la proposta de Lubbers, el Parlament 

continuaria celebrant les seves habituals sessions mensuals a Estrasburg. Les altres 

sessions plenàries se celebrarien a Brussel·les, així com les reunions dels comitès i 

els grups polítics (això es considerava un fait accompli). Al demanar el reconeixe-

ment de Brussel·les com a casa defi nitiva del Parlament Europeu m’ho jugava tot a 

una carta. Això col·locava un obstacle més en el camí a la recerca d’una ubicació. 

Els diplomàtics van sorprendre’s de l’obstinació amb la qual vaig aferrar-me a la 

meva postura i l’efi càcia de la meva estratègia. Ara, al jugar-m’ho tot a una carta, 

Brussel·les també podia perdre-ho tot.

La proposta de Lubbers va ratifi car-se en la solució adoptada a la cimera 

d’Edimburg de l’11 i 12 de desembre de 1992. Des d’aleshores han tingut lloc 

a Estrasburg dotze sessions plenàries l’any, inclosa la sessió del pressupost. A 

Brussel·les se celebren la resta de sessions plenàries, així com les reunions 

dels comitès parlamentaris i els grups polítics. La majoria del secretariat en-

cara està ubicat a Luxemburg. En principi els francesos van sortir-se’n amb la 

seva, però a la pràctica tot passa a Brussel·les. El fet que el meu successor com 

a primer ministre de Bèlgica, Jean-Luc Dehaene, prengués part activa a l’hora 

de donar forma a un ampli acord, en el qual Brussel·les abandonava l’ambició 

de convertir-se en la casa defi nitiva del Parlament, certament va facilitar la 

seva candidatura a la presidència de la Comissió. Estic convençut que jo vaig 

sembrar el que Dehaene va ser capaç de recollir. Sense la meva actitud rígida 

ens haurien fet la traveta del tot.

Repàs a mig trimestre

A pesar del pedregós camí a Maastricht, el període 1989-1991 es pot con-

siderar com a extremadament benefi ciós per al PPE. El Tractat de Maastricht 

deu molt a les idees i suggerències del PPE, resultat com va ser dels esforços 

infatigables i unànimes dels caps de govern afi liats al PPE per tal de crear una 

Europa federal. S’han aconseguit la majoria dels objectius establerts durant les 

reunions del PPE a La Haia el 6 de desembre de 1991: mandats simultanis del 
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Parlament i la Comissió; vot de confi ança a la Comissió per part del Parlament; 

ampliació dels poders de la Comissió; el procediment de codecisió; l’EMU i un 

Banc Central Europeu independent; un Comitè de les Regions assessor; una 

ampliació enorme del vot per majoria; el reconeixement dels partits polítics 

europeus i etcètera.

No s’han aconseguit algun dels objectius, com la creació d’una Comunitat 

única, l’avis conforme, i la retirada gradual de la unanimitat en política exteri-

or. La Unió Europea encara no té una estructura federal, a pesar del fet que es 

va reconèixer el principi de subsidiarietat.

La cimera de Maastricht va posar fi  al que per a mi va ser una llarga sèrie de 

reunions del Consell Europeu. La cerimònia del 7 de febrer de 1992, en la qual 

els ministres d’Afers Estrangers i fi nances van signar el nou tractat, va ser el 

meu darrer viatge a l’estranger com a primer ministre de Bèlgica. Tot i el nou 

tractat, els problemes d’Europa encara eren lluny d’estar resolts. La ratifi cació 

no va ser un camí de roses, i la ratifi cació del tractat de Maastricht va ser un 

problema en si mateix. Per acabar-ho d’adobar, des de Maastricht s’han qües-

tionat els fonaments de la integració europea. En particular les campanyes ne-

gatives durant el referèndum han posat en primer pla el debat sobre el dèfi cit 

democràtic a la Unió. Tot i que jo ja no era membre del Consell Europeu encara 

vaig llegir els informes europeus com a president del PPE i no me’ls podia treu-

re del cap. Així que he mantingut el meu compromís amb Europa i continuo 

estretament implicat amb la integració d’una Europa unida.
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CAPÍTOL VI

«OH, RIBES HEL·LÈNIQUES ON ELS NOSTRES PARES HABITEN...»

No he perdut mai de vista la dimensió europea en la meva activitat política. 

De fet, el meu compromís amb el PPE va intensifi car-se a començaments de la 

dècada de 1990. Només poques setmanes abans que m’hagués de reunir amb 

els meus col·legues caps de govern a la cimera del PPE a Pisa el 17 de febrer de 

1990 (durant la qual Helmut Kohl va convèncer Giulio Andreotti de recolzar la 

reunifi cació alemanya) Thomas Jansen va preguntar-me discretament si m’inte-

ressaria ser president del PPE.

Jansen, alemany, n’havia estat secretari general des de 1983. La seva pregun-

ta naixia de les bones relacions i cooperació que tots dos havíem construït al 

llarg dels anys. També hi jugava el seu paper el fet que Jansen i Kohl arrossegues-

sin un confl icte des de feia algun temps. Helmut Kohl havia promogut Jansen a 

secretari general, però a fi nals de la dècada de 1980 estava cada vegada menys 

satisfet amb l’estat dels afers dins el PPE. Kohl va decidir, per tant, que la CDU 

ja no pagaria més la quota d’afi liat. Això hauria estat fatal per a la capacitat ope-

rativa i la credibilitat del PPE. Jansen tenia l’esperança que si jo em convertia en 

president, vistes les relacions tan amigables que jo tenia amb Bonn, les relacions 

entre la CDU i el PPE es normalitzarien altra vegada, i es resoldrien els proble-

mes pràctics del cost de la quota.

Vaig estar-hi d’acord perquè creia que Jansen m’ho demanava en nom de la 

CDU. Tanmateix, durant la cimera de Pisa vaig fer una aproximació a Kohl, que 

va dir-me: «He sentit a dir que vols presentar-te com a president. Què passa? Per-

què no se’m ha informat? Ningú no m’ha dit res». No era descabellat assumir que 

Kohl ja sabia que els tràmits que portarien a l’elecció d’un nou president havien 

començat. Semblava que la meva presidència començava amb mal peu. Però 

el malentès va aclarir-se aviat. Afortunadament ens coneixíem de feia anys i la 

mútua comprensió no es va veure perjudicada per aquest incident. Al contrari, 

Kohl era molt partidari de la meva candidatura i fi ns a dia d’avui sempre m’ha 

recolzat com a president.



152

WILFRIED MARTENS

Revifar una vella fl ama

El 1990 el president del PPE encara era escollit pel buró polític del PPE. 

Aquest constava d’un nombre bastant reduït de representants dels membres 

del partit i del nostre grup al Parlament. En aquell temps el PPE només tenia 

deu membres: els nou originals més Nea Dimokratia, que va convertir-se en 

membre de ple dret després de l’entrada de Grècia a la Comunitat el 1981. 

Vaig sortir escollit president el 10 de maig per seixanta-cinc vots a dos. No va 

haver-hi abstencions.

Recordo molt bé un dinar amb Leo Tindemans i Jacques Santer passades 

les eleccions. Tindemans era diputat i no estava content del tot amb la meva 

elecció perquè tres anys abans a ell se li havia demanat la dimissió de presi-

dent, després que Kohl pressionés lleugerament. Jo substituïa Jacques Santer, 

que havia presidit el PPE des de 1987. Com que era primer ministre i vivia a 

Luxemburg no podia dedicar-se al càrrec. De resultes d’això va créixer una 

insatisfacció considerable. Se l’acusava de manca d’iniciativa, per exemple. 

Durant el congrés del PPE a Luxemburg el 1988, Kohl va fer alguns comentaris 

extremadament crítics als caps de govern sobre la mala organització del con-

grés. Però la insatisfacció tenia causes més profundes. Hi havia problemes de 

relació entre el nostre partit i el nostre grup al Parlament Europeu; la coopera-

ció entre els partits era pobre i, en conseqüència, el grup va patir una derrota 

severa a les eleccions europees de 1989.

De fet, des de la fundació del PPE el 1976, el paper de president havia estat 

merament cerimonial. Es podia dir que la presidència l’ocupava algú a qui ha-

vien «tret a pasturar», per entendre’ns. Els estatuts reduïen les obligacions del 

president a presidir els congressos i les reunions del PPE i del seu buró polític. 

De fet, era el secretari general qui dirigia el PPE, perquè aquesta persona era qui 

estava constantment disponibles i vivia a Brussel·les.

Quan vaig arribar a president del PPE el 1990 no estava gens clar que pogués 

implicar-m’hi massa activament, ja que en aquell moment jo encara era primer 

ministre de Bèlgica. Però com que tenia la residència fi xa a Brussel·les va resul-

tar-me més fàcil assumir els dos càrrecs. De tant en tant canviava el programa 

d’actes del govern per tal d’ocupar-me d’assumptes del PPE, assistir als seus con-

gressos o anar de visita ofi cial a l’estranger. Jean-Luc Dehaene, llavors el meu 
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vicepresident, una vegada va dir: «El primer ministre sempre està enfeinat amb 

Europa!». Tan sols després de la meva dimissió com a primer ministre el març de 

1992 va tenir lloc el canvi defi nitiu. La presidència del PPE va convertir-se en la 

meva feina a jornada completa i vaig convertir-la en un autèntic càrrec polític.

El meu primer congrés

El congrés del PPE a Dublín el 15 i 16 de novembre de 1990 va ser el meu 

baptisme de foc. El meu amfi trió va ser Alan Dukes, cap del Fine Gael. Aquest 

va ser el primer congrés després de la caiguda del Mur de Berlín, les revolu-

cions de l’Europa Central i Rússia i la reunifi cació d’Alemanya. El congrés va 

celebrar-se entre els dos Consells Europeus de Roma i just abans de l’inici de 

la doble Conferència Intergovernamental sobre l’EMU i l’ECU. Això no era un 

detall menor, ja que el PPE planejava pressionar considerablement respecte al 

contingut de les negociacions.

Es va establir el programa i els nous estatuts en els prolegòmens del congrés. 

Només vaig implicar-m’hi indirectament, ja que tot just havia assumit la presi-

dència al maig i el secretari general Thomas Jansen ja havia iniciat les gestions. 

Per a mi el més important va ser el congrés en si mateix. Vist ara va ser un repte 

enorme, que tanmateix jo havia infravalorat. De manera semblant a com es fa als 

congressos nacionals, els debats primer es celebraven en grups de treball. Les 

esmenes es postposaven i després el debat es tornava a celebrar a les sessions 

plenàries, on el document «Una Constitució federal per a Europa» es va sotme-

tre a votació. Tant el títol com el document en si eren visionaris i ambiciosos, 

i encara avui és objecte de debat si aquest projecte federal és del tot possible.

El propòsit dels nous estatuts era que el PPE funcionés de manera més 

efi caç. El subtítol inicial del nostre nom, «Federació de Partits Democratacris-

tians de la Comunitat Europea», es va substituir en favor del més simple «De-

mocratacristians». Els partits dels estats membres podien convertir-se en mem-

bres associats mentre esperaven l’ingrés defi nitiu. Els partits que tenien unes 

afi nitats polítiques semblants a les del PPE però que els seus països encara no 

eren candidats a estat membre havien de convertir-se en membres observa-

dors. També es va establir la militància individual. La conferència de caps de 

partits i caps de govern, més endavant dita cimera del PPE, va convertir-se en 
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cos ofi cial del partit. Amb aquestes estructures del PPE recentment adoptades 

jo vaig poder començar de zero.

Els guerrers celtes

Vaig arribar a conèixer la República d’Irlanda a través dels meus col·legues 

caps de govern, Charles Haughey i Garret Fitzgerald. Tenia força contacte amb 

Fitzgerald i el seu successor, John Bruton, ja que el Fine Gael era un partit membre 

del PPE. Ho era des de bon principi, quan el PPE es va fundar. Com a partit de 

centre molt interessat en la integració europea, el Fine Gael encaixava meravello-

sament bé en la nostra família política. Comparat amb altres partits, el Fine Gael 

havia viscut força canvis polítics durant la seva història. Tenia una cultura demo-

cràtica forta on els temes importants es debatien molt a fons. Era impossible que 

l’altre gran partit irlandès, el Fianna Fáil, s’unís al PPE. Tanmateix, històricament el 

Fine Gael era el seu gran rival. Gairebé tots els partits que havien format grup amb 

el Fianna Fáil al Parlament irlandès s’han convertit en membres del PPE.

L’Irlanda que vaig arribar a conèixer durant la dècada de 1980 no era molt 

diferent del Flandes on jo vaig créixer: pobre, rural i catòlica. Des d’aleshores 

el país ha experimentat una gran revolució, convertint-se en una de les regions 

més pròsperes d’Europa, graciés a l’ingrés a la CEE en 1973. La població no 

sempre va valorar-ho, com va quedar clar el 2001 i el 2008, quan van rebutjar 

el tractat de Niça i el tractat de Lisboa en els respectius referèndums. Sigui com 

sigui, Irlanda encara és una prova convincent de que la UE pot ser decisiva a 

l’hora de transformar un país.

L’èxit recent d’Irlanda ha reforçat la seva orientació cap al continent més que no 

cap a la Gran Bretanya. No té res d’estrany, vista la problemàtica història que té amb 

la Gran Bretanya euroescèptica i la seva familiaritat amb la cultura catòlica del conti-

nent europeu. Almenys aquesta és la visió de John Bruton, ara ambaixador de la UE 

als EE UU. Un cop em va dir que com a «europeu», es troba més a casa al continent 

que no pas en un ambient predominantment protestant. No em sorprèn, ja que John 

és un dels primers ministres més proeuropeus i també un vicepresident del PPE 

molt actiu i dinàmic. Allò pel que ell va lluitar com a president del Grup d’Atenes 

(la preservació de les arrels democratacristianes d’un PPE en constant ampliació) 

coincideix totalment amb les meves conviccions més profundes.
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Aprofundint i ampliant

El congrés de Dublín va aportar les idees centrals per a fer més profund 

el partit, però el veritable avenç hauria d’esperar un any. En el meu discurs 

d’obertura vaig apuntar que «si la Unió ha de formar la pedra angular d’una 

futura Europa ampliada, això no s’aconseguirà mirant-nos el melic o per-

metent que ens diluïm en vagues construccions abans d’aconseguir aquest 

objectiu. Només a través del reforçament dels lligams entre els nostres dotze 

països serà possible ampliar i incloure altres països democràtics que desit-

gen unir-se a la Unió Europea». Fer créixer un partit europeu ja era un tema 

central de debat. Per tant vaig cloure el congrés amb les següents paraules: 

«El «nou món» que emergeix només pot ser nou de veritat si s’inspira en una 

manera de pensar nova. El paper determinant i insubstituïble d’aquest partit 

polític és el de fer créixer i defensar un model de societat, així com de con-

vèncer a la gent de la seva vàlua.»

L’expansió del partit no era una prioritat en l’ordre del dia a Dublín, però 

sí que vam poder tastar-ne un anticip. Per primera vegada una delegació de 

l’Europa Central i de l’Est va assistir al congrés. Un dels seus representants, 

Alojz Peterle, líder dels democratacristians i primer ministre d’Eslovènia, va 

adreçar-se al congrés. Va ser força sorprenent ja que Eslovènia havia aconse-

guit la independència tan sols el 25 de juny de 1991.

El Partit Conservador britànic també va enviar una delegació, liderada per 

sir Christopher Prout, president del Grup Europeu Democràtic al Parlament. 

Prout tenia bones relacions amb el nostre grup i també amb el nostre presi-

dent, Egon Klepsch. Vista la importància del grup al congrés, la premsa brità-

nica havia acudit en bloc. A més a més, hi havia una lluita de poder en marxa 

que implicava Margaret Thatcher.

Va assistir una delegació del Partit Popular espanyol (PP), inclòs el llavors 

desconegut José Maria Aznar. Els seus intents d’aproximar-se al PPE es veien 

entorpits pels democratacristians de diverses regions d’Espanya. Com a mos-

tra de rebuig, el president del Partit Nacionalista Basc (PNB), Xavier Arzalluz, 

va dirigir-se al congrés en alemany. El propòsit era provocar deliberadament 

Aznar. Vaig reaccionar immediatament a aquest atac a cara descoberta i vaig 

aconseguir que Aznar tornés a la taula de negociacions. Vaig notar de manera 
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intuïtiva que s’havia de recolzar Aznar, tot i l’oposició dels democratacristians 

regionals d’Espanya. Només per aquesta raó vaig notar que era important do-

nar la benvinguda a Aznar i reservar-li el lloc que es mereixa al congrés. La 

meva experiència amb els espanyols m’ha ensenyat que amb aquests afers són 

altament sensibles. Si no hagués donat el respecte adient al líder, els nostres 

contactes amb el PP haurien acabat en desastre.

Triant Aznar

L’adhesió d’Espanya i Portugal a la Comunitat Europea el 1986 havia afeblit 

el PPE des d’un punt de vista electoral, perquè aquests països no tenien partits 

democratacristians forts. El partit democratacristià Centro Democrático Social 

(CDS) s’havia anat quedant enrere a Portugal, mentre a Espanya només hi havia 

un petit partit democratacristià nacional: el Partido Demócrata Popular (PDP). 

Aquest partit era més o menys el successor del Partido Social Popular espanyol 

d’abans de la guerra, que s’havia establert el 1922 a través del Secrétariat Interna-

tional des partis démocratiques d’inspiration chrétienne (SIPDIC), i havia mantin-

gut contactes amb la resta de partits democratacristians d’Europa.

Roberto Papini ho ha descrit en detall al seu treball The Christian Democrat 

International (Papini, 1977), així com en el seu llibre sobre Luigi Sturzo i les or-

ganitzacions internacionals de partits populars d’entreguerres. Aquest es va tradu-

ir per Alain de Brouwer i es va publicar sota el títol Le courage de la demócratie: 

Sturzo et l’Internationale populaire entre les deux guerres. Matériaux pour 

une historie (Desclée de Brouwer, 2003).

Don Luigi Sturzo va ser un capellà que el 1919 va fundar el Partito Populare 

Italiano (PPI), el primer partit popular d’Itàlia. Mussolini va prohibir-lo el 1926. 

Els seus líders i activistes van amagar-se o fugir a l’exili. Els que s’havien amagat 

van unir-se a la resistència durant la Segona Guerra Mundial i, liderats per Alcide 

de Gasperi, després de l’alliberament el 1944 van refundar el partit, que aleshores 

van anomenar Democrazia Cristiana.

Don Luigi Sturzo va fugir a Londres. Va inspirar i organitzar la cooperació 

internacional entre partits demòcrates basats en l’ètica cristiana. De fet, durant 

el seu exili d’entreguerres, va insufl ar vida a la democràcia cristiana europea i va 

convertir-se’n en un dels pares fundadors.
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Els democratacristians de les diverses regions d’Espanya (els predecessors 

del Partit Nacionalista Basc [PNB] al País Basc i la Unió Democràtica de Catalu-

nya [UDC] a Catalunya) havien treballat plegats amb Don Luigi Sturzo i el seu 

secretariat internacional fi ns que l’esclat de la Guerra Civil Espanyola va posar 

fi  a la seva cooperació. Aquests partits van tornar a emergir només després de 

l’esfondrament del règim de Franco i la restitució de la democràcia. Tenien un 

suport considerable a les seves respectives regions però no eren gaire impor-

tants a nivell nacional.

Durant molt de temps el PPE havia intentat establir un partit democratacris-

tià a Espanya, primer just després de la caiguda de Franco i més endavant quan 

Espanya va ingressar a la Comunitat Europea. A mitjans de la dècada de 1970 jo 

ja m’havia reunit amb democratacristians com Ruiz Giménez, Javier Rupérez i 

José María Gil-Robles sènior, pare de José María Gil-Robles, que més endavant es 

convertiria en president del Parlament Europeu. Com que els seus partits eren 

membres de la UEDC, no ens eren desconeguts. El nou partit promogut pel PPE, 

que hauria d’unir partits democratacristians nacionals i regionals, ja tenia nom 

i tot: Unión de Centro Democrático. Però mai va aconseguir aglutinar esforços. 

Els diversos petits partits democratacristians van continuar existint un al costat 

de l’altre. És per aquesta raó que el PPE no va posar tots els ous al mateix cistell, 

per a entendre’ns. Ja havíem establert contactes amb altres partits. Fins i tot 

recordo negociar amb Jordi Pujol, el nacionalista català, i amb Manuel Fraga 

Iribarne, líder d’Aliança Popular i exministre de Franco.

El partit de Fraga era molt més fort nacionalment que no pas els democratacris-

tians. Aliança Popular volia afi liar-se al Grup PPE al Parlament Europeu perquè ja 

no volia formar grup amb els conservadors britànics. Un factor crucial de la seva 

sol·licitud d’ingrés al PPE va ser la creació d’una nova entitat política, el Partit Po-

pular, a començaments de 1989, com a resultat d’una fusió entre la conservadora 

Aliança Popular, el democratacristià PDP (que s’havia rebatejat com a Democracia 

Cristiana l’any 1988) i un partit liberal més petit. Un gran avenç entre el Partit 

Popular i el Grup PPE va tenir lloc a la primavera de 1989. Bàsicament amb aquest 

propòsit, i també per a posteriors ingressos al nostre grup, vam crear una fórmula 

sofi sticada d’ingrés: els eurodiputats escollits sota la bandera democratacristiana 

podien unir-se al Grup PPE. Com que els candidats democratacristians del PDP 
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eren candidats a les llistes del Partit Popular, la llista sencera podia afi liar-se al 

Grup PPE. I, certament, això és el que va passar després de les eleccions de 1989.

L’abril de 1990 Aznar va succeir Fraga com a president del Partit Popular. 

Aquest canvi en la direcció va signifi car un «punt de no retorn» a l’hora de re-

novar la política de centre dreta a Espanya. Aznar es va posar en contacte amb 

el PPE immediatament després de la seva elecció. El seu objectiu era sortir de 

l’aïllament nacional i internacional tan aviat com fos possible i establir llaços 

més estrets amb el PPE. Com a president del PPE vaig reunir-me amb ell el 16 de 

juny de 1990 a Brussel·les en presència de Javier Rupérez, el darrer president 

del PDP. Marcelino Oreja, l’enllaç entre Aliança Popular i els democratacristians 

espanyols, no va assistir a la trobada, cosa que va lamentar profundament. Oreja 

era el «Joan Baptista» del Partit Popular.

Veient el que ens cauria a sobre, aquesta trobada va resultar ser extrema-

dament important. «La teva ambició ha de ser arribar a president d’Espanya», 

vaig dir aleshores a Aznar. «Has de ser capaç d’oferir una alternativa a l’esquer-

ra i en això treballarem plegats». Aznar va rebre severs atacs des de dins del 

seu propi partit per haver-se apropat al PPE, en particular per part de l’antiga 

i conservadora Aliança Popular. Al mateix temps, dins del PPE també va ha-

ver-hi una forta oposició.

Quan durant la reunió del buró polític el 4 d’octubre de 1990 es va proposar 

donar al Partit Popular l’estatus d’observador, no només van votar-hi en contra 

els democratacristians regionals del País Basc i Catalunya, sinó també l’holande-

sa CDA i la Democrazia Cristiana italiana. Al Aznar se l’acusava sobretot de no 

ser un democratacristià «autèntic», i la mateixa crítica es dirigia al Partit Popular. 

Fins a cert punt això era cert, però el problema real era un altre. El PPE es va 

preguntar a si mateix la pregunta clau: el PP és dels nostres? Tot i que tenien 

orígens i tradicions diferents, el PPE i el Partit Popular eren tots dos partits po-

pulars de nom i propòsit. No només això, eren aliats naturals. L’ingrés seria un 

fet consumat tan aviat com Aznar abracés els nostres principis i valors. I això 

va fer, i no era tan obvi que ho fes, vista la història prèvia del Partit Popular. La 

seva declaració durant el congrés del PPE a Dublín on va dir que defensaria i 

promouria els valors democratacristians a Espanya va provocar un rebombori a 

la premsa espanyola. També Aznar havia pres un risc considerable.



159

EUROPA: LLUITAR I VÈNCER

Com que les relacions entre el Partit Popular i el PPE eren excel·lents, i com 

que Aznar volia ancorar el seu partit fermament i permanentment al PPE, va 

expressar el seu desig de convertir-se en membre de ple dret. Això va passar 

durant l’obertura del grup de treball del PPE a Santiago de Compostel·la. Ell va 

fer la petició d’ingrés de comú acord amb mi (jo creia que els temps estaven 

madurs). El buró polític del PPE, que es va celebrar el 18 d’octubre de 1991, va 

aprovar la moció de manera unànime, amb l’excepció del PNB basc, que va vo-

tar-hi en contra. Tant els representants del PNB com el seu president, Arzalluz, 

van seguir oposant-se a l’ingrés del Partit Popular al PPE. El 1999 això va portar 

a una separació inevitable.

Sense reserves

L’ingrés del Partit Popular al PPE va resultar un èxit així com un bon exemple 

de situació on tots hi surten guanyant. El PPE estava ara fortament representat 

a Espanya i la veu del Partit Popular també es podia fer escoltar al més alt nivell 

a Europa. A més Aznar va continuar defensant l’ampliació del PPE al recolzar la 

inclusió de Forza Italia de Berlusconi, per exemple. A més, va tenir la gran intel-

ligència de conduir el seu partit cap al centre de l’escenari polític d’Espanya. 

També va rejovenir-lo considerablement i va introduir-hi presència femenina. 

Ja havia aconseguit un èxit considerable a les eleccions europees de 1994, al 

gairebé doblar el nombre d’eurodiputats del Partit Popular. El 1996 va guanyar 

les eleccions nacionals i el 2000 va obtenir majoria absoluta.

A nivell personal sempre m’he portat bé amb José Maria Aznar. Des del nos-

tre primer encontre hem compartit una confi ança mútua creixent. Les nostres 

converses sempre han estat obertes i franques, a pesar de les nostres diferèn-

cies personals. Aznar és un radical de pensament i rarament vacil·la, ni tan 

sols en els detalls, mentre que jo m’inclino més a buscar el consens. Si fos per 

ell, poques vegades hi hauria espai per a l’acord. En altres paraules, és bastant 

difícil que canviï de postura. Això només es pot aconseguir amb una pacièn-

cia considerable i poder de persuasió, com descobriríem en força ocasions. 

La seva actitud té molt a veure amb l’estil presidencialista del Partit Popular. 

La lleialtat al líder és extremadament forta dins el partit i si això no és té en 

compte la cooperació resulta gairebé impossible. Si no arribo a adaptar-me a 
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aquesta realitat, les nostres bones relacions i alts nivells de comprensió també 

haurien resultat impossibles.

Personalment mai vaig dubtar de recolzar-lo políticament, en contrast amb 

altres caps de govern dins el PPE. Sovint va passar que els altres no aconsegui-

en mostrar-se tal com eren. Jo vaig mantenir aquesta postura com a president 

del PPE i vaig assistir a pràcticament totes les campanyes electorals del Partit 

Popular durant el seu període de creixement, i sempre donava els discursos en 

espanyol. José Maria Aznar va ser escollit vicepresident del PPE a la primavera 

de 1993. Més endavant, vaig celebrar una conferència de premsa ben concorre-

guda durant la qual vaig presentar-lo a Europa per primera vegada, per a enten-

dre’ns. Vam celebrar el nostre congrés a Madrid el 5 de novembre de 1995. En el 

meu discurs d’obertura vaig deixar clares les meves intencions des del principi: 

«Hem vingut a Madrid a mostrar el nostre suport al Partit Popular espanyol i al 

seu president, José Maria Aznar, i confi em en la seva pròxima victòria a les elec-

cions... José Maria Aznar, aquí estem, treballant colze a colze amb tu i els teus 

seguidors del partit popular espanyol.»

Un greu incident va espatllar el congrés. El president del PNB Arzalluz va 

afi rmar, per a disgust de tothom (i aquesta vegada no en alemany) que no tenia 

cap intenció de recolzar Aznar com a president. En una declaració espontània, 

Arzalluz ens va venir a dir què havíem de fer. Jo vaig dir que el deure de tots els 

democratacristians del PPE era el de fer costat Aznar després de les eleccions en 

el seu intent d’arribar a una majoria. La meva intervenció es va emetre diverses 

vegades a la televisió espanyola. La gent fi ns i tot em reconeixia al metro de 

Madrid. Potser aquesta va ser la manera més efi cient que vaig tenir de recolzar 

José Maria Aznar.

Els incondicionals

Poc a poc el Partit Popular es va convertir en un dels incondicionals del PPE. 

Era el partit més important al costat de la CDU-CSU alemanya. El Partit Popular 

omplia el buit deixat per la implosió de la Democrazia Cristiana. A comença-

ments de l’any 1990, quan el càrrec de secretari general va quedar vacant, i en 

un moment en què la CDU estava més que enfeinada amb els seus escàndols 

fi nancers, el Partit Popular va insistir que se’ls donés el càrrec a ells. En tenien 
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dret, vista la mida i la importància del seu partit. Aquesta és només una de les 

moltes formes d’equilibri que nosaltres al PPE, i jo com a president, sempre hem 

tingut sempre present.

I així és com Alejandro Agag Longo, secretari personal d’Aznar, va conver-

tir-se en secretari general del PPE el 1999. La seva arribada al càrrec hauria resul-

tat impossible si no hagués estat per les bones relacions que teníem Aznar i jo. 

També és cert que Agag va reforçar-les. Agag ja havia jugat un paper important a 

l’hora de preparar i organitzar el congrés del PPE de 1995 a Madrid. També va ser 

gràcies a ell que el congrés va ser un èxit pel Partit Popular. Més endavant vaig 

lamentar haver estat partidari de la seva elecció com a eurodiputat al Parlament. 

En certa manera vaig trobar-me sol i forçat a fer jornada completa dins el PPE. 

Hauria estat més normal que el diputat al Parlament Europeu fos el president i 

que el secretari general fos qui s’encarregués del dia a dia del PPE. Tanmateix, la 

marxa d’Agag de la política el 2002, totalment en contra de la voluntat d’Aznar, 

va ser una sorpresa. Va ser una pèrdua pel PPE i pel Partit Popular. Encara hau-

ria pogut jugar un paper important en política nacional o europea. El substitut 

d’Agag va ser Antonio López-Istúriz, que era secretari personal d’Aznar i que a 

dia d’avui encara és el nostre secretari general.

El meu recolzament públic perquè Aznar arribés a primer ministre a comen-

çaments de la dècada de 1990 va tenir conseqüències. L’aleshores president es-

panyol, González, ja m’havia confi at in tempore non suspecto: «Tinc un greu 

problema a Espanya. No tenim alternativa». És evident que l’arribada d’Aznar va 

canviar-ho tot, així com la meva relació amb González. Jo ja no podia confi ar en 

el seu suport quan el meu nom sonés com a president de la Comissió Europea. 

Una vegada va dir-me que m’hauria recolzat fi ns al fi nal, si no fos perquè havia 

parlat a favor que Aznar fos president d’Espanya. Tanmateix en cap moment 

González i jo hem estat enemics. Aviat es van restablir les bones relacions entre 

nosaltres.

Com Irlanda, Espanya és un clar exemple d’èxit pel que fa a la integració 

europea. Al costat del seu creixement econòmic, també és clarament visible la 

seva abraçada defi nitiva a la democràcia. En la seva constitució s’ha consagrat el 

fet que els partits polítics juguin un paper essencial en el procés democràtic. Tot 

i que la seva cultura és mediterrània, hi ha una enorme diferència entre Espanya 
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i Itàlia, per exemple. Els partits polítics estan ben estructurats i s’organitzen en 

gran part al voltant de la personalitat del líder del partit, que automàticament es 

converteix en president si el partit guanya les eleccions. Aquesta sistema «pre-

sidencialista» es fonamenta en una cohesió interna enorme. Hi ha aversió a la 

divisió dins el partit. A pesar de tenir un fort sentiment nacionalista, és un dels 

estats membres més proeuropeus de la Unió. Això va quedar clar durant el refe-

rèndum, quan els espanyols van votar a favor del tractat constitucional europeu. 

També es nota en la postura de molts dels seus polítics, com la difunta Loyola 

de Palacio, per exemple. Com Aznar, les seves arrels polítiques es trobaven a 

l’Aliança Popular. Però ni els seus orígens ni les seves idees no la van empènyer a 

l’euroescepticisme. Això també és vàlid pel nou líder del Partit Popular, Mariano 

Rajoy, que en temps difícils ha prosseguit amb l’herència política de José Maria 

amb èxit. Jo tenia moltes esperances que Loyola jugués una paper crucial en el 

PPE, després de la seva vicepresidència a la Comissió Europea. Hauria estat una 

brillant presidenta del PPE. La seva mort prematura va entristir-me profunda-

ment i amb ella va desaparèixer, també tristament, el meu somni pel PPE.

De nou a les barricades

Quan Jean-Luc Dehaene em va succeir de primer ministre el març de 1992 vaig 

traslladar-me del número 16, rue de la Loi al número 16, rue de la Victoire, quarter 

general del PPE. Com a president del PPE vaig refugiar-me en una petita ofi cina 

de tres per quatre metres. La meva arribada va canviar-ho tot. Celebràvem confe-

rències de premsa que implicaven de trenta a quaranta periodistes, cosa mai vista 

fi ns aleshores. Vam teixir estretes relacions amb la premsa, amb resultats visibles.

Les circumstàncies no eren les ideals, i no podíem confi ar en ningú més que 

en nosaltres mateixos. Vaig començar a fer coses seriosament, en part degut al 

sentit del deure i en part per a continuar la feina que havia iniciat a la dècada 

de 1970. Molts consideraven el càrrec de president del PPE una feina menor, 

ideal per a un exprimer ministre, però jo la feina la trobava important. Fins a 

cert punt tornava al càrrec que havia tingut trenta anys enrere: un càrrec sense 

poder, si no fos pel poder de les meves conviccions.

No només les circumstàncies pràctiques deixaven molt a desitjar. Políticament 

parlant la idea d’Europa passava per un mal moment. Des de Maastricht, la coo-
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peració supranacional i l’ideal de federalisme europeu estaven en crisi. Europa 

s’havia polaritzat fortament entre contraris i partidaris. De fet, poc havia canviat 

des de la ratifi cació del tractat de Maastricht, amb l’excepció del futur de l’euro.

Jo era plenament conscient dels problemes de la integració europea; una 

de les condicions per a trobar-hi un remei efectiu era fer una diagnosi que no 

defugís mai el realisme. Com que ja no era primer ministre podia parlar-ne amb 

més llibertat. La Comunitat i els seus estats membres havien donat un pobre 

espectacle, especialment pel que feia a la guerra a l’antiga Iugoslàvia. La nostra 

credibilitat havia tocat fons i en diverses ocasions es va dubtar de nosaltres. 

Parlés on parles la primera pregunta que se m’adreçava era: «Què ha fet Europa 

per Iugoslàvia?». En aquell moment les institucions europees estaven paralitza-

des per un malestar intern i extern. No tenien res o poc a dir. On i quan podia, 

intentava respondre les crítiques aportant alternatives i anàlisi. Dins el PPE vam 

decidir passar a l’atac. En aquesta crisi vam seguir recolzant una forta Unió fede-

ral, com ens havíem compromès a fer al nostre congrés de Berlín. Fins i tot més 

endavant, i malgrat que els conservadors britànics s’havien unit a les nostres 

fi les, sota la meva direcció el PPE va seguir recolzant l’ideal d’una Europa unida.

Els tories

Fer-me càrrec de les relacions entre el PPE i el Partit Conservador britànic va 

ser una de les tasques més delicades que vaig afrontar com a cap del partit. Fins 

a cert punt aquestes relacions dataven dels primers contactes entre els democra-

tacristians del continent i el tories del primer ministre Edward Heath, cap del 

partit de 1965 a 1975, que va entrar la Gran Bretanya a la CCE. En una conferèn-

cia de premsa internacional a Roma el 21 de gener de 1965 va anunciar que el 

seu partit desitjava unir-se a la Unió Europea de Democratacristians (UEDC), la 

precursora del PPE. Tanmateix, a fi nals de 1966 la UEDC va decidir que la porta 

romandria tancada als partits no democratacristians. Els alemanys eren partida-

ris d’obrir-los-la però van acabar perdent davant els italians, els holandesos i els 

belgues. Aquest va ser un error d’autèntiques proporcions històriques. La histò-

ria del Partit Conservador i el PPE, i fi ns i tot potser de la Gran Bretanya, podria 

haver estat molt diferent si aleshores haguéssim tingut la previsió i el coratge de 

permetre l’entrada dels conservadors a la família dels democratacristians.
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Amb l’arribada de Thatcher la cooperació estructural amb els democrata-

cristians es va fer menys evident; a causa del seu virulent euroescepticisme, 

durant la dècada de 1980 el PPE va ser molt poc partidari de buscar relacions 

més estretes amb els conservadors britànics. Això va canviar radicalment a fi -

nals de la dècada de 1980 i a començaments de la dècada de 1990. Després de 

la marxa del Partit Popular, al Grup Europeu Democràtic (GED) només hi que-

daven els conservadors britànics i els danesos. La mida els hi anava en contra, 

especialment pel fet que el Parlament estava creixent i, a més, estava guanyant 

més poder legislatiu. Per tal de formar aliances, van començar a mirar cap al 

Grup PPE, amb qui continuaven tenint bones relacions de treball. Tot i que la 

petició de cooperació estructural es va dirigir al grup i no al partit, l’afer dels 

conservadors britànics ens va fer plantejar la nostra estratègia política real i la 

nostra pròpia postura molt més del que ho havia fet l’ingrés del Partit Popular: 

era el PPE un club exclusiu de democratacristians continentals, o estava obert a 

no democratacristians que acceptaven els seus valors principals?

Una qüestió de partit

Immediatament després de les eleccions europees de 1989, el líder del GED 

sir Christopher Prout va demanar unir-se al Grup PPE. Tot i que els conser-

vadors britànics no demanaven l’ingrés al partit, el president del nostre grup, 

Egon Klepsch, va enviar la petició immediatament al partit, a causa de la seva 

la naturalesa delicada. El grup no es trobava en la posició de resoldre la qüestió 

per si sol. El partit, que aleshores encapçalava Jacques Santer, va decidir que el 

temps no era prou madur per a l’acostament. Prout va comprendre molt bé la 

seva «decisió de no prendre una decisió». El problema com a tal no es trobava al 

Parlament, on la cooperació entre els grups havia estat excel·lent, sinó més aviat 

residia en els partits. En el seu intent de convèncer a la resta dels avantatges de la 

cooperació estructural, Prout va conduir una mena de diplomàcia de pont aeri, 

visitant tots els quarters generals dels partits nacionals.

Com a nou líder del PPE, jo també vaig haver d’afrontar el problema imme-

diatament. Com a primer ministre, el 18 de juny de 1990, ja havia tingut un 

dinar de treball a la meva residència amb Prout, el secretari general danès del 

grup GED, Harald Rømer, i amb Chris Patten, cap del partit conservador, més 
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tard governador de Hong Kong i membre de la Comissió Europea de 1999 a 

2004. Catòlic practicant, Patten estava perfectament familiaritzat amb el nos-

tre pensament polític. De fet, en en el fons Patten era un democratacristià 

liderant un partit conservador!

Una allau de rumors sobre la possible cooperació entre el PPE i els conser-

vadors britànics van esclatar a fi nals de 1990. Després d’una reunió del Consell 

Europeu a Roma aquell desembre, va haver-hi nombroses especulacions sobre 

un acord secret ja tancat entre Helmut Kohl i John Major. És evident que no hi 

ha res d’estrany en tot això, vist que Major s’havia convertit en el nou líder dels 

tories. A començaments de 1991 va deixar clar que era partidari de l’acostament 

de postures amb el PPE. De fet, això volia dir que havia rebutjat totalment la 

postura de Thatcher només tres anys després del seu famós discurs a Bruges!

Tanmateix, va haver-hi un debat considerable durant la cimera del PPE a Val-

Duchesse el 13 d’abril de 1991, trobada que es va dedicar sobretot a la qüestió 

del Partit Conservador britànic. Damunt la taula hi havia dues cartes, una de 

Prout i l’altra de Patten, amb dates del 5 i l’11 d’abril respectivament, totes dues 

afi rmant que acceptaven el programa del PPE. Certament això es va valorar, es-

pecialment entre els democratacristians del Benelux, la Democrazia Cristiana i 

el Fine Gael. En absència dels afectats, va haver-hi molt de debat sobre l’essència 

de la democràcia cristiana, la constel·lació dels partits polítics a Europa i les no-

ves evolucions del Partit Conservador, així com el calendari i la modalitat d’una 

possible cooperació. La resposta a la pregunta de l’ingrés seria certament crucial 

per al futur de la democràcia cristiana a Europa. Al mateix temps, es va recal-

car la importància de l’ampliació del PPE. Des d’aquesta perspectiva, Helmut 

Kohl era partidari del ingrés dels britànics i José Maria Aznar, Jacques Santer i 

Constantine Mitsotakis van recolzar-li la moció. Ruud Lubbers, els italians i els 

democratacristians belgues hi estaven totalment en contra.

Fraktionsgemeinschaf: sí o no

Klepsch ens va oferir una sortida al presentar la idea d’una comunitat de 

grups o Fraktionsgemeinschaf, semblant a la del grup de la CDU-CSU al Bun-

destag. L’acord pactat entre els partidaris i detractors d’una aliança va ser una 

combinació de durabilitat i diferències. Des del començament es va acordar 
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que aquesta nova forma de cooperació només seria temporal, és a dir, fi ns a 

les eleccions europees de 1994. Aleshores s’avaluaria la situació i es prendria la 

decisió de continuar dins l’aliança o no. El 8 de maig, el buró polític del PPE va 

acceptar les decisions preses a la reunió del PPE del 13 d’abril. De resultes es van 

establir vuit grups de treball amb el propòsit d’examinar les congruències entre 

les postures del PPE i el GED en diverses àrees polítiques. Des d’un punt de vista 

organitzatiu, es va proposar que en el futur es nomenés un vicepresident del PPE 

més i un secretari general més, tots dos provinents del GED.

Mentrestant, durant les reunions del buró polític, Klepsch va informar sobre 

la cooperació entre els grups PPE i GED. En general les conclusions eren favora-

bles però la cimera de Maastricht va entenebrir la reunió. El PPE volia conèixer 

la postura de Major abans de dir que sí. A l’hora d’arribar a les conclusions fi nals 

també s’hi va barrejar la decepció amb la seva actuació a Maastricht. Vam tenir a 

la nostra disposició els informes dels vuit comitès de treball a començaments de 

1992. En si no mostraven greus inconvenients, però s’ha de dir que l’entusiasme 

inicial s’havia evaporat.

Això va veure’s clar durant les difícils negociacions a la cimera del PPE del 

14 de febrer de 1992, també totalment dedicada al tema dels conservadors bri-

tànics. Lubbers va aconseguir que el dia avancés molt al oferir una primera 

solució que afi rmava que el grup podia acceptar formes de cooperació i ingrés 

que eren més àmplies i de més abast polític de les que el partit estava preparat 

per a assumir. Nosaltres ja sabíem que els tories mai acceptarien el programa del 

partit. Però certament podíem arribar a una cooperació molt profi tosa al Parla-

ment Europeu. A més, es creia que el període de convergència s’havia d’acabar i 

que s’havia d’arribar a una decisió defi nitiva. La data límit per a aquesta solució 

s’havia establert el primer quadrimestre de 1992 però a causa de les eleccions 

a Itàlia i Gran Bretanya es va postposar fi ns l’1 de maig. De fet, els líders del 

PPE estaven dividits sobre el tipus de cooperació, però tanmateix van continuar 

compromesos amb la idea d’una comunitat de grups o Fraktionsgemeinschaf.

La pilota tornava a estar al terrat del Grup PPE, que va abandonar la idea d’un 

Fraktionsgemeinschaf. En darrera instància es va optar per l’ingrés individual 

associat (o «membre aliat»), que l’article 5b del reglament intern del grup també 

preveia. Aquesta fórmula era molt més senzilla i no implicava la divisió del grup 
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en dues faccions. L’acceptació de la solució per part dels tories va constituir una 

victòria del PPE. El grup va aprovar l’ingrés del membre aliat el 9 d’abril de 1992. 

S’havia de votar un per un cada diputat. Pels tories això també signifi cava que 

havien d’acceptar les decisions preses al congrés del PPE de 1990 a Dublín. El 

resultat va ser que l’1 de maig de 1992 trenta-dos britànics i dos danesos es van 

convertir en membres del Grup PPE. A partir d’aquell moment tenien el dret 

d’opinar sobre les posicions del grup i estaven obligats a complir i votar-ne les 

decisions. Vista aquesta forma d’adhesió es va creure que els conservadors bri-

tànics se’ns aproximarien encara més, també pel què feia al futur d’Europa. En 

aquells primers anys de cooperació, jo no era pas l’únic que creia que els tories 

podien acabar essent un partit membre però, fi nalment, va resultar que un cert 

escepticisme no era infundat del tot.

En tot cas la cooperació no va deslliurar-se d’un inici prometedor. Sota el 

lideratge de Prout, que com a antic president del GED s’havia convertit ara en 

vicepresident del Grup PPE, els partidaris de la integració europea van domi-

nar, almenys fi ns a les eleccions europees de 1994. Durant la cimera del PPE a 

Brussel·les el 22 de juny de 1994, la primera després de les eleccions europees, 

hi havia el dubte de si la cooperació continuaria. Certament els conservadors 

britànics no havien sol·licitat l’ingrés al PPE de la mateixa manera que ho havien 

fet la resta de partits conservadors. La col·laboració entre els tories i el nostre 

grup seria la causa d’una creixent preocupació personal meva i, quinze anys 

més tard, acabaria en una crisi amb el seu nou líder, David Cameron. El Partit 

Popular Conservador Danès, Det Konservative Folkparti, d’altra banda, va optar 

per la integració i es va convertir en membre de ple dret del PPE el 1995.

Forts fonaments

Com que jo ja no era primer ministre de Bèlgica, a partir del març de 1992 

vaig poder-me dedicar totalment a la meva tasca de líder del PPE. Ara era lliure 

de preparar-me a fons el proper congrés. El meu objectiu va ser col·locar la nos-

tra acció política en primer pla. No s’havia fet des de la fundació del PPE el 1976. 

Vaig posar-me a treballar sense demora, com he fet sempre.

Estava envoltat d’un equip de joves col·legues de diverses fundacions políti-

ques i equips de recerca dels partits d’origen respectius, un dels quals era Klaus 
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Welle d’Alemanya, qui més tard substituiria Thomas Jansen de secretari general 

del PPE a fi nals de 1994. Jo presidia el comitè de programa i, fi ns a la tardor de 

1992, vam treballar a fons i de manera regular sobre la reforma del partit i el des-

envolupament d’un nou Programa Bàsic. De fet, això havia estat a l’agenda del 

PPE des de fi nals de 1980, però tan sols quan jo vaig assumir-ne la presidència, 

i a causa de la meva disponibilitat, les coses van començar a moure’s i vam ser 

capaços d’aconseguir resultats en un espai de temps relativament curt. L’ingrés 

del Partit Popular, l’aliança amb el Partit Conservador britànic i l’atractiu que el 

PPE exercia sobre altres partits no democratacristians de centre dreta, tot plegat 

era un repte considerable en aquest sentit.

Renovar el Programa Bàsic era per a mi una qüestió d’importància fonamen-

tal i de la màxima prioritat. Estava convençut que l’ampliació del partit només 

resultaria durable i profi tosa si ens posàvem d’acord amb els fonaments polí-

tics del partit. A més, l’acceptació d’aquests principis fonamentals havia de ser 

condició bàsica per a l’ingrés de nous partits polítics. Era un fet demostrat que 

com més gran era la diferència entre partits, més important era la base comuna. 

Aquesta era la nostra única i veritable raison d’être, ja que amb realpolitik i 

prou no es pot triomfar.

Tanmateix no tothom estava convençut de la necessitat d’un nou programa. 

Helmut Kohl, per exemple, creia que parar tanta atenció exclusiva al programa 

tenia el risc de descuidar la necessària ampliació del PPE. Recordo com vaig 

aconseguir convèncer-lo de la importància de renovar el nostre programa i de 

dedicar a aquest assumpte el congrés d’Atenes. Refl exionar sobre els nostres 

fonaments també era crucial a causa dels temps que vivíem. Vist el fracàs del 

Thatcherisme i la confusió sobre el socialisme a Occident d’una banda, i l’es-

fondrament del comunisme a l’Est de l’altra (que de fet va portar a un autèntic 

horror vacui) va fer que l’hora de la democràcia cristiana estigués a tocar.

Els partits membres del Benelux tenien un paper important a jugar a l’hora 

de produir aquest nou programa. Certament la inspiració no va arribar d’un dia 

per un altre. El primer esborrany va ser escrit per un holandès, Jos Van Gennip, 

director de l’Institut de Recerca de la CDA. Una traducció força barroera del 

text va causar una certa hilaritat inicial (sense justifi cació). En aquella ocasió 

uns pocs belgues van refer l’esborrany. Jo vaig ser capaç d’inspirar-me en els 
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democratacristians fl amencs i francoparlants de la mateixa manera que havia 

fet durant la fundació del PPE. El punt clau va ser arribar al consens, cosa que 

vam fer de meravella. 

L’esborrany fi nal es va debatre fi ns al detall de l’11 al 13 de novembre de 1992 

al congrés d’Atenes, que va tenir com a amfi trió el primer ministre Constantine 

Mitsotakis. L’esborrany inicial va esmenar-se en diverses ocasions però sense 

comprometre’n l’essència. Aquest és el document de referència par excellence 

de la nostra família política fi ns a dia d’avui, com explico a l’epíleg. El Programa 

Bàsic d’Atenes tracta cada pilar del PPE fi ns el detall: una visió de la societat i 

la humanitat inspirada pel cristianisme, una Europa federal i una economia de 

mercat social. A més, el pròleg es centra en els canvis dins la societat europea i 

en l’impacte d’aquests canvis sobre el comportament polític.

Les ribes hel·lèniques

Que el congrés de 1992 se celebrés a Atenes venia del fet que Nea Dimokratia 

(ND) estava fortament arrelada al PPE. Vaig conèixer el difunt Constantinos Ka-

ramanlis, fundador de Nea Dimokratia, a la meva primera reunió de caps d’Estat 

i govern europeus el 28 de maig de 1979, també a Atenes. Ens hi havíem reunit 

per a signar el document que ratifi cava l’ingrés de Grècia a la CEE. Karamanlis 

va tenir la gran vista d’orientar el seu partit vers Europa i guiar el seu país cap 

a la Comunitat, a pesar de la ferotge oposició dels socialistes d’Andreas Papan-

dreu. De fet, ell és un dels fundadors de la Unió Europea. Pocs anys més tard, 

vaig establir bones relacions amb el líder del ND Constantine Mitsotakis. Va ser 

primer ministre durant el rellançament d’Europa a començaments de 1990 i 

també durant el congrés del PPE a Atenes. La seva fi lla, Dora Bakoyannis, va ser 

alcaldessa d’Atenes durant els Jocs Olímpics de 2004 i actualment és ministra 

d’Afers Estrangers. Tristament, el seu marit, el nom del qual ella encara porta, va 

ser assassinat en un atac terrorista.

Idees que dos segles més tard es convertirien en el centre del pensament euro-

peu es poden trobar en els escrits del revolucionari grec Rigas Velestinlis-Feraios 

(1757-1798), eminent representant de l’hel·lenisme modern. Va ser un home de la 

Il·lustració, polític dotat, soldat, estratega militar i gramàtic, un rebel de la causa 

per la independència de Grècia i un màrtir, però per sobre de tot un visionari.
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Va escriure la primer carta constitucional d’una república democràtica dels 

Balcans, inclosa una Declaració dels Drets Humans i una Constitució que per-

metia que els grecs i tota la resta de pobles de la regió governessin democràtica-

ment la república. Aquesta república només es podria consolidar a través de la 

solidaritat. Va escriure: «El búlgar s’ha d’emocionar quan el grec pateix. I el grec 

pel búlgar i tots dos per l’albanès i el vlac» (Drets Humans, article 34). «Després 

de la revolució cap poble serà amo absolut, sinó que tots els ciutadans seran 

sobirans sense distinció de confessió o llengua: grecs, búlgars, albanesos, vlacs, 

armenis, turcs i tota la resta de pobles» (article 7 de la Constitució).

Per a Rigas la democràcia era un ideal d’ordre supranacional. En la seva nova 

democràcia tots els ciutadans serien iguals davant la llei; els serveis religiosos 

serien independents del control estatal; la llengua de cada poble respectada; les 

vides i possessions de tots protegides. Aquesta és la visió que ara intentem dur 

a terme a Europa. La fi gura i idees de Rigas serveixen d’exemple per als escolars 

grecs, i també per a la integració europea.

Rigas també va ser un màrtir. Els austríacs van trair-lo i entregar-lo als go-

vernants otomans a Belgrad. La nit del 24 de juny de 1798 va ser estrangulat, 

juntament amb els seus companys, en un fort a prop de la desembocadura del 

riu Sava i els seus cossos es van llançar al riu Danubi.

Nea Dimokratia va abraçar l’ingrés al PPE amb els braços oberts. Com el 

Partit Popular també havia reconegut abans, el PPE oferia una poderosa plata-

forma europea. Diverses reunions del PPE es van organitzar a Grècia, cosa que 

va benefi ciar considerablement al partit. Des del març del 2004, la ND és altra 

vegada al poder i Grècia té un primer ministre proeuropeu i vicepresident del 

PPE durant dues legislatures, Kostas Karamanlis, nebot de Constantine. A pesar 

de la tradició no democratacristiana de la ND, el partit ha convençut al PPE de la 

importància pública que tenen les religions i en particular el paper de l’Església 

Ortodoxa. En conseqüència un diàleg estructural sobre religions monoteistes 

s’ha referendat al cor del Grup PPE.

Nea Dimokratia també va infl uir en la nostra perspectiva internacional. 

És gràcies a una esmena de la ND del 2006 en el nostre reglament intern esta-

tutari que avui tenim al PPE un secretari de relacions externes. Així mateix, 

Dora Bakoyannis ha conduit amb èxit la cimera de ministres d’Afers Estran-
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gers del PPE, que es va llançar per primera vegada el 2007. En la problemàtica 

regió dels Balcans, Kostas Karamanlis, en la seva capacitat de vicepresident 

del PPE, va llançar el 1999 la Iniciativa Democràtica dels Balcans Occidentals 

en un esforç d’identifi car i proposar potencials socis al PPE (avui, la majoria 

d’aquests partits són membres observadors o associats). També va ser Kostas 

Karamanlis qui, en nom del PPE, va dirigir a fi nals del 2003 el primer con-

grés de l’AKP, el partit del primer ministre turc Recep Tayyip Erdo an. De 

fet, Kostas Karamanlis és obertament partidari de l’ingrés de Turquia a la UE 

sempre i quan compleixi totes les condicions del procés d’adhesió. En con-

cret, durant un sopar amb Giscard i jo, ens va subratllar la seva preferència 

pel diàleg amb Ankara i no el confl icte. Aquesta postura s’ha convertit en 

part essencial de la política grega. Certament val la pena assenyalar que Grè-

cia va tenir el coratge d’adoptar una postura com aquesta, particularment 

vistes les seves antigues i tenses relacions.

M’emociono profundament quan miro enrere i refl exiono sobre totes aques-

tes experiències. El poeta fl amenc Anton van Wilderode les resumeix de ma-

nera preciosa a Ivoor en Brood (Marfi l i Pa) de la col·lecció de poemes Najaar 

van Hellas (1947).

Oh ribes hel·lèniques on els nostres pares habiten 

espaiosos salons de les llars de la nostra saviesa

del teu mèrit les nacions encara en parlen

On la cultura s’aferra a la pedra despresa

damunt els teus turons vam ser beneïts abans 

sota els teus cels, va néixer d’Europa l’esperit 

i tot al voltant els teus mars sense descans

com fl autes en festa, murmuregen i llancen un crit.

Unitat en la diversitat

Al voltant d’un any després, es va aprovar al congrés del PPE un nou pla d’ac-

ció sobre les opcions polítiques de la legislatura 1994-1998, congrés que es va 

celebrar per primera vegada a la seu del Parlament Europeu de Brussel·les del 

8 al 10 de desembre de 1993. Es va nomenar un rapporteur per a cada capítol, 
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incloent, entre altres, Thomas Jansen, Klaus Welle, el diputat belga Fernand Her-

man i el diputat espanyol José Maria Gil-Robles fi ll.

Vist ara, la data escollida per a la conferència va ser desafortunada. Es va ce-

lebrar massa d’hora com per a poder preparar la campanya de les eleccions eu-

ropees de 1994. En aquell moment les eleccions no preocupaven ningú. A més, 

el 9 i 10 de desembre va haver-hi una reunió del Consell Europeu, que va posar 

fi  a la presidència belga de la Unió Europea de la segona meitat de 1993, que va 

ser un èxit. Els caps de govern, tot i que van assistir al congrés, tenien el cap a 

la cimera europea. Això va ser un error de càlcul per part nostra. La premsa no 

va mencionar ni una sola vegada el nostre pla d’acció, que es titulava «Europa 

2000: Unitat en la diversitat».

«Unitat en la diversitat», que més endavant es va convertir en el lema de la 

UE per al tractat sobre la Constitució Europea, també es va convertir en el lema 

de la meva presidència. Resumia les principals ambicions del PPE: convertir-se 

en una família política oberta però forta en la nova Unió Europa. El secretari 

general Thomas Jansen em va donar tot el seu suport en aquesta matèria. I es 

van valorar els resultats provisionals pel valor que tenien. Fàcilment vaig sortir 

reelegit per un altre període de tres anys. Això va tenir lloc durant una reunió 

del buró polític el 19 de maig de 1993.

Presentar la meva candidatura per diputat el 1994 era la conseqüència lògica 

de la meva feina com a president del PPE. Tant Leo Tindemans, que encapçalava 

la candidatura de la llista electoral, com jo mateix, que anava de segon, vam 

rebre un considerable nombre de vots en primera preferència dels democrata-

cristians fl amencs. Tindemans era diputat des de 1989; jo vaig dimitir del Senat 

belga per a complir amb les meves noves responsabilitats com a diputat. La 

quantitat de vots de primera preferència va ser un gran estímul, després del meu 

«viatge pel desert» i la meva feina «a les barricades».

Derrota a Corfú

Durant la campanya de les eleccions europees també es va buscar el suc-

cessor de Jacques Delors com a president de la Comissió Europea. Per primera 

vegada el PPE va jugar-hi un paper important. Uns quants candidats de la nostra 

família política s’havien presentat pel càrrec: el primer ministre holandès Ruud 
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Lubbers, el primer ministre belga Jean-Luc Dehaene, l’excomissionari irlandès, 

Peter Sutherland, proposat pel líder del seu partit John Bruton, i el comissari eu-

ropeu britànic sir Leon Brittan, a qui com a membre del partit conservador l’ha-

via presentat el primer ministre John Major. Lubbers i Dehaene eren els únics 

amb opcions de sortir escollits. Era més o menys cert que el nou president seria 

del Benelux i democratacristià. El PPE no podia deixar passar per alt aquesta 

oportunitat. Tanmateix hi havia el perill real que cap dels candidats sobrevis-

qués a la batalla. Si haguéssim presentat només un candidat, la posició del PPE 

s’hauria reforçat de manera important.

És per això que vaig organitzar dos intents de negociació. En el primer in-

tent, Lubbers, Dehaene, el primer ministre Jacques Santer de Luxemburg i jo ens 

vam reunir a mitjans de juny a la casa d’un notari a prop de Maastricht. Lubbers 

havia organitzar de veure’ns allà. Aquesta reunió informal va ser ordenada però 

bastant rígida. Lubbers es va disculpar davant Dehaene per haver dit que no 

estava preparat per a ocupar el càrrec. Dehaene va rebutjar la proposta de Lub-

bers de retirar-se tots dos a favor d’un tercer candidat. Tot el que vaig poder fer 

aleshores va ser restablir els contactes i acceptar el compàs d’espera.

El segon enfrontament va tenir lloc durant una cimera del PPE a Brussel·les 

el 22 de juny de 1994. Envoltats de càmeres de televisió, un Dehaene relaxat seia 

al costat d’un somrient Lubbers, tots dos sota la mirada crítica de Kohl. L’interès 

de la premsa era enorme. Aquest duel personal, aquest partit jugat entre Holan-

da i Bèlgica era un festí pels mitjans de comunicació. Tots dos protagonistes van 

ser fi lmats sense parar, per a irritació de Kohl, que ja es veia a venir el desastre, 

precisament perquè tots dos candidats gallejaven en públic.

Cada candidat es va presentar abans que comencés el debat. Lubbers va re-

calcar que havia estat primer ministre dels Països Baixos els darrers dotze anys 

i que, com a tal, també era membre del Consell Europeu. També va assenyalar 

que tenia bones relacions amb els països més petits i els països candidats a mem-

bres, i va emfatitzar el paper de «petit gran Estat» que havien jugat els Països 

Baixos a la UE, el seu paper complementari en l’eix francoalemany, el suport que 

la seva candidatura havia rebut de diversos països i la seva enorme popularitat 

a casa. Al acabar va afegir que valorava les qualitats de Dehaene i que estava 

disposat a acceptar una solució de consens.
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Dehaene, d’altra banda, va advertir d’un confl icte entre el Consell Europeu i 

el Parlament en cas que el Consell no trobés una solució. Entenia que era impos-

sible arribar a una solució unànime durant la cimera del PPE. Va cridar a la calma 

dins el PPE. Segons ell, altres membres del Consell Europeu recolzaven la seva 

candidatura, i es mostraven positius respecte una presidència belga de la UE. 

Estava disponible i disposat a continuar el seu treball a Europa al convertir-se en 

president de la Comissió.

Aleshores Kohl va anunciar la seva preferència per Dehaene. S’havia decidit 

i temps enrere ja ho havia acordat amb Mitterrand. Tanmateix, no van caure en 

consultar-ho amb John Major, i això havia de resultar fatal per a la candidatura 

de Dehaene. En prèvies ocasions s’havia debatut amb Thatcher el nomenament 

de Delors. A més a més s’incubava un confl icte entre Kohl i Lubbers. Per a 

irritació de Kohl, Aznar, que en aquell temps encara era un cap de l’oposició, 

va parlar a favor de Lubbers. Això no va ajudar a millorar les coses entre ells. 

Kohl no acceptaria mai un compromís. Poca cosa més vaig fer que arribar a la 

mateixa conclusió: teníem dos bons candidats. Tot plegat va ser una experiència 

molt incòmode pel PPE, perquè el juny de 1994 el Consell Europeu a Corfú es 

va trobar en un carreró sense sortida en la nominació d’un nou president de la 

Comissió. Al president del Consell Andreas Papandreu li va mancar la capacitat 

d’arribar al consens.

Finalment, un democratacristià del Benelux va arribar a president de la Co-

missió. Helmut Kohl va presentar Jacques Santer com a nou president durant 

una reunió especial del Consell Europeu el 15 de juliol. Vistos els seus molts 

anys d’experiència com a primer ministre, la tria era evident. També havia estat 

president del PPE durant quatre anys i compartia les nostres conviccions sobre 

Europa. Vam dipositar moltes esperances en la seva presidència la qual, desgra-

ciadament, no va acabar bé. Se’l va jutjar negativament a toro passat a causa de 

fets que el sobrepassaven, cosa que no era justa.
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LA CAIGUDA DE SANTER

Els cinc anys que vaig passar com a president del PPE i president del Grup PPE al 

Parlament Europeu em van exigir molta energia. Vaig intentar una vegada i una 

altra, amb els mitjans extremadament limitats que se’m van concedir, arribar 

al consens en un Parlament que jo encara no coneixia massa bé. No va passar 

ni un sol dia que això no em preocupés. Al triar-me a mi, un total nouvingut, 

com a cap de grup, s’havia pres un rumb completament nou. Certament, podia 

treure profi t dels meus dotze anys d’experiència de primer ministre i membre 

del Consell Europeu, i del fet que havia estat president del PPE des de 1990. La 

meva ambició era conduir el grup amb autoritat i assegurar-ne un acció altament 

cohesionada. Per a aconseguir-ho hauria de superar molts entrebancs i fer molts 

sacrifi cis personals.

Hi ha dos aspectes crucials que no oblidaré mai. La meva presidència va co-

incidir amb la de Jacques Santer i la seva subseqüent caiguda en desgràcia em 

va desgastar molt, personalment i políticament. Havia lluitat molt per a defensar 

la seva Comissió, tant al grup com al Parlament. A vegades semblava que lluités 

contra molins de vent. A banda d’aquest repte, l’ingrés de Forza Italia al Grup 

PPE va resultar una de les tasques més delicades que vaig tenir de cap de grup. 

El cas era extremadament complex, per no dir explosiu, tant a Itàlia com al Par-

lament com al front de casa. Els meus propis democratacristians fl amencs em 

farien pagar el meu suport a l’ingrés de Forza Italia.

El paper que juguen els presidents dels grups polítics és de vital importància 

pel Parlament Europeu i pels partits europeus. Molts senten la crida però pocs 

serveixen per a fer aquesta feina. Mai s’és totalment líder d’un grup amb una tal 

varietat de polítics (diferents en nacionalitat, sensibilitat i competència). Ni tan 

sols el primer dia. Liderar un grup no és fàcil i l’autoritat és una cosa que s’aprèn. 

A més, l’ambient al Parlament Europeu és totalment diferent al dels Parlaments 

nacionals. Intervenen altres costums i procediments i, comparat amb la política 

nacional, s’està molt més allunyat de l’electorat.
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Des del tractat de Maastricht s’han garantit poders legislatius al Parlament; en 

conseqüència el paper d’un president de grup és més important ara. Abans teníem 

la tasca d’augmentar la nostra àrea d’infl uència. Podíem unir esforços per tal de dur 

a terme les nostres opcions polítiques? De fet, aquest repte equivalia a augmentar el 

nostre poder al Parlament en detriment del socialistes. Això era d’una importància 

fonamental, particularment pels alemanys. Les principals fi gures del PPE n’estaven 

convençudes i creien que jo ho aconseguiria fàcilment. Ara s’havia de posar en pràc-

tica tot allò pel qual havíem lluitat tant a Maastricht. Combinar la direcció del partit 

i la del grup (per a satisfacció de Kohl i en alta sintonia amb la tradició alemanya) su-

posadament havia d’ajudar en aquest sentit. Durant aquells cinc anys vaig ser capaç 

d’augmentar en un terç els eurodiputats del grup, passant de 157 a 201.

La meva elecció com a president del Grup PPE

El nostre grup havia tingut tres líders des de les primeres eleccions directes 

al Parlament Europeu el 1979. Egon Klepsch d’Alemanya va ser cap de grup del 

1977 fi ns el 1992, quan va convertir-se en president del Parlament, amb l’ex-

cepció d’un període de dos anys entre 1982 i 1984, quan l’italià Paolo Barbi va 

assumir el càrrec. Leo Tindemans va succeir Klepsch el 1992 i va romandre com 

a president fi ns a les eleccions del juny de 1994. En sintonia amb la tradició del 

grup, el cap és escollit abans de la primera sessió plenària del Parlament. També 

en sintonia amb aquesta tradició, es divideix la legislatura d’aquesta manera: el 

president del Parlament s’escull al començament per un període de dos anys i 

mig, i a continuació s’escull un nou president per als següents dos anys i mig. 

Aquest també és el cas de tots els càrrecs com presidents i vicepresidents de 

comitès, delegacions, coordinadors i etcètera. De fet, aquesta tradició té una 

conseqüència negativa sobre la infl uència i visibilitat del Parlament.

Klepsch i Tindemans no es duien molt bé entre ells. La meva cooperació amb 

Tindemans durant aquest període de president va anar molt bé. Evidentment es 

tractava que els líders del partit i del grup cooperessin estretament, per tal d’asse-

gurar l’harmonia i la màxima efi ciència al conjunt del PPE; també és per això que 

el president de grup és un vicepresident del partit ex offi cio. També em duia bé 

amb Klepsch, a pesar d’estar descontent amb la manera com liderava el grup i la 

seva manca de decisió (a l’hora d’informar sobre la petició d’ingrés del Partit Con-
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servador britànic, per exemple). La presidència del grup, les reunions de treball 

diàries que incloïen els presidents i els vicepresidents, s’assemblava a la cort priva-

da del president. Helmut Kohl tenia els seus propis plans pel grup i el Parlament, i 

eren força radicals. Havia recolzat Klepsch durant anys però considerava acabada 

la seva carrera política després de presidir el Parlament el 1994. Tindemans i Kohl 

tampoc eren amics íntims. Kohl havia dit el 1992 que no estava d’acord amb què 

Tindemans fos president. Quan va sortir escollit igualment, va desplaure conside-

rablement Kohl, que a la primera oportunitat va utilitzar la seva infl uència.

Kohl va convocar una reunió al Kanzlei a Bonn el 1994 per a escollir un 

nou cap de grup. Va sorprendre molt l’absència de Günther Rinsche, cap de la 

delegació alemanya, bon amic de Kohl i que, de fet, havia recolzat Tindemans 

en la seva elecció el 1992. El missatge de Kohl era clar: Tindemans no havia de 

ser president, sinó jo. Tan aviat com vaig caure de la cursa a la presidència de la 

Comissió, Kohl va veure clar com l’aigua que jo havia de dedicar-me totalment 

al Parlament. Tindemans va retirar la seva candidatura molt decepcionat. Vaig 

sortir escollit líder per majoria clara, amb 118 dels 136 vots escrutats.

A les eleccions de juny de 1994, el Grup PPE va guanyar 157 escons (comparats 

amb els 198 dels socialistes i els 43 dels liberals). El grup incloïa les delegacions 

dels partits membres del PPE i els eurodiputats del Partit Conservador britànic, 

aliats però no membres del grup. Havíem guanyat quaranta seients més que en les 

anteriors eleccions europees, quan els conservadors britànics encara no eren els 

nostres aliats. Havíem arribat a un cert statu quo en comparació amb l’anterior 

legislatura, com els socialistes i els liberals. Per tant l’equilibri de forces al Parla-

ment no va canviar de manera dràstica. Dins el nostre grup les coses anaven molt 

diferent. La nostra delegació italiana s’havia encongit a conseqüència de la implo-

sió de la Democrazia Cristiana. A més, els conservadors havien patit una derrota 

severa a les eleccions al Regne Unit. Afortunadament aquests entrebancs es van 

compensar amb els bons resultats obtinguts per la CDU-CSU i el Partit Popular. 

Aquest darrer va aconseguir gairebé doblar el seu nombre d’eurodiputats.

La Comissió Santer

El Consell Europeu va presentar el primer ministre de Luxemburg, Jacques 

Santer, com a nou president de la Comissió el 15 de juliol de 1994. El Parlament 
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primer debatria aquesta proposta i després donaria la seva opinió a través del vot 

de confi ança. Hi havia força oposició a Santer, tant entre els partidaris de més 

integració europea com entre els contraris, i també hi havia oposició a la manera 

com s’havia gestionat la successió de Delors. A més, a nivell personal, tot plegat 

a mi em resultava difícil. Em va caure a sobre aquest assumpte com a nou cap de 

grup i jo no sabia quin futur polític m’esperava si no aconseguia que Santer posés 

rumb segur al Parlament. Per a un president del PPE i cap de Grup PPE, hauria 

estat una desgràcia no ser capaç d’arribar a la majoria partidària necessària per a 

col·locar com a president de la Comissió un membre del PPE que, a sobre, havia 

estat proposat per un Consell Europeu ple de caps de govern del PPE.

Abans de la votació es va celebrar la Conferència de presidents (el cos de 

presidents dels diferents grups del Parlament Europeu) durant la qual Kohl va 

defensar la candidatura de Santer. Després, Santer va parlar individualment amb 

cada grup polític. L’ambient se li va girar en contra molt ràpidament, a pesar del 

fet que el Consell Europeu l’havia proposat de manera unànime. La resistència 

provenia sobretot de la banda socialista, que ignorava el fet que els seus caps 

de govern respectius s’havien posicionat a favor. No va ser sorprenent que la 

gent estigués pendent del vot dels socialistes: formaven el grup més gran del 

Parlament Europeu. La rancor per Corfú encara era molt viva. A través d’aquesta 

votació, molts eurodiputats van buscar revenja i estaven convençuts que així el 

Parlament podia fer sentir la veu.

Com més ens apropàvem a la votació més forta semblava l’oposició. Recordo 

escoltar la cobertura informativa el matí de la votació i tots els comentaristes 

estaven convençuts que Santer no se’n sortiria. Les coses van arribar a tal dra-

matisme que Kohl va telefonar-me just abans de la sessió plenària. «Lluitaràs», 

va dir enèrgicament, i immediatament es va posar en contacte amb tots els seus 

col·legues caps de govern. Després del moviment de Kohl, Felipe González va 

convèncer els socialistes espanyols que votessin per Santer. Però no tots els caps 

de govern van mantenir-se lleials al pacte amb Santer.

Com que hi havia tant en joc, vaig suggerir als membres del Grup PPE que vo-

téssim de manera partidista. Tindemans va ignorar la decisió del grup i va abste-

nir-se. Santer es va enfurismar de veritat. A la fi  Santer va guanyar per un marge 

estret: 260 a favor per 238 en contra i 23 abstencions. Ja podem agrair el suport 
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dels socialistes espanyols, inspirats per Felipe González, i dels eurodiputats del 

Partido Social Demócrata (PSD), el partit del primer ministre portuguès Aníbal 

Cavaco Silva, membre en aquell moment del Grup Liberal, per haver inclinat la 

balança a favor de Santer. La nova Comissió Santer no va assumir el càrrec fi ns 

el 23 de gener de 1995, havent guanyat el vot de confi ança, altra vegada, per una 

estreta majoria, el 18 de juny.

El fet que hi hagués un ampli debat al Parlament sobre el nou president de la 

Comissió era conseqüència directe del tractat de Maastricht. Per primera vega-

da es van celebrar sessions especials dels comitès del Parlament per a sondejar 

possibles candidats al càrrec de Comissionat. No va ser un camí de roses. De 

fet, això va comportar un debat sobre la confi ança dipositada en els comitès i 

les sessions especials, un procés que més tard els articles del tractat adoptarien.

En la Comissió Santer, set dels quinze comissaris pertanyien a la nostra famí-

lia política. Va haver-hi èxits inesperats com Mario Monti, comissari de mercat 

intern, proposat pel primer ministre Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia. Mon-

ti era molt afí al PPE i per tant, per accident, com si diguéssim, ens vam trobar 

confi ant en aquest excel·lent comissari. De l’antiga Comissió Delors van quedar 

l’holandès Hans van den Broek i l’anglès sir Leon Brittan. L’espanyol Marcelino 

Oreja era nou però lleial. Després de l’adhesió d’Àustria a la UE el 1990, el govern 

hi envià de delegat Franz Fischler, qui ocuparia deu anys el càrrec de comissari 

d’Agricultura.

Ampliacions «neutrals»

Durant la legislatura 1994-1999 les relacions amb els conservadors britànics 

no van ser sempre fàcils però en conjunt van ser positives. Ells també van va-

lorar la cooperació del Grup PPE. Amb un esforç considerable vaig aconseguir 

adoptar postures de grup comunes que incloïen els britànics. A vegades ells 

encara van votar en sintonia amb les seves pròpies llistes electorals, però les di-

ferències d’opinió s’airejaven internament. La recerca del consens va ser bàsica 

per a poder continuar treballant vers àrees de cooperació legítima.

Feliçment no totes les ampliacions del PPE van ser controvertides. L’Öster-

reichische Volkspartei (ÖVP), el Partit Popular Austríac, era un candidat obvi 

a l’ingrés perquè ja hi havia hagut una llarga tradició de cooperació entre nos-
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altres. Però seguint les passes de la nostra aliança amb els tories, el PPE va re-

bre peticions d’altres partits conservadors que no tenien llaços històrics amb 

la democràcia cristiana. Els partits conservadors nòrdics, per exemple, no eren 

thatcherians; eren proeuropeus i, socialment parlant, sovint progressistes.

Els contactes amb els nous partits membres es preparaven al detall i amb 

molta antelació. Amb aquest propòsit el secretari general Thomas Jansen i jo 

vam anar de viatge a Escandinàvia el 1992 en els prolegòmens de l’ampliació de 

la UE. A Suècia, per exemple, vam reunir-nos amb el proeuropeu primer minis-

tre Carl Bildt i amb Alf Svensson, el també proeuropeu vicepresident del govern 

de coalició de centre dreta (1991-1994). Carl Bildt era el líder del Moderata Sam-

lingspartiet i Alf Svensson era el líder del Kristdemokratiska samhällspartiet, 

conegut des de 1996 com a Moderaterna.

En cooperació amb Svensson vaig treballar en l’anomenada fórmula Me-

llanfjärden, que pren el nom de l’idíl·lic poble epònim on vam establir les pas-

ses de l’adhesió i ingrés al PPE dels nous partits, d’acord amb els estatuts del 

PPE. Aquests partits primer es convertirien en membres observadors, després 

en membres associats en cas que el seu país fos candidat a estat membre, i fi nal-

ment en membres de ple dret, com va ser el cas dels països nòrdics el 1995. Dues 

polítiques importants del Moderaterna (Margaretha af Ugglas i Gunilla Carlsson) 

van arribar a vicepresidentes del PPE i després van seguir treballant per la causa.

Finlàndia també tenia un petit partit democratacristià (Suomen Kristillinen, 

conegut com a Kristillisdemokraatit des de 200) però van ser uns companys de 

negociació complicats a causa del seu euroescepticisme. D’altra banda el conser-

vador Kansallinen Kokoomus, Partit de Coalició Nacional, va cooperar molt i tenia 

una forta orientació europea; va jugar un paper molt actiu en el PPE. L’aleshores 

president del Kokoomus, Sauli Niinistö, va ser la fi gura central de les negociacions 

amb el PPE. També va ser l’últim president de la Unió Democràtica Europea (UDE, 

una fallida organització de centredreta europea) i un dels arquitectes principals 

de la integració de la UDE dins el PPE; en reconeixement a aquesta fi ta se’l va es-

collir president d’honor del PPE. Ville Itälä va succeir-lo com a líder del partit, i el 

2004 va ser eurodiputat al Parlament Europeu. Des d’aleshores el partit l’ha liderat 

el jove Jyrki Katainen. El 2006 va sortir escollit vicepresident del PPE; el març del 

2007 al seu partit li va anar molt bé a les eleccions generals a Finlàndia, guanyant 
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10 diputats més per a arribar a un total de 50, només un per sota del Partit de 

Centre del primer ministre Matti Vanhanen. Katainen va ser nomenat viceprimer 

ministre i ministre de Finances. En qualitat d’això darrer també encapçala una 

trobada informal de ministres d’economia i fi nances del PPE.

Poc després que els eurodiputats conservadors danesos ingressessin al Grup 

PPE, el partit en si també va optar per un ingrés total. El seu cap de partit i 

durant molt de temps primer ministre, Poul Schlüter, va jugar un paper clau a 

l’hora de tirar endavant l’Acta Única Europea i el tractat de Maastricht. Curio-

sament Harald Rømer, el conservador danès establert a Brussel·les i secretari 

general sortint del Parlament Europeu i Niels Pedersen, exsecretari general del 

nostre grup, van ocupar aquests càrrecs a pesar del poc pes relatiu dels seus 

partits en comparació amb altres partits membres. Desgraciadament, el DKF ja 

no és el partit guanyador a casa. Des del 2001 ha estat el soci petit del govern 

de coalició amb els liberals. El partit ha estat liderat per l’antic líder del partit i 

viceprimer ministre, Bendt Bendtsen, i per la seva successora des de setembre 

del 2008, Lene Espersen.

Desgraciadament els noruecs van rebutjar l’ingrés a la UE en dues ocasions, en 

els referèndums del 1972 i 1994. Això no va evitar que nosaltres mantinguéssim 

bones relacions amb Høyre, el partit conservador de Noruega, el partit més pro-

europeu del país. L’antic líder del partit Jan Petersen va ser un ministre d’Afers Es-

trangers de molt d’èxit en el segon govern de Kjell Magne Bondevik. Jansen també 

va ser una fi gura clau en la integració de la UDE al PPE, i també va encapçalar amb 

molta energia el grup de treball de polítiques de seguretat i afers estrangers del 

PPE. Bondevik, ministre de l’Església Luterana de Noruega, és el primer ministre 

no socialista que ha ocupat més temps el càrrec; va ocupar-lo des de 1977 fi ns el 

2000 i del 2001 fi ns el 2005. El PPE va fer tot el possible per a apropar entre ells 

el Høyre i el Kristelig Fokepartie (KrF), i així vam fer possible el darrer govern de 

Bondevik. El KrF era un partit més petit que el Høyre però a causa del lideratge 

inspirador de Bondevik no es podia ignorar, políticament parlant. La postura an-

tiUE del KrF ha limitat la seva implicació amb el PPE, i és un mer membre obser-

vador. Høyre, en canvi, és membre actiu i associat al PPE des de 1995 i va fer una 

campanya vigorosa a favor de l’ingrés a la UE abans dels dos referèndums fallits i 

és un partit que manté el compromís de tornar-ho a intentar en el futur.
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Els partits nòrdics afi liats, i en particular el Moderaterna, ens han infl uït for-

ça a l’hora de formular els aspectes econòmics del nostre programa. El seu mo-

del té molt en comú amb el britànic, mentre que tradicionalment la majoria dels 

altres partits del PPE segueixen l’anomenat model de Renània. Quan els nòrdics 

no guanyen la votació, sempre acaten la decisió majoritària. També juguen un 

paper important a l’hora de promoure canvis en la direcció política del PPE. El 

viceprimer ministre fi nès Jyrki Katainen i el primer ministre suec Fredrik Rein-

feldt en són dos bons exemples. Reinfeldt va ser un actiu líder de les joventuts 

del PPE. Pertany a la primera generació de la nostra família política que, de fet, 

arriba a la majoria d’edat enmig d’un context polític europeu. Tot ell és confi an-

ça en la postura proeuropea del PPE i dels partits conservadors que, als països 

nòrdics, ens acompanyen.

Desgraciadament això no és vàlid pels partits democratacristians dels països 

nòrdics. Amb l’excepció del suec, Kristdemokraterna, els petits partits cristians 

protestants són invariablement euroescèptics; en aquest sentit es diferencien 

molt dels seus homòlegs conservadors. Al mateix temps, aquests partits mante-

nen postures molt conservadores en el terreny ètic i, en conseqüència, sovint 

se’ls titlla injustament de reaccionaris. En opinió meva, els manca un principi 

bàsic nostre, el compromís amb Europa, i la nostra creença que la integració ha 

de liderar una Europa federal.

Hostatge a Porto

Que la postura proeuropea és de vital importància a l’hora de decidir si es 

concedeix o no l’ingrés al PPE va quedar perfectament clar amb l’expulsió del 

partit portuguès Centro Democrático Social (CDS) el 1993. Aquest partit s’havia 

convertit cada vegada en més nacionalista i s’oposava a la ratifi cació del tractat 

de Maastricht. Fins i tot els conservadors britànics l’havien ratifi cat, si bé és cert 

que amb el poder de no complir-lo en casos concrets.

Els contactes amb els partits portuguesos afi liats daten dels dies posteriors 

a la Revolució del Clavells. A principis d’estiu de 1974 jo i el meu col·lega belga, 

Charles-Ferdinand Nothomb, president dels democratacristians francòfons, vam 

reunir-nos amb el fundador del Partido Social Demócrata (PSD), Francisco de 

Sá Carneiro. Aquest líder polític brillant, que havia sorgit durant la Revolució 
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del Clavells, viatjava per tot Europa a la recerca de socis polítics. Vam tenir 

unes converses franques i honestes però poques setmanes més tard vam sentir 

que volia unir-se a la Internacional Socialista. Se li va refusar l’ingrés i al fi nal 

ell va escollir alinear-se amb els liberals. Els seus contactes amb Hans-Dietrich 

Genscher, líder dels liberals alemanys, molt probablement va tenir-hi alguna 

cosa a veure.

Sá Carneiro va convertir-se en primer ministre de Portugal el 1980, formant 

i liderant una coalició amb el CDS. Desgraciadament mai vaig tornar-lo a veure 

perquè va morir en un tràgic accident el 4 de desembre de 1980: tant ell com la 

seva companya de tota la vida, sua companheira, Snu Abecassis, i el ministre de 

Defensa, el democratacristià Amaro da Costa, van perdre la vida quan el seu avió 

s’estavellà a les afores de Lisboa. Anaven camí de Porto, a una reunió de campanya 

de les eleccions presidencials. Molts portuguesos encara estan convençuts que va 

ser un sabotatge. Quan vaig assistir a la cerimònia del funeral pels dos ministres 

a a la capella dels Jerònims de Lisboa, no vaig poder evitar de tornar a pensar en 

l’atac al Palau de Cristall de Porto. Vaig viure aquells esdeveniments amb el pre-

sident del CDS Diogo Freitas do Amaral i el seu íntim col·lega, Amaro da Costa.

Vist que Sá Carneiro s’havia unit als liberals, el Centro Democrático Social de 

Freitas do Amaral va convertir-se en una opció per a nosaltres. A la tardor de 1974, 

vaig prendre part en la fundació del CDS al Palau de Cristall de Porto com a mem-

bre de la delegació de democratacristians de Bèlgica i els Països Baixos, juntament 

amb altres delegats ideològicament afi ns d’arreu d’Europa i de les joventuts dels 

president Giscard. Dels Països Baixos hi havia Roelof Kruisinga, en aquell moment 

molt actiu i que més endavant va arribar a primer ministre. Tanmateix va dimitir 

del govern en protesta pel plans americans de la bomba de neutrons.

Aquella tarda militants comunistes van atacar el Palau de Cristall. Van blocar 

l’entrada principal i van tancar-hi dins els participants. La policia s’ho mirava 

impotent. Ens van retenir com a hostatges tota la nit i molts temien que els mi-

litants ocupessin l’edifi ci. Kruisinga va dir amb valentia que havíem d’estar pre-

parats per a morir pels nostres ideals. Però el setge va arribar a la seva fi  després 

d’una trucada telefònica feta per un dels joves de Giscard. Ells van ser capaços 

d’alertar el president francès de la nostra perillosa situació. Es va instar al presi-

dent portuguès a entrar en acció. El president va enviar paracaigudistes al Palau 
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de Cristall i a primeres hores del matí ens van alliberar. Vam haver d’entrar als 

cotxes que encara es trobaven al pàrquing. Dins el petit cotxe d’Amaro da Costa 

vam romandre asseguts durant hores el meu company de desgràcies, Frank Swa-

elen, secretari general del meu partit, i jo, fi ns que els paracaigudistes van acla-

rir el camí i ens van escortar de tornada als nostres hotels del centre de Lisboa.

El CDS va evolucionar fi ns a ser un partit democratacristià amb totes les de 

la llei i va entrar al govern en diverses ocasions. Al costat de Freitas do Amaral, 

Francisco Lucas Pires va ser una de les fi gures importants i membre destacat del 

Parlament. Ell i alguns companys afi ns ideològicament van abandonar el CDS 

després de la pressió exercida pel president del partit Manuel Monteiro, que 

havia pres una línia antieuropea i s’oposava a la ratifi cació del tractat de Maas-

tricht. Per aquesta raó es va revocar l’ingrés del CDS al PPE.

El PSD, d’altra banda, es manté com un partit destacat del país. He man-

tingut excel·lents relacions amb el seu antic líder, l’anterior primer ministre i 

actual president de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. Érem col·legues al Consell 

Europeu. Ja aleshores s’havia iniciat un acostament entre el PSD i el PPE. El 

1992 Thomas Jansen i jo vam visitar Lisboa i vam celebrar converses en detall 

amb Cavaco Silva. Ell era partidari d’unir-se al PPE i estava preparat per a dei-

xar els liberals europeus, després dels tràmits necessaris per part d’ambdues 

bandes. Marcelo Rebelo de Sousa, que va ser president del partit de 1996 a 

1999, s’hi va implicar a fons i va comprometre’s a fer aquest pas; en aquest 

sentit va assumir-ne la responsabilitat.

No va ser casualitat que després de les eleccions de 1994 el Grup PPE ce-

lebrés els seus cursos a Lisboa, on el ministre d’Afers Estrangers José Manuel 

Durão Barroso, va dirigir el grup. El maig de 1996 va tenir lloc una decisiva reu-

nió a Lisboa entre els líders del PSD i una delegació del PPE que incloïa Helmut 

Kohl, José Maria Aznar i jo. Aquell mateix any, els eurodiputats del PSD van unir-

se al Grup PPE i més tard el PSD es va convertir en membre de ple dret. Amb 

aquest nou membre, a Portugal la nostra família política hi tenia altra vegada un 

soci poderós i digne de confi ança.

Un resultat tangible de l’admissió del PSD al PPE va ser el nomenament de 

Mário David com a secretari general del Grup PPE el 1997. Va ocupar el càrrec 

fi ns el 1999. Abans havia estat secretari general del Grup Liberal al Parlament 



185

EUROPA: LLUITAR I VÈNCER

Europeu. El seu nomenament va ser un gest d’agraïment pel pas donat pels euro-

diputats del PSD, on ell va jugar-hi un paper important. Més tard David va arribar 

a vicepresident del PPE en el congrés del partit a Roma a fi nals de març del 2006. 

El 1999 quan Barroso era president del PSD, també va ser escollit vicepresident 

del PPE al congrés del partit a Brussel·les i, poc després, va arribar a primer mi-

nistre. Més endavant entraré en aquests detalls, però l’elecció de Barroso com a 

president de la Comissió el 2004 va ser conseqüència directe de la intervenció 

del PPE. La meva amistat amb Cavaco Silva també continua fi ns a dia d’avui, i em 

vaig emocionar molt quan el 2006 se’m va incloure d’invitat d’honor a la cerimò-

nia de jura de càrrec de president de Portugal.

Un paper pel Parlament i un altre pel PPE

Mentrestant les coses seguien avançant a la UE. El Parlament Europeu va seguir 

contribuint al procés d’integració. Cinc anys després de la signatura del tractat de 

Maastricht es va celebrar una altra vegada una conferència intergovernamental 

de caps de govern. El propòsit era adaptar les institucions europees d’acord amb 

l’ampliació de la UE. Les estructures de la UE dataven de l’Europa dels sis i des 

d’aleshores havia crescut fi ns a quinze, i estava a punt d’incloure una gran quanti-

tat de candidats a estats membre de l’Europa Central.

L’IGC es va celebrar a Amsterdam el 16 i 17 de juny de 1997 i va comportar un 

nou tractat (altra vegada sota presidència holandesa). Tanmateix Amsterdam no 

va ser del mateix calibre que Maastricht. Aviat va quedar clar que la UE no estava 

prou preparada per a l’ampliació sinó que, de fet, estava preparada per a l’apro-

fundiment, és a dir, preparada en referència als poders i al paper legislatiu del Par-

lament. En conseqüència es va poder aconseguir un cert nivell d’èxit: l’ampliació 

de la codecisió i dotar d’un nivell més alt de control a la Comissió, per exemple. 

Tot i que el tractat d’Amsterdam tan sols va entrar en vigor l’1 de maig de 1999, 

després d’un segon referèndum a Irlanda el 1998, a la casa europea li causaria 

molts problemes.

En contrast amb el meu paper a l’Acta Única Europea i al Tractat de Maastricht, 

no vaig estar directament implicat en les negociacions d’Amsterdam. Tanmateix sí 

que vaig seguir-ne l’evolució molt d’a prop. Com a president del Grup PPE, sovint 

em trobava exposant els meus punts de vista en les sessions plenàries del Parla-
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ment. A més de formar part del dia a dia del PPE, el nou tractat es va debatre al 

congrés dedicat a aquest propòsit a Madrid del 5 al 7 de novembre de 1995. Hans-

Gert Pöttering, en aquell moment vicepresident del grup, va redactar l’esborrany 

d’un document sobre la matèria. A més, com a president del PPE, vaig encapçalar 

les reunions del PPE durant les quals es van fer els preparatius dels Consells Eu-

ropeus, particularment sobre temes com el desenvolupament institucional, l’am-

pliació de la UE i la conversió gradual a l’euro. Sobretot va ser aquest darrer tema 

el que em va donar esperances, ja que era una de les fi tes de Maastricht en què jo 

havia contribuït i que va tenir una infl uència clara en el nostre dia a dia. A través 

de l’euro, Europa es va convertir en una cosa tangible pels seus habitants.

Per primera vegada Amsterdam va situar l’ocupació com una prioritat en 

l’agenda. La Carta Social Europea, que els britànics van decidir no signar en el 

tractat de Maastricht, es va integrar en el nou tractat. Tot i que l’ocupació va con-

tinuar essent en gran part competència dels estats, el nostre congrés de Tolosa de 

Llenguadoc del 9 a l’11 de novembre de 1997 es va dedicar a aquest tema. Pocs 

dies més tard, una reunió especial del Consell Europeu a Luxemburg es va dedicar 

a defi nir les polítiques referents als alts nivells d’atur. L’economia social de mercat 

és un dels nostres principis fonamentals però amb prou feines s’havia desenvo-

lupat des d’aleshores. En aquell moment el que vam intentar elaborar va ser un 

precursor de l’Agenda de Lisboa. Però l’ampliació també era a l’agenda, ja que a 

començaments de desembre s’havien de prendre decisions.

El document sobre la globalització, l’atur i l’ampliació de la UE va requerir 

d’un esforç considerable a l’hora de redactar-ne l’esborrany pel congrés. No va 

ser gens fàcil arribar a un consens donades les diferències polítiques, inspira-

des pels nacionalismes. La proposta econòmica presentada pels nòrdics estava 

en desacord amb els principis democratacristians que venien del model de 

Renània. A més, un nombre de representants de països candidats a la UE dub-

taven ara de la velocitat d’ampliació europea. Al darrer moment es va arribar 

a un acord en una resolució del congrés redactada per Hans-Gert Pöttering 

així com en un text fi nal titulat «Tots som part d’un sol món». Enlloc de voler 

amagar certes diferències sota la catifa, el PPE va demostrar una cop més que 

la seva força es trobava en la seva capacitat de conduir un debat profund amb 

la vista posada en un programa comú.
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El nostre pilar italià

La Democrazia Italiana havia estat un dels pilars del PPE durant anys. Els de-

mocratacristians italians eren membres fundadors del nostre partit i formaven 

una de les delegacions més fortes del nostre grup. Els seus líders jugaven, per 

tradició, un paper important en el procés d’integració. També vaig arribar a co-

nèixer com treballava aquest partit al front de casa. Recordo llargs congressos 

durant els quals les diverses tendències polítiques es disputaven el domini. Vaig 

conèixer personalment molts dels seus líders i vaig assistir al funeral d’Aldo 

Moro. Aquells van ser els anys de l’omnipresent Democrazia Cristiana.

Tot això es va acabar a començaments de la dècada de 1990. Els democrata-

cristians italians van perdre poder electoral i polític, primer a nivell nacional i 

després a nivell europeu. L’escàndol de corrupció conegut amb el nom de Tan-

gentopoli va posar fi  a un règim polític enfangat en disputes internes, immobi-

lisme i govern inestable. Després de successives derrotes electorals i la detenció 

dels seus líders, un per un, semblava que els democratacristians agonitzaven. 

Força dels seus representants van abandonar el vaixell quan s’enfonsava, just a 

temps per a unir-se a altres partits o establir nous moviments polítics.

Tanmateix, es van fer intents per a aturar la desintegració i reagrupar el par-

tit. Juntament amb Helmut Kohl se’m va convidar al congrés de Roma del 27 al 

29 de juliol de 1994, on es va escollir Rocco Buttiglione secretari general (càrrec 

comparable al de president de partit). Durant el sopar d’aquell vespre Buttiglio-

ne, que és més acadèmic que polític, va demanar-me què calia per a ser un bon 

líder de partit. La meva resposta va ser aquesta: «Un cop has acceptat la feina, 

has d’estar disponible les vint-i-quatre hores del dia pel teu partit. Un bon líder 

de partit ha de ser una persona de consens, algú que es col·loca per sobre dels 

diferents correnti, que és conscient i constantment informat de la situació po-

lítica i que s’involucra en la formació dels seus representants i es preocupa pel 

funcionament del partit». Buttiglione no va poder aportar consens i a la llarga els 

democratacristians italians van esfondrar-se sota la seva direcció.

La introducció parcial del sistema electoral majoritari també va resultar per-

judicial per a un partit com Democrazia Cristiana que durant dècades havia ocu-

pat el centre. Es va produir una divisió entre el centredreta i el centreesquerra. 

Com a successor directe de Democrazia Cristiana, el Partito Populare Italiano 
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(PPI) es va fundar a principis de 1994, amb un nom que feia referència al partit 

popular italià de Luigi Sturzo d’abans de la guerra. El PPI va atraure cada vegada 

més els d’esquerres, mentre el Centro Cristiano Democratico (CCD) va atraure 

els de dretes.

Inicialment el PPE va refusar prendre partit i va recolzar qualsevol esforç per 

a reformar el vell partit democratacristià. Prou paradoxalment, els contactes amb 

el PPE encara van allunyar més els dos partits entre si. Com que la situació s’inten-

sifi cava i després d’amenaces de litigi, entre altres, el PPE va forçar ambdós partits 

a trobar una solució o s’arriscarien a perdre la militància. Tot això va tenir lloc als 

marges de la cimera del PPE a Canes el 25 de juny de 1995. En termes europeus, el 

PPE desitjava aportar un sostre a tots el democratacristians d’Itàlia.

Ens trobàvem en el clàssic punt mort: enlloc de preocupar-se pels votants, 

van declarar-se la guerra pel poder simbòlic i personal. La situació va deteri-

orar-se dramàticament i a Europa també vam notar-ne les repercussions. Els 

resultats de les eleccions de 1994 van ser un desastre: els democratacristians 

italians van caure de 26 a 11 diputats. Després de les eleccions es va suggerir 

permetre l’entrada dels membres de Forza Italia al Grup PPE. S’entenia (amb 

tota la raó) que la majoria dels votants democratacristians havien votat pel 

nou moviment polític de Silvio Berlusconi. De manera similar Berlusconi no 

va dubtar a assenyalar que a Itàlia el seu moviment estava fortament arrelat en 

la tradició de la democràcia cristiana.

Tanmateix el riu que separava els dos partits encara era massa profund com 

per a creuar-lo. L’obstacle principal era la controvertida imatge de Berlusconi. 

Dins el PPE no hi havia prou base de suport per a aconseguir un acostament 

de postures ràpid, i molt menys a Itàlia. Ningú era partidari de desfer-se de 

cop i volta dels democratacristians italians, amb qui havíem cooperat tant bé 

a Europa, i fer-ho per una formació política que no només despertava dubtes 

entre els cercles polítics, els mitjans i l’opinió pública sinó que, a més, només 

feia uns mesos que existia. Personalment, jo no era partidari d’apropar-nos 

immediatament a Forza Italia i durant anys aquesta va ser la meva posició. La 

posició de Kohl s’ha de mirar sota el mateix prisma: just després de les elecci-

ons europees, durant la cimera europea del 22 de juny de 1994, Kohl va parlar 
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en contra de l’ingrés de Forza Italia al Grup PPE. Tampoc podíem ignorar el 

fet que Berlusconi havia format una coalició amb els anomenats separatistes i 

postfeixistes. Només Aznar desitjava des de bon començament deixar entrar 

Berlusconi i Forza Italia.

Que Forza Italia refusés explícitament dir-se «partit» va crear encara més 

dubtes sobre Berlusconi i les seves intencions. Tanmateix ell sí que va buscar 

el contacte amb el PPE des del començament. Vaig reunir-m’hi per primera 

vegada el juliol de 1994. Com que era una tema delicat els debats havien de ser 

extremadament circumspectes. Vaig volar sol a Itàlia per a reunir-m’hi en pri-

vat a la seva casa de Milà. La conversa va resultar constructiva i la perspectiva 

que Forza Italia s’unís a la família va sorgir durant el debat, però de moment 

les coses mai van passar d’aquí.

El sistema de partits italià va continuar essent extremadament inestable, i 

en particular el centre era altament volàtil. Com que els democratacristians 

estaven dividits en dos camps (els que recolzaven el govern i els de l’oposició) 

va continuar la tendència a reagrupar-se per l’esquerra i per la dreta, si bé és 

cert que amb difi cultats i després de diverses formacions i sota diferents ban-

deres. El PPI va formar una aliança amb I Democratici de Romano Prodi du-

rant les sobtades eleccions generals d’abril de 1996. Els democratacristians 

del CCD van formar una aliança amb Forza Italia. Altres van anar sols a les 

eleccions, com els Cristiano Democratici Uniti, per exemple. Hi havia hagut 

una cooperació excel·lent amb la delegació del PPI de Pierluigi Castagnetti. 

Pertanyia a aquella bona tradició de democratacristians italians que creuen 

en el compromís amb Europa. Però l’esperança que el PPI es convertís en un 

partit de centre estable i fort no es va materialitzar, i va començar a créixer el 

descontentament (particularment a Alemanya) i s’espargia la idea que només 

els democratacristians d’esquerres havien trobat refugi en el PPE.

Inicialment els eurodiputats de Forza Italia van formar el seu propi grup, 

Forza Europa. En aquell moment el reglament intern sobre la formació de 

grups al Parlament encara ho permetia, sempre que es partís de la base d’un 

grup relativament gran. Ja el 1995 Forza Europa va formar una aliança amb 

Rassemblement pour la République (RPR), els neogaullistes francesos i amb 

l’irlandès Fianna Fáil. Junts es van anomenar Grup de la Unió per Europa i 
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es descrivien a si mateixos com de dretes, nacionalistes i eurocrítics. Com 

que pocs democratacristians pertanyien a Forza Italia, va haver-hi contactes 

regulars al Parlament Europeu. Forza Italia també va continuar insistint en 

cooperar més estretament amb el Grup PPE. Es van fer intents d’harmonitzar 

les nostres accions al Parlament, particularment en temes polítics. Des de 

1997 en endavant es van celebrar cada vegada més reunions formals entre 

el cap de la delegació de Forza Italia, Claudio Azzolini, el vicepresident del 

Grup PPE, Hans-Gert Pöttering, Gerardo Galeote, diputat espanyol, i Pier-

luigi Castagnetti, cap de la delegació del PPI. Però en termes de cooperació 

formal això no va portar enlloc.

Al cap i a la fi , Forza Italia

La situació va canviar de manera dràstica a fi nals de 1997. Just abans d’una de 

les sessions plenàries a Estrasburg vaig llegir per casualitat en un diari local que 

Forza Italia i el neogaullistes planejaven crear un nou partit europeu. Estava es-

tupefacte, com ho estava Pöttering, que seia al meu costat. La creació d’un nou 

partit, una aliança duradora a la nostra dreta, signifi cava una amenaça real per al 

futur del PPE, amb un poder d’atracció per als partits membres existents i poten-

cials que no es podia subestimar. A més, els esforços del PPE d’incloure partits 

no democratacristians però tot i així afi ns ideològicament quedarien totalment 

en no res. Més que ningú Kohl temia un escenari en el qual el PPE es dividís en-

tre una ala de dretes i una d’esquerres. Pots tenir el millor dels programes, creia 

ell, però si no et surten els números poca cosa hi pots fer.

Que aquells partits no feien broma es va fer evident a la conferència de prem-

sa que Berlusconi i el president del RPR, Philippe Séguin, van donar el 18 de 

desembre de 1997 i on van anunciar la creació del nou partit, Unió per Europa. 

Era clar com l’aigua que el PPE havia d’iniciar el contraatac. En primer lloc ha-

víem d’establir relacions permanents amb Forza Italia. Una aliança amb els neo-

gaullistes també reforçaria considerablement la nostra posició a França. Jo vaig 

contactar personalment amb el francès Jean-Claude Pasty, president del Grup 

de la Unió per Europa al Parlament Europeu. Certament tenia bones intencions i 

vaig ser capaç de cooperar efi caçment amb ell al Parlament. Però també és cert 

que ell mantenia la il·lusió que el seu grup podria continuar fi ns i tot després de 
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les eleccions europees de 1999. Anava equivocat del tot, ja que els neogaullistes 

van unir-se al Grup PPE i ell no va retornar al Parlament Europeu.

Les converses a la caseta del Rin

Quan l’establiment del nou partit es va anunciar formalment a la primavera de 

1998 les coses van començar a moure’s ràpidament. Kohl va agafar la iniciativa i 

el 24 de març de 1998 va convidar a tots els jugadors importants a la seva caseta 

del Rin: els presidents José Maria Aznar d’Espanya, Jean-Luc Dehaene de Bèlgica i 

Jean-Claude Juncker de Luxemburg, l’anterior primer ministre suec Carl Bildt, el 

ministre alemany de fi nances i president de la CSU Theo Waigel, el vicepresident 

del PPE i líder de la CDU a l’estat de Slesvig-Holstein Ottfried Hennig i jo mateix. 

Klaus Welle, que encara era secretari general del PPE, havia escrit prèviament 

l’esborrany d’un memoràndum que es va debatre fi ns al detall i esmenar durant la 

trobada. Vaig formular verbalment un nou text, sobretot perquè Welle no podia 

assistir directament als nivells més alts de la negociació. Més tard vaig decidir 

posar damunt paper les decisions preses a la nostra reunió i demanar-ne després 

l’aprovació de tots els presents. L’objectiu era establir una estratègia que reforcés 

l’estructura del PPE. Per tant era necessari que es permetés l’ingrés de Forza Italia 

i els neogaullistes a la nostra família. També havia de tenir lloc una fusió entre les 

dues organitzacions que es dirigien al centredreta europeu: el bàsicament euro-

cèntric PPE i el més solt i orientat nacionalment UDE. Amb la vista posada a fer 

més efectiva l’organització, també necessitàvem incrementar el nombre de líders 

del PPE que participaven en les nostres cimeres.

Després d’anys de debats infructuosos, els canvis de direcció i obertures de-

cidits en aquesta reunió van possibilitar que, com a president del PPE, jo deixés 

que el partit madurés de forma natural. El buit polític creat per la implosió de la 

Democrazia Cristian calia omplir-se i, de fet, només hi havia un candidat que ho 

pogués fer: Forza Italia. Amb l’empenta d’Alain Juppé, líder del RPR, i amb el recol-

zament del president Jacques Chirac, els neogaullistes de França van aconseguir 

espolsar-se de sobre el seu euroescepticisme i estaven a punt d’apropar-se al PPE. 

Aquella nit tornant en cotxe cap a Brussel·les jo era un home feliç, però poc sabia 

que uns Déus venjatius esperaven el seu torn per a llençar-me al fons de les roques 

des de les altures. Uns pocs participants que veien difícil abandonar la UDE esta-
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ven menys satisfets que jo. Després dels pactes clars fets amb Kohl era inevitable 

que l’organització s’integrés al PPE. Tanmateix això tardaria un parell d’anys, ja 

que els interessos personals i la pura inèrcia d’aquells que ocupaven càrrecs van 

alentir el procés de transformació. Però fi nalment aquests interessos van ser inca-

paços d’aturar les forces de la unitat; la fusió de la UDE dins el PPE fi nalment es va 

completar formalment al congrés del PPE a Estoril el 2002.

Ja que les decisions preses durant el debat a la caseta de Kohl havien estat 

d’una gran importància per a l’evolució posterior del PPE, aquí incloc el text 

sencer. No era la nostra intenció que persones de fora el llegissin però ara que 

gairebé tots els seus objectius s’han acomplert ja no són confi dencials:

1. Necessitem un PPE que, en sintonia amb els seus principis fundacionals, estigui 

obert a nous partits membres i a la cooperació, dins el marc del Grup PPE, amb 

eurodiputats afi ns ideològicament. Aquests principis fundacionals són la con-

cepció cristiana de la persona, la nostra herència europea (una Europa «comu-

nitària» al costat del principi de subsidiarietat) i una economia social de mercat.

2. El PPE, després de la seva ampliació recent, s’ha convertit en un ampli movi-

ment polític de partits populars que provenen de diferents contexts geogrà-

fi cs, històrics i culturals. Ja no som únicament democratacristians (cristians 

socials) sinó que també ens adherim als valors liberals i conservadors.

3. El PPE ha de continuar essent una peça clau. Si a la pràctica ens limitem 

a nosaltres mateixos amb l’actual formació mai aconseguirem una posició 

majoritària. Hem de pensar en nous socis. Entre altres coses, no ens podem 

limitar només als partits de la Unió Europea. Per aquesta raó hem d’acceptar 

entre les nostres fi les a partits d’estats membres candidats de l’Europa Cen-

tral i de l’Est.

4. Si el partit Unió per Europa s’arribés a fundar tindria greus conseqüències i 

seria una amenaça real. Tots hem estat d’acord en evitar que això passi.

5. Amb la vista posada a evitar la formació del partit Unió per Europa, a curt 

terme podríem prendre una sèrie d’importants iniciatives: 

a. Mantenir i reforçar la cooperació amb els eurodiputats del Regne Unit.

b. Convèncer al RPR que honori el seu compromís de 1994, és a dir, que els 

seus eurodiputats es converteixin en membres del Grup PPE (o potser mem-
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bres associats). Si presenten la sol·licitud hem de fer els possible perquè el 

RPR es converteixi en membre del PPE.

c. Encoratjar la formació d’un partit de centre a Itàlia amb la vista posada 

a renovar els lligams amb els antics votants democratacristians. Si els 

membres de Forza Italia al Parlament estiguessin preparats, tant com a 

delegació com individualment, per a associar-se al Grup PPE, aleshores 

el grup ha de celebrar una votació sobre aquesta qüestió que es decidiria 

per majoria.

d. Convidar els caps dels partits del PPE que són a l’oposició a les cimeres 

del PPE, així com als altres partits amb qui treballem plegats. Això ajudarà 

a segellar vincles polítics i individuals i a descartar la formació d’un partit 

europeu competidor. 

6. Les cimeres del PPE s’han de celebrar més sovint i en formats diferents. Els 

preparatius pràctics per al Consell Europeu han de continuar en l’actual 

marc restrictiu, però els caps dels partits del PPE que són a l’oposició haurien 

de poder participar en els debats i les decisions sobre altres matèries.

7. Acordem de manera unànime dissoldre la UDE i integrar-la al PPE. Tots els 

partits representats en aquesta reunió han d’abandonar la UDE abans que 

acabi el 1998. És vital que s’acordi un calendari sobre aquesta qüestió.

Bonn, 24 de març de 1998

Una majoria clara

El nus gordià es va resoldre per sempre a començaments de maig. El 7 de 

maig a Dublín Berlusconi no va aparèixer a la cerimònia ofi cial de fundació del 

partit Unió per Europa. El 12 de maig vam rebutjar una proposta d’última hora 

que els seus representants van deixar caure (després que Forza Italia s’hagués 

retirat), és a dir, una mena de confederació que implicaria el PPE, la Unió per 

Europa i els Liberals Europeus. Aquesta proposta era totalment inacceptable 

per nosaltres, ja que hauríem d’abandonar la nostra ambició d’unir i representar 

totes les forces de centredreta d’Europa. La presidència em va garantir el mandat 

de començar les negociacions formals en nom del grup amb els representants 

de Forza Italia al Parlament Europeu.
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Els tràmits per l’ingrés ofi cial van començar el dia següent. Una «delegació 

de contacte» es va establir per fer-ne el seguiment. Els rivals de Forza Italia van 

aprofi tar cada nova passa per qüestionar tot l’afer, fi ns i tot aspectes banals com 

l’obligació de votar la composició de la delegació. Finalment vam marxar a Milà, 

i la delegació ofi cial incloïa els vicepresident Hans-Gert Pöttering i el secretari 

general Mário David. Quan vam arribar ens esperava l’helicòpter de Berlusconi, 

que ens van portar volant al seu xalet. Allà mateix i sense més preàmbuls ens va 

donar el sí defi nitiu. Mário David va fer-ne una fotografi a.

El 2 de juny el grup va donar la seva conformitat a les negociacions formals. 

El cap de la delegació de Forza Italia va declarar per escrit que acceptava les 

polítiques del PPE. De manera anàloga als procediments que vam seguir quan 

els conservadors van unir-se a nosaltres, el 9 de juny es va celebrar una votació 

a porta tancada sobre l’acceptació individual de cada membre del grup Forza 

Europa. Això va donar l’oportunitat a l’oposició interna de presentar batalla per 

darrer cop. I quin espectacle d’oposició que era! Igual que abans, l’oposició pro-

venia del PPI italià i dels membres del Benelux. Inicialment aquests oponents 

s’havien mantingut absents, amb l’esperança que mai s’arribaria al quòrum ne-

cessari per votar. Quan va semblar que hi havia un nombre sufi cient de mem-

bres del grup que participarien en la votació, van aglomerar-se a la sala de juntes 

per votar en contra de la moció, altra cop amb l’esperança que no s’arribaria a la 

majoria. Dels 136 presents, 95 van votar a favor de la moció i 35 en contra, junta-

ment amb unes poques abstencions i vots nuls. Basant-nos en aquesta clara ma-

joria, vint eurodiputats de Forza Italia van passar a ser membres del Grup PPE.

Dubtes sobre l’oposició

Per sorpresa de tothom la quantitat de dissidents va ser força limitada. De 

cara a la galeria defensaven la seva postura basant-se en principis i conviccions 

profundes però, de fet, el que hi havia en joc eren interessos materials: com 

més gran era el grup més limitada era la infl uència de les delegacions petites, 

i abundaven les operacions d’imatge i els cops de colze entre els militats de 

cara a guanyar-se una posició dins el partit. Els únics que van veure-ho clar 

ràpidament van ser els del «pinyol» del partit. Tanmateix, per al món exteri-

or, ells eren els autèntics democratacristians i a mi (que havia de portar tota 
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l’operació a bon port) una mica més i m’acusen d’heretge, amb tot el que això 

comporta. No en guardo rancor però sí que després vaig pensar que, irònica-

ment, els opositors mai van refusar les invitacions per assistir als congressos 

de Forza Italia a la solejada Itàlia i que la seva resistència al partit italià, a casa, 

mai es va prendre seriosament.

Per tant l’ingrés de Forza Italia sí que va causar una commoció considerable 

però la situació interna del grup aviat va retornar a la normalitat. En molt poc 

temps va quedar clar que els nous membres eren molt constructius. Les críti-

ques van desaparèixer entre els eurodiputats que treballaven dia a dia amb els 

de Forza Italia, i el resultat va ser que van establir-se excel·lents relacions de 

treball. Dins el grup no hi havia cap problema intrínsec. El món exterior, però, 

seguia relacionant Forza Italia amb Berlusconi de manera prou injusta. Encara 

passa avui en dia, de fet. En canvi no es diu quasi re dels resultats i l’estabilitat 

del segon govern de Berlusconi, el primer de la història italiana en acabar els 

cinc any de mandat. I els crítics de Berlusconi mai han donat cap valor al fet que 

ell nomenés tres comissaris excel·lents, Mario Monti, l’actual ministre d’Afers 

Estrangers, Franco Fattini i l’antic eurodiputat i vicepresident en dos mandats 

Antonio Tajani, avui membre de la Comissió Europea.

El distanciament amb Prodi

L’ingrés de Forza Italia al Grup PPE també va tenir les seves conseqüències. 

Com el grup havia crescut en vint eurodiputats, la diferència amb els socialis-

tes es va retallar a quinze, per emprenyament de la seva presidenta, Pauline 

Green. Dins el grup les bones relacions de treball amb Forza Italia va jugar un 

paper important a l’hora d’admetre’ls com a membres de ple dret. A més, l’es-

fondrament de la Unió per Europa va fer que els neogaullistes s’aproximessin 

més a nosaltres.

Les relacions amb la delegació italiana del Grup PPE estaven totalment alte-

rades. Els eurodiputats del PPI ja no eren el grup italià més gran de la delegació 

i els seus antics rivals, els democratacristians de dretes, formaven ara un front 

unit amb els representats de Forza Italia.

Personalment jo no era partidari de fer carrera política nacional a nivell 

europeu, però Romano Prodi no va tenir més remei que deixar el PPE. Pro-
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di va ser el rival directe de Berlusconi de 1996 a 1998, quan va ser primer 

ministre. Acadèmic, tecnòcrata i catòlic practicant, ideològicament parlant 

Prodi era molt proper a la democràcia cristiana. Des d’un punt de vista po-

lític tenia inclinacions pel PPI, tot i que mai va ésser-ne membre. Com que 

era primer ministre d’Itàlia, era del tot lògic que Prodi assistís a les reunions 

del PPE. Aquest va ser el cas el 10 de juliol de 1996 a Luxemburg. Prodi era 

llavors president del Consell Europeu i més o menys se l’admirava per haver 

aconseguit que Itàlia retornés a la Unió Econòmica i Monetària. Als actes del 

PPE era un hoste benvingut, com per exemple va ser-ho al congrés de Tolosa 

del novembre de 1997.

A principis de juny de 1998, tanmateix, quan el Grup PPE havia pres la reso-

lució d’aproximar-se a Forza Italia, Prodi va tancar-se en banda. Va refusar anar a 

la cimera del PPE a Cardiff el 14 de juny i va anular totes les invitacions fi ns que 

el PPE no tallés d’arrel qualsevol lligam amb Berlusconi. Tot i que era un primer 

ministre, el llenguatge poc diplomàtic no va espantar-lo i va optar per un atac 

en tota regla. Em va saber greu la seva forta reacció, i vaig intentar explicar-li 

i justifi car-li la nova situació des del punt de vista del PPE, però no vaig poder 

cedir a les seves demandes. També vaig deixar clar que tot plegat era un assump-

te molt delicat per mi a nivell personal però que la política demana resolució i 

perseverança: «Jo intento seriosament complir amb la meva manera de pensar, 

fi ns i tot si em col·loca en una situació difícil amb els meus millors amics». Els 

caps de la cimera del PPE van estar d’acord amb la meva anàlisi però van recalcar 

que s’havia de continuar convidant a Prodi. I amb tot, Prodi no assistia a les re-

unions. Les seves relacions amb el PPE mai més tornarien a normalitzar-se (com 

va quedar clar els anys següents).

Prodi estava personalment convençut que Kohl va ser el factor decisiu en 

l’ingrés dels eurodiputats de Forza Italia. Durant una conversa telefònica em va 

dir de manera franca: «Si això és el que vol Helmut Kohl, aleshores això és el que 

passarà». No va saber veure que Kohl també tenia els seus dubtes i per tant no 

va voler infl uir de cap manera en la decisió del grup. Això contrastava fortament 

amb l’acció resoluda que Kohl havia mantingut a començaments de la dècada 

de 1990 per tal que s’acceptessin com a membres als conservadors britànics. 

De fet, en l’avió de camí a la cimera del PPE a Cardiff, va esclatar una acalorada 
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discussió entre els seus assessors, i Kohl va expressar dubtes sobre si la decisió 

del Grup PPE era l’encertada. Kohl i Prodi s’havien fet molt amics i certament no 

volia abandonar-lo. Tanmateix el consens entre els caps del PPE de la cimera va 

ser tant unànime que Kohl va acceptar-lo plenament.

El Grup d’Atenes

Les relacions de treball amb Forza Italia al Parlament eren bones. En con-

seqüència, les protestes per part del PPI i el Benelux van traslladar-se als par-

tits nacionals (una prova més que les operacions d’imatge pública eren el més 

important per a segons qui). El 23 de juny de 1998 (trenta-cinc anys després 

del naixement del Grup Democratacristià a l’Assemblea Comú de la Comunitat 

Europea del Carbó i l’Acer, precursora del Parlament Europeu) els caps de partit 

dels democratacristians belgues, holandesos, luxemburguesos, bascs i catalans 

juntament amb l’irlandès Fine Gael i el PPI italià van crear el Grup d’Atenes, que 

agafava el nom del Programa Bàsic d’Atenes (1992). Els presidents dels partits 

eren Marc Van Peel, Philippe Maystadt, Hans Helgers, Erna Hennicot-Schoepges, 

Xabier Arzalluz, Josep Duran i Lleida, John Bruton i Marco Marini.

John Bruton, aleshores primer ministre d’Irlanda i més tard vicepresident del 

PPE, presidia el grup. Els caps de partit volien, al actuar conjuntament, infl uir en 

les decisions polítiques del PPE i també salvaguardar els principis fonamentals 

del Programa Bàsic. Eren de l’opinió que les arrels democratacristianes del PPE 

perillaven, tot i que cada nou membre, Forza Italia inclosa, tenia l’obligació d’ac-

ceptar el Programa. Es van limitar a celebrar quatre trobades i, pel què en sé, no 

en va sortir res d’important.

François Bayrou i el Consell del PPE

L’ampliació de la nostra família política també va tenir repercussions en la 

seva estructura. Ens encaràvem a un doble canvi: canviar el partit per donar 

cabuda al creixent nombre de nous partits membres (créixer) i al mateix temps 

estimular el debat polític (aprofundir), que cada vegada era més important. Els 

congressos del PPE i les reunions del Parlament del partit, conegut com a «buró 

polític» (terme amb el qual encara mantinc les meves reserves) havia crescut 

considerablement de mida, però no plantejava una amenaça real en la direcció 
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d’aquells òrgans. Aquest no era el cas de les reunions dels caps d’Estat i de go-

vern del PPE, que van resultar molt més difícils. Després que Kohl ho suggerís, 

les cimeres del PPE es van limitar als caps d’Estat i de govern, com va ser el 

cas de Maastricht, per exemple. Kohl volia reduir el nombre de participants a 

tota costa perquè creia que les reunions de més de vint persones no eren efi ca-

ces. Tanmateix, com que el partit havia crescut i a partir del 1998 va ser difícil 

celebrar reunions sense convidar a la CDU-CSU, partit que no participava en 

el govern federal alemany, tant els caps de l’oposició com els del govern eren 

convidats sistemàticament a les reunions del PPE. Després es van fer distinci-

ons formals entre les reunions «estatutàries» del PPE que comprenien primers 

ministres, viceprimers ministres, presidents de partit i caps de l’oposició, i les 

reunions «ampliades» del PPE on també s’hi convidava als membres associats 

del partit i als observadors. A la pràctica, les reunions del PPE són sense variar 

trobades «ampliades».

Era més fàcil d’involucrar més estretament en el funcionament del partit 

als caps de partit que eren a l’oposició o que no eren primers ministres (és a sa-

ber, Aznar i Juncker, que en aquell moment encara no eren primers ministres). 

Així, en un primer moment va néixer un «Consell del PPE» al costat de les ci-

meres del PPE. La fundació del Consell a la conferència de Madrid de 1995 va 

donar-me l’oportunitat de donar a François Bayrou un lloc més important dins 

el PPE. No hi havia lloc per a ell a la presidència, i d’alguna manera o altre els 

francesos havien de tenir representació en la direcció del partit. Tanmateix, 

una cosa que sempre havia temut es va fer realitat: el Consell es va convertir 

en un fi ll mort. Quan Juncker i Aznar van arribar a primer ministre i membre 

de la cimera i el Consell, el Consell ja no els calia. Havia fracassat l’intent 

d’involucrar més estretament als presidents del partits en el funcionament del 

PPE. Bayrou tampoc no va fer gaire res per motivar el Consell. En les poques 

ocasions que sí que va participar sempre li vaig donar l’oportunitat de presidir 

la reunió. Però mai venia amb res preparat. En una ocasió em va confessar: « 

T’admiro de veritat. Com pots seure i escoltar aquesta merda durant quatre 

hores i intentar trobar-li el sentit? No he tingut mai ni la paciència ni el caràc-

ter per a fer-ho». Certament aquest era el seu cas. No cal dir que el Consell es 

va abolir aviat.
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L’òrgan rector del Parlament

Com a president de grup jo era membre de la Conferència de Presidents, 

la trobada de presidents de grups que encapçalava el president del Parlament 

Europeu. Aquesta conferència era l’òrgan rector del Parlament. La Conferència 

tractava temes polítics i si no s’arribava al consens aleshores se celebrava una 

votació on cada president o presidenta tenia un vot proporcional al nombre de 

membres del seu grup. Per a desgrat meu, tot sovint els funcionaris tardaven 

llargs minuts en sumar els vots amb les calculadores! No obstant, la companyia 

era políticament diversa i interessant i s’hi debatia sobre política amb molt de 

coneixement i enteniment. Pauline Green representava als socialistes. El Grup 

Liberal estava representat per l’holandès Gijs de Vries, i més tard per l’irlandès 

Pat Cox. De Vries va ser el coordinador de Contraterrorisme de la UE del 2002 

al 2004. Al començament, Jean-Claude Pasty seia a la conferència en nom del 

Rassemblement des Démocrates Européens, i més tard en nom del Grup de la 

Unió per Europa.

Les tres famílies polítiques tradicionals del Parlament (democratacristians, 

socialistes i liberals) tenien una forta orientació europea. Ells havien estar els 

pioners de l’ampliació europea més gran. L’extrema esquerra i l’extrema dreta 

són aliats mutus en la resistència a l’avanç de la integració. Durant la legislatura 

1994-1999 el centre esquerra (els socialistes, els verds i els antics comunistes) 

tenien la majoria absoluta, però jo vaig intentar arribar a acords polítics amb 

la meva col·lega socialista d’aquell temps, Pauline Green. Aquest va ser el cas 

a l’hora d’escollir un nou president del Parlament. Havíem acordat durant els 

meus primers dies de cap de grup que nosaltres recolzaríem el candidat socia-

lista a la presidència durant la primera meitat de la legislatura i deixaríem que el 

candidat del PPE el substituís a la segona meitat. Això va produir dos presidents 

excel·lents: l’alemany Klaus Hänsch per part dels socialistes i l’espanyol José 

María Gil-Robles pel PPE.

El 1994 jo era nou al Parlament i, per saber quina mena d’home era jo, Green 

va buscar consell en el llavors comissari europeu Karel Van Miert, un socialista 

belga. Pels socialistes era molt inusual ésser president de grup i de partit a la 

vegada. La meva cooperació amb Green va ser professional i efi caç. Era una polí-

tica laborista britànica proeuropea que, a diferència meva, políticament actuava 
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seguint el model majoritari. En altres paraules, el seu model de referència era 

el parlamentarisme britànic majoritari o model Westminster. A causa del meu 

passat belga jo m’inclinava més a buscar el consens i formar coalicions. La nostra 

cooperació va ser vital per al bon funcionament del Parlament, perquè només 

la cooperació conjunta dels nostres dos grups podia donar una majoria estable. 

Això quedava clar durant les votacions de les sessions plenàries. Sovint abans 

havia d’advertir al meu grup (sempre hi ha aquells intransigents que es pensen 

que poden amb tot) que podríem arribar a la majoria amb l’ajuda dels socialistes. 

Des de Maastricht, i en una sèrie de casos, el Parlament Europeu està en peu 

d’igualtat amb el Consell en termes legislatius, amb la condició que una majo-

ria absoluta de eurodiputats n’aprovin les esmenes (l’anomenat procediment de 

codecisió).

Per consternació meva semblava impossible eliminar alguns defectes, com 

la manca d’un salari comú per a tots els eurodiputats, o de treure’ns de sobre 

alguns abusos fl agrants, com l’infame ajut per a despeses de viatge que es cobra 

de cop i no tributa. Intents seriosos de regular aquests temes s’han sabotejat una 

vegada i una altra. En cada grup es trobaven partidaris i detractors. Una petita 

minoria s’horroritzava del mal que es feia a la reputació del Parlament; a la vasta 

majoria dels eurodiputats tot plegat els preocupava poc o gens. No era això pel 

que lluitàvem a Maastricht?

Diàleg amb les esglésies ortodoxes

Una de les iniciatives més importants que vaig dur a terme com a cap de 

grup va ser iniciar un diàleg religiós amb les esglésies ortodoxes. Tot i que el 

meu objectiu era establir diàleg amb els líders de totes les principals confessi-

ons religioses d’Europa, l’únic cap religiós que va respondre positivament a la 

meva iniciativa va ser el Patriarca Bartomeu I de Constantinoble, líder il·lustrat 

que lluita diàriament des de l’Església Ortodoxa a Istanbul, Turquia. El diàleg 

entre el PPE i les esglésies ortodoxes es va llançar per primera vegada el 27 i 

28 d’abril de 1996 a Tessalònica i des d’aleshores ha tingut lloc cada any. Anys 

enrere se’ns considerava el partit del Vaticà. Avui, una de les característiques 

principals del PPE és el seu caràcter multiconfessional. L’església catòlica se-

gueix tenint una infl uència important en la nostra fi losofi a bàsica a través de les 
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seves encícliques i les seves ensenyances en afers socials. Les esglésies ortodo-

xes són famoses per establir estrets llaços amb la política i estaven obertes al 

diàleg polític, especialment amb el PPE. Com que les reunions amb les esglésies 

ortodoxes sovint se celebren a Istanbul, es va començar a parar atenció creixent 

a les relacions europees amb l’islam.

L’agenda parlamentària condicionava la meva tasca al partit i al grup. Les ses-

sions plenàries duraven una setmana sencera i cada mes se celebraven a Estras-

burg. Aquella setmana també estava plena d’altres reunions, i aquesta enorme 

concentració d’activitat era, simplement, immanejable. Arribava els dilluns i des 

de bon matí em veia involucrat en un cicle de reunions de grup, trobades de la 

Conferència de presidents, sessions plenàries i etcètera. Com a president del Grup 

PPE, sempre havia d’estar a punt, especialment quan es votava a començaments o 

fi nals de setmana. Com que força eurodiputats no havien arribat a temps o bé ja 

havien marxat, pocs vots inclinaven la balança en una direcció o altre.

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous estaven reservats per a les sessions plenà-

ries. Es votava el dijous a la tarda o el divendres al matí. Un cop a l’any després de 

la setmana blanca, que jo dedicava totalment al partit, a Brussel·les hi havia dues 

setmanes de reunions de comitè i una setmana de reunions de grup i delegacions, 

juntament amb les sessions plenàries suplementàries. Són llegendaris els camions 

plens de caixes de metall que cobrien la ruta entre Brussel·les i Estrasburg. El nou 

edifi ci a Estrasburg, que només es fa servir quatre dies al mes, va costar als contribu-

ents europeus un bilió i mig d’euros.

Com a president del Grup PPE vaig pronunciar molts discursos i vaig conèixer 

una infi nitat de dignataris, inclosos els caps de govern que cada sis mesos presidien 

el Consell Europeu. Aquestes trobades van tenir lloc sobretot a Brussel·les i Estras-

burg, però no sempre. El març de 1997, en el quarantè aniversari del tractat de 

Roma, el grup va assistir al Vaticà a una audiència amb el Papa Joan Pau II. En aquell 

temps el Papa encara gaudia de bona salut i durant la conversa va sostenir que, ara 

que havia caigut el Mur de Berlín, «havia arribat l’hora dels democratacristians». 

Altres converses van ser de tota una altra mena, com el debat amb l’actor americà 

Richard Gere, que havia vingut buscant suport a la independència del Tibet.

El 7 de novembre de 1995, el meu grup em va concedir la «Medaille Robert 

Schuman». La medalla s’atorga a polítics «que han contribuït amb coratge i visió a 
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la unifi cació europea». A banda de molts altres premis i distincions, el 1998 se’m va 

atorgar el Premi Carles V. L’Acadèmia Europea de la Fundació Yuste (batejada amb 

el nom del Monestir de Yuste a Extremadura, el monestir on Carles V, al cim de la 

seva carrera, Sant Emperador Romà, va retirar-se després d’haver abdicat i que és el 

lloc on va morir i avui jeu enterrat) va voler honorar els meus molts anys d’esforços 

i dedicació al procés d’integració europea. La Infanta Helena d’Espanya va entre-

gar-me el guardó en una cerimònia celebrada al Monestir de Yuste el 25 de juny. El 

guardó s’ha concedit set vegades: a Jacques Delors el 1995, a mi el 1998, a Felipe 

González el 2000, a Mikhaïl Gorbatxov el 2002, a Jorge Sampaio el 2004, a Helmut 

Kohl el 2006 i, el 2008, a Simone Veil, la presidenta del primer Parlament Europeu 

escollit directament.

Escollit una altra vegada

El buró polític del PPE em va escollir per un nou mandat de president del PPE 

el 8 de febrer de 1996. També vaig sortir reelegit president de grup amb facilitat 

el 13 de novembre de 1996. Molts eurodiputats van expressar agraïment però 

jo recordo en particular la luxemburguesa Vivian Reding (ara membre de la 

Comissió Europea per segon mandat) dient que «les eleccions no calien perquè 

Martens ho ha fet molt bé. Hauria estat sufi cient confi rmar-ho per aplaudiment». 

Otto von Habsburg, d’altra banda, que mai va ser fan meu, va assenyalar cor-

rectament que el reglament del grup obligava a votar, però que això no hauria 

de preocupar-me. «En tots aquests anys mai no havíem tingut un president que 

hagués aconseguit tant», va reconèixer.

Amb tot, la meva subseqüent reelecció com a president del PPE al congrés 

del partit a Brussel·les el 5 i 6 de febrer de 1999 va tenir lloc en un ambient molt 

diferent. De fet, va ser durant aquesta trobada que vaig patir les conseqüències 

d’haver recolzat l’ingrés de Forza Italia. Aquesta va ser la primera vegada que el 

president i el vicepresident haurien de sortir escollits al congrés, i no al buró 

polític. Però tot plegat s’havia preparat molt malament des d’un punt de vista 

organitzatiu. Entre altres coses, l’hora de la votació va fer que força delegats 

no poguessin participar-hi. Rinsche, cap de la delegació alemanya, era de l’opi-

nió que això no plantejava cap problema, però en aquesta situació jo no m’hi 

trobava còmode del tot. Estava clar com l’aigua que els contraris a l’ampliació 
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del PPE s’havien mobilitzat. Això incloïa els partits del Benelux, la Unió per la 

Democràcia Francesa (UDF), el PPI italià i el Sindicat Europeu de Treballadors 

Democratacristians (EUCDW): el resultat va ser 190 vots a favor meu, 61 en 

contra i 21 abstencions.

Aquest congrés també va donar el tret de sortida a la campanya de les elec-

cions europees del juny de 1999 al votar-se a favor el manifest electoral del 

PPE «Camí del segle XXI» i el Programa d’Acció 1999-2004. En el meu discurs de 

cloenda vaig parlar de la diversitat religiosa dins el partit i no vaig evitar el tema 

de Forza Italia:

He hagut de prendre alguns decisions molt delicades, en concret am-

pliar el nostre grup per incloure-hi vint membres de Forza Italia i 

evitar així que es creés un partit polític nou; partit que seria un rival 

de veritat. Vaig prendre considerables riscs polítics i personals, que 

encara ara em retreuen al meu propi país. Mai hem sigut un partit 

confessional. Tampoc volem ésser-ho ara. Però al començament sí que 

érem un partit on els creients catòlics en concret jugaven un paper 

molt important. Avui, en termes de la nostra fi losofi a, ens hem conver-

tit en un partit plural amb molts votants, membres escollits i càrrecs 

públics que pertanyen a l’església catòlica, la protestant, l’anglicana, 

l’ortodoxa i fi ns i tot a la religió musulmana.

La batalla perduda per Santer

El Parlament Europeu va ensenyar les dents per primera vegada durant la 

crisi de les vaques boges de 1996 i 1997. Al redactar anàlisi i opinions tant ben 

raonades, va forçar la Comissió a passar a l’acció. Força diputats van jugar-hi un 

paper vital. L’alemany Reimer Böge, un dels nostres millors eurodiputats, va po-

sar el fi l a l’agulla durant la reunió del Comitè de Pressupost i va arraconar Franz 

Fischler, comissari d’Agricultura, durant unes sessions del seu propi comitè.

Quan el Parlament va refusar de complir amb el pressupost de 1996 i va 

aprovar el de 1998 va quedar clar que el tema era greu. Les pràctiques dubtoses 

que havien sortit a la llum gràcies a l’holandès Paul van Buitenen, funcionari del 

departament fi nancer, havien infl uït en aquesta decisió. El que fi ns aleshores 
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havia estat una qüestió merament tècnica es va convertir en el centre d’una 

batalla política d’alt risc. Per acabar-ho d’adobar, circulaven molts rumors sobre 

més irregularitats entre el funcionariat de la UE, arribant fi ns i tot als nivells més 

alts de la Comissió. El grup socialista va optar per treure profi t de la situació i 

va presentar una moció de confi ança a la Comissió de Santer. Aquest moviment 

estratègic semblava dissenyat per evitar el debat sobre el comportament dels 

membres socialistes de la Comissió Santer. Era preferible atacar Santer, ferit de 

mort, a qui acusaven de manca de resolució. Però com que en l’escàndol només 

hi havia involucrats comissaris socialistes, tot l’afer va agafar un fort component 

polític, fent així impossible emprendre accions en contra.

Durant la sessió parlamentària del 14 de gener de 1999, el vot de no con-

fi ança va rebre 232 vots a favors i 293 en contra. Va venir després l’anunci de 

Santer que crearia comitès especials d’experts independents per investigar les 

al·legacions de frau, nepotisme i mala gestió. Aquest «grup de savis» va escriure 

un informe que es va publicar el 15 de març, i just després tots els membres de 

la Comissió Santer van dimitir en bloc. Dos dels paràgrafs de l’informe van en-

fonsar completament la Comissió. Justament a la última pàgina de les 135 de l’in-

forme, es va escriure en negre sobre blanc la següent opinió política: «Comença 

a ser difícil trobar ningú [a la Comissió Europea] que tingui el més mínim sentit 

de la responsabilitat».

El tractat d’Amsterdam preveu que es pugui forçar la dimissió de la Comissió 

si dos terços del Parlament emeten el vot de no confi ança. Això afecta a la Co-

missió en conjunt; un per un, no es pot forçar els comissaris a dimitir. Com que 

la Comissió temia que el vot de no confi ança s’aprovés per majoria, va decidir 

actuar de manera noble i va dimitir. El Grup PPE va demanar la dimissió dels 

comissaris Édith Cresson, antic primer ministre francès, i de l’espanyol Manuel 

Marín, tot i que aquest havia actuat bé. Jo vaig fer tot el que vaig poder per salvar 

Jacques Santer i la seva Comissió però els meus esforços van ser en va. Quins 

temps més horribles no van ser!

Amb la derrota electoral i la dimissió de Kohl com a canceller, la CDU-CSU es 

va trobar a l’oposició. En aquesta nova situació els democratacristians alemanys 

van ser incapaços d’arribar al consens, a diferència dels temps en què Kohl ocu-

pava el càrrec. Això va ser un caldo de cultiu per les protestes. Estic totalment 
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convençut que si Kohl hagués continuat com a canceller, la Comissió Santer no 

s’hauria esfondrat. I la postura de la Comissió Santer també era una mica ambi-

gua. Volien jugar el paper de senyors però a la vegada volien evitar que es creés 

l’OLAF, l’Ofi cina Europea Antifrau, que fi ns aleshores era un cos intern de la 

Comissió. Era tot molt misteriós!

La lenta mort de la Comissió Santer va deixar clares les diferències d’estil en-

tre Pauline Green i jo. Mentre jo buscava l’acord amb la Comissió i pressionava 

per negociar en conseqüència, Green insistia molt en les anomenades decisions 

clares. No estava preparada per arribar a un compromís. Va aconseguir salvar els 

mobles durant la mort de la Comissió i se’n va sortir molt bé a l’hora de netejar 

de culpa la seva família política, a pesar que es van enviar a la forca a tres socia-

listes (Cresson, Marín i el fi nès Erkki Liikanen).

Prodi, nou president de la Comissió

La dimissió de la Comissió Santer era una prioritat de l’agenda de la reunió 

del Consell Europeu de Berlín el 24 i 25 de març de 1999. Durant la reunió 

van començar els bombardejos als objectius serbis en resposta a les accions de 

Sèrbia a Kosovo. Ens havíem de posar d’acord sobre l’Agenda 2000, el pressu-

post multianual del període 2000-2006. Aquest era un tema espinós, com ho 

eren tots els pressupostos de la UE. Com que el president del Consell Europeu, 

el recentment escollit canceller socialista Gerhard Schröder, necessitava una 

victòria política només començar la cimera, va presentar Romano Prodi com a 

substitut de Santer; va agafar a tothom per sorpresa.

Durant la cimera del PPE que havia de preparar el Consell Europeu, jo ja 

havia preguntat els nostres primers ministres si creien que Prodi seria un bon 

president de Comissió. El prime ministre belga Jean-Luc Dehaene va respon-

dre: «Qui ho diu que el nomenaran?» Wim Kok, el primer ministre dels Paï-

sos Baixos, també anava errat. Ell estava molt interessat en el càrrec però no 

podia acceptar-lo perquè feia molt poc que l’havien reelegit primer ministre. 

Necessitava imperiosament una tàctica, una que portés els caps de govern a 

suplicar-li que es convertís en president de la Comissió; això calmaria l’opinió 

pública als Països Baixos. Però Schröder es va avançar amb un cop polític amb 

Prodi, l’antic primer ministre italià i vell conegut del PPE. Schröder s’en va 
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sortir: Prodi va ser ràpidament escollit per unanimitat del Consell Europeu. Va 

ocupar ofi cialment al càrrec el 5 de maig, després de guanyar el vot partidari 

per una clara majoria al Parlament.

Les preocupacions que vaig manifestar als caps de govern a la cimera del 

PPE a Berlín van resultar justifi cades més endavant. El 2005 es va publicar un 

llibre als Països Baixos titulat De Europese onmacht («La impotència d’Euro-

pa»). L’autor, el periodista Ben van der Velden, dibuixa un retrat crític amb Pro-

di. El seu treball fa ús d’informació confi dencial extreta de polítics d’alt nivell. 

Jean-Luc Dehaene, per exemple, afi rma que «el desastre de Prodi no és que 

sigui un pèssim comunicador amb la premsa, és que ni tan sols es comunica 

bé amb el Consell Europeu. Si no saps exactament què dir al Consell Europeu, 

aleshores estàs perdut. Estàs tot sol sopant amb els caps, no hi ha funcionari 

a la vista que et pugui ajudar. Quan Delors parlava, l’anterior president de la 

Comissió, tothom callava. El seu successor, Santer, jugava la carta del comen-

tari tècnic poc conegut. En aquest sentit Prodi podria haver jugat un paper 

extraordinari, particularment vista la feblesa dels caps de govern europeus 

presents a la taula. Però mai se’n va sortir». Jean-Claude Juncker tampoc va 

estar-se de mossegar: «Prodi és un problema. No aconseguix divertir la gent. 

Té unes grans qualitats humanes. Però a vegades parla de coses sense saber-ne 

res. El seu francès és limitat. No parla gens d’alemany i el seu anglès és només 

per a iniciats» (Van der Velden, 2005). Aznar també va confessar-me, pocs 

mesos després del nomenament de Prodi, que l’antic primer ministre italià era 

«el caos total».
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CAPÍTOL VIII

UN CORDÓ SANITARI AL VOLTANT D’ÀUSTRIA

En els prolegòmens de les eleccions europees del 13 de juny de 1999, vaig ha-

ver-me d’enfrontar a una bruta martingala del meu partit nacional sobre com 

s’havia de confegir la llista al Parlament Europeu. Les eleccions europees van 

coincidir amb les regionals i les federals. En el sistema electoral belga la posició 

a la llista és un tema delicat, ja que pot ser vital per entrar escollit o no. Tradicio-

nalment la llista inclou una barreja de candidats nous i amb experiència, homes 

i dones, joves i vells, i etcètera. Especialment aquest és el cas de la llista de can-

didats a les eleccions europees, ja que les regions francòfones i les que parlen 

holandès de Bèlgica tenen cadascuna el seu propi districte electoral. L’executiva 

del meu partit, els democratacristians fl amencs, va aprovar ofi cialment la llista. 

Però de facto un conciliàbul intern ja l’havia decidida abans. El comitè de can-

didats no es veia per enlloc, cosa que qualsevol partit seriós hauria creat. Allò 

que importava de veritat era l’objecte dels rumors i les punyalades per l’esquena.

A començaments de 1999 els rumors volaven en totes direccions. De sobte, 

des de dins del partit va sorgir la proposta que hauria d’haver més dones a la llis-

ta i, en conseqüència, que la ministra d’Educació, Miet Smet, seria una excel·lent 

tria per a encapçalar la candidatura europea. Els líders dels democratacristians 

fl amencs van recolzar la seva candidatura. Durant trenta anys Miet ha estat la 

meva companya política preferida. Tenia moltes sospites de que hi havia alguna 

altra cosa en marxa. I no va sorprendre’m que a la gent li manqués el coratge 

de dir-m’ho. A mitjans de febrer es va prendre una decisió que l’afavoria a ella.

No vaig estar gens d’acord amb la manera com se m’havia mogut al segon 

lloc de la llista. De sobte, el meu partit trencava la llarga tradició de recolzar 

els membres democratacristians que ocupaven llocs de direcció al PPE o al Par-

lament. Aquest havia estat el cas de Leo Tindemans, el meu predecessor en el 

càrrec de president del PPE i president del grup, que sempre s’havia presentat 

com a cap de llista en les eleccions europees. Era una cosa evident i ell no hauria 

acceptat una altra cosa.
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Semblava com si tenir més dones a la llista fos una simple excusa per substitu-

ir-me del primer lloc de la llista del partit. Se’m feia pagar un preu molt alt per ha-

ver permès que Forza Italia entrés al PPE. També era la víctima d’una campanya de 

calúmnies que feia anys que estava en marxa; a saber, se’m culpava personalment 

de l’increment considerable del deute nacional belga durant la dècada de 1980. 

Tanmateix, va ser el meu govern qui va emprendre les primeres mesures dràsti-

ques de reforma, després de rebre successius impactes de la crisi del petroli. Per 

acabar-ho d’adobar, s’insinuava repetidament que un home divorciat, ara casat de 

nou i amb fi lls petits, mai no podria encapçalar la llista del partit democratacristià.

Tot i que va haver-hi gent que em va voler convèncer que tot això era fals, 

vaig mantenir-me ferm i vaig rebutjar el segon lloc. Molts pocs van entendre 

que jo ja havia escollit dimitir abans, basant-me en els principis. I sí, encara hi 

havia molta feina a fer per desenvolupar i consolidar el Grup PPE. I sí, se m’ha-

via proposat la presidència del Parlament (càrrec que hauria acceptat amb total 

convicció i entusiasme). Amb tot, la meva marxa del Parlament no em va pesar 

massa. Havia arribat a la conclusió que combinar la feina de president de partit 

amb la de president de grup era inhumà i impossible (si es volen fer bé les dues 

feines, s’entén). Així que la meva marxa del grup va ser un alliberament per a 

mi, i també li va anar bé al partit perquè vaig poder concentrar els meus esforços 

totalment en el futur del PPE. De fet, un partit d’aquesta mida i potencial neces-

sita un president a jornada completa.

Amistat i solitud

No se’m va donar el primer lloc a la llista de les eleccions europees de 1999 per 

raons polítiques. Volien evitar que encapçalés la llista, anticipant-se a les evidents 

noves tendències de la política belga i europea. El raonament era que sense gent 

nova i innovació el meu partit quedaria fet miques. En el front europeu, el PPE 

tenia grans possibilitats d’èxit. I així jo em convertiria en el símbol de la victòria 

a Europa i els meus rivals serien els perdedors a casa. No es podia permetre que 

això passés, perquè hauria signifi cat el meu retorn a la política nacional.

De fet, tot això va passar el 13 de juny de 1999. El meu partit va patir una 

derrota històrica i va caure després de dècades de presidir el govern, passant de 

manera humiliant a l’oposició. Certament el PPE va arrencar una victòria espec-
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tacular al Parlament Europeu i després de molts anys es va convertir una altra 

vegada en el grup més fort. Cinc anys després va quedar demostrat que la neces-

sitat de que una dona encapçalés la llista només havia estat una excusa. Quan es 

va redactar la llista dels democratacristians fl amencs de les eleccions europees 

de 2004, Jean-Luc Dehaene es va presentar com a cap de llista sense aixecar cap 

mena de dubte. No guardo rancor a Miet Smet, que el 1999 va encapçalar la llista 

del partit en el meu lloc, ja que nou anys més tard es va convertir en la meva 

dona i companya estimada.

La gran diferència entre els països democràtics i els no democràtics és que 

els darrers no respecten la vida privada dels seus ciutadans. Volen saber-ne les 

conviccions, idees i sentiments i no tenen por d’utilitzar mètodes il·legals per a 

descobrir-los. Aquesta també és una diferència característica entre els partits de-

mocràtics i els no democràtics. Per aquesta raó jo sempre m’he negat a fer pública 

la vida privada de ningú, ni tan sols la del meu pitjor rival. Si visqués sota un siste-

ma judicial que funciona i que protegeix la vida privada dels seus ciutadans, com 

passa a França, ja fa anys que hauria portat a gent als tribunals. Quan un periodista 

em va preguntar si tornaria fet el mateix si visqués de nou, la meva resposta ser 

aquesta: «Tindria molts dubtes. M’he sacrifi cat molt per la política sense esperar 

que em donessin les gràcies. Però algunes ferides han estat profundes».

En la meva carta d’acomiadament als votants europeus vaig escriure el se-

güent: «Mai he format part de la classe dirigent dels democratacristians fl amencs 

però espero, vista la meva experiència, que seré capaç d’aportar-hi alguna cosa. 

En el futur em dedicaré al cent per cent a la presidència del PPE. Gràcies a un 

considerable esforç personal en el passat he aconseguit bons resultats en aquest 

càrrec. Amistat, pertinença, idealisme, etcètera, poden estar entre les experièn-

cies més boniques que algú pot viure a la vida. Desgraciadament, la solitud les 

acompanya, i això mai compensa».

No hi ha res pitjor per a un polític que se’l deixi fora de les decisions que 

l’afecten personalment. Per tant no és sorprenent que de tant en tant un polític 

deixat de banda respongui agrament a preguntes dels periodistes. La informa-

ció és poder. Excloure algú dels canals habituals d’informació sovint equival a 

matar-lo professionalment. Durant una visita d’Estat a Bèlgica el 1983, el pre-

sident Mitterrand va encertar-la de ple: en un sopar a l’ambaixada francesa va 
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dir al rei Balduí que els partits comunistes sempre aïllen políticament als seus 

líders; ningú els passa a veure; se’ls nega qualsevol mena d’informació. Va posar 

l’exemple d’Hongria després de la revolució de 1956. En alemany d’això se’n diu 

Kaltstellen, que literalment vol dir «fent fred» o «congelant». La gent que no para 

de parlar sobre els principis de la democràcia hauria de ser conscient d’això.

El meu llegat

Tan aviat com es va saber que no concorreria a les eleccions europees de 

1999, va quedar clar que em succeiria el vicepresident Hans-Gert Pöttering, di-

putat des de 1979. Entre nosaltres hi ha hagut sempre molt bones relacions. 

Sabent que ell es coneixia el grup de dalt a baix vaig confi ar en el futur.

La legislatura de Pöttering com a president va resultar molt millor del que 

alguns pensaven (o temien). En un primer moment va haver-hi molt d’escepti-

cisme al seu voltant: és alemany (qüestió encara delicada per alguns) i en aquell 

moment poc d’ell se sabia entre els cercles més amples. Se’l considera un diplo-

màtic i un home de consens; compartim el compromís profund amb Europa. 

Jo em vaig implicar a fons en el meu mandat europeu, mentre Pöttering va as-

segurar-se de no perdre mai el contacte amb la premsa i la política nacional. Ja 

podria haver après quatre coses de la importància que ell donava a les relacions 

públiques. «Schade dass es keine Bilder gibt» («És una pena que no hi hagi fo-

tos»), va queixar-se després que ens trobéssim el president George. W. Bush a la 

Casa Blanca el juliol de 2005. Tanmateix, no cuidava tant les seves declaracions 

polítiques. S’ho podia permetre, essent com era el portaveu de la delegació més 

gran del nostre grup.

El PPE va sortir com el gran guanyador de les eleccions europees de 1999. Per 

primera vegada des de1979, quan va començar el vot directe, vam ser els grup 

més gran al Parlament. Aquesta victòria va ser la suma d’unes quantes victòries 

electorals sorprenents (la de la CDU-CSU a Alemanya i la dels tories al Regne 

Unit, entre altres) i l’ampliació del grup durant la meva presidència. Després de 

la batalla electoral de 1999, el nostre grup havia crescut fi ns a 232 eurodiputats, 

comparats amb els 157 de la darrera legislatura.

La victòria encara va ser més sonada ja que els democratacristians alemanys, 

liderats pel seu nou president Wolfgang Schäuble, s’havien emportat més de la 
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meitat dels escons alemanys del Parlament (53 de 99) tan sols un any després de 

la seva derrota a les eleccions de l’Alemanya Federal. Els bons resultats obtinguts 

per la CSU d’Edmund Stoiber eren clarament part del mateix. Els tories van dur 

a terme un tour de force i van doblar el nombre d’eurodiputats, passant de 18 a 

36 després de la introducció del sistema proporcional.

William Hague es va convertir en líder dels tories després de la derrota de 

John Major a les eleccions del Regne Unit de 1997. La seva actitud va canvi-

ar completament, perquè va donar via lliure als euroescèptics del partit. Es va 

acabar l’acostament de postures amb el PPE. Pitjor encara, els partidaris de se-

parar-se dels maleïts federalistes continentals van començar a guanyar terreny 

sistemàticament. Els conservadors britànics també van intentar capitalitzar la 

seva reforçada posició dins el Grup PPE.

Durant els cursos del PPE a Màlaga vaig tenir un sopar informal amb Silvio 

Berlusconi, cap de l’oposició italiana i recentment escollit eurodiputat, el presi-

dent José Maria Aznar, el president de la CDU Wolfgang Schäuble i el líder torie 

William Hague. Aparentment ja s’havien posat d’acord entre ells per canviar el 

nom del grup a «PPE-Conservadors». Vaig quedar de pedra. «Esteu bojos?» vaig 

dir de seguida. «Si ho feu serà el fi nal del PPE en molts països!» Aquesta referèn-

cia explícita als conservadors era inacceptable per a molts membres del nostre 

partit, i sabia que ens portaria a l’escissió. Un nom de partit com aquell irritaria 

innecessàriament un vast nombre de militants. L’ampliació del PPE s’havia posat 

en perill i hi havia el risc d’esfondrar-se.

Afortunadament es va poder evitar el desastre. Jo vaig recordar que els tories 

abans d’unir-se al PPE havien estat membres del Grup Demòcrata Europeu. En 

conseqüència vaig suggerir que el nom del nostre grup passés de PPE a PPE-DE, 

DE per Demòcrates Europeus. De fet, tot i que m’oposava al canvi de nom, sem-

blava que aquesta era la única manera de salvar els mobles. A la llarga tothom va 

acceptar el nou nom, PPE-DE.

De mal en pitjor

Tanmateix el pacte de Màlaga mai va portar a una mútua i estable com-

prensió entre el Grup PPE i els conservadors britànics. Les coses van anar de 

mal en pitjor. Durant els deu anys següents les relacions van anar costa avall, 



212

WILFRIED MARTENS

ja que després de Hague va venir Ian Duncan Smith, que va qüestionar el 

nostre pacte un altre cop. M’ho va deixar clar durant la nostra reunió a Lon-

dres el 22 d’abril del 2002. Sota Duncan Smith el partit estava conduït per la 

facció euroescèptica, que havia votat en contra de la ratifi cació del tractat de 

Maastricht. Smith insistia que dins el Grup PPE-DE els tories tinguessin un 

estatus especial d’ampli abast.

Fins a cert punt això ja se’ls havia concedit, ja que des del canvi de nom te-

nien un vicepresident de més i podien escollir el seu propi diputat responsable 

de la disciplina del grup i etcètera. El grup va fer esforços concrets per assegu-

rar que els conservadors britànics estiguessin clarament representats. La vasta 

majoria dels eurodiputats britànics també desitjaven romandre dins el Grup 

PPE-DE perquè si ens deixaven els costos superarien de llarg els benefi cis.

Michael Howard, successor de Duncan Smith, tampoc és que quedés gaire 

impressionat per la nostra col·laboració. Però va ser prou intel·ligent per no 

absentar-se de les cimeres del PPE. Els nervis van calmar-se quan va ocupar la 

direcció del seu partit. La cimera del PPE a París el 4 de desembre de 2003 va 

normalitzar les relacions altra vegada, però Howard, tanmateix, va resultar ser 

un soci fred i calculador. Dins el grup va sortir-se’n amb la seva. Després de 

moltes negociacions es va esmenar el reglament del grup per tal de permetre 

als tories desenvolupar i promoure des de dins els seus propis punts de vista 

sobre afers de la UE. Aparentment aquest era el preu que s’havia de pagar per 

mantenir-los abord de les eleccions europees i per tant guanyar possibilitats de 

seguint essent el grup més gran del Parlament.

Permetre una autonomia com aquesta dins el grup era prendre un risc molt 

alt. Segons els partidaris, era una mera confi rmació de la realitat. Però els de-

tractors creien que s’havia arribat massa lluny, perquè fi ns aleshores i durant la 

seva ampliació el grup mai no havia cedit terreny en les posicions proeuropees. 

A més a més hi havia una por autèntica a que partits dels nous estats membre 

poguessin escollir la secció Demòcrata Europa (DE) i no la secció PPE del Grup 

PPE-DE. La delegació alemanya va tancar fi les a favor del canvi. Aquesta reforma 

la va liderar el cap de grup Hans-Gert Pöttering i el secretari general Klaus We-

lle, que havia arribat al grup el 1999. El grup va anunciar l’acord el 31 de març 

de 2004 i només un any després ho pagaríem car.
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Déjà-vu

El nou líder torie, David Cameron, va tornar a qüestionar l’ingrés del seu 

partit al PPE-DE a fi nals del 2005. Durant la seva campanya per dirigir el Partit 

Conservador havia promès als seus seguidors que sortiria del nostre grup i en 

formaria un de propi tant aviat com fos possible. En una carta datada el 6 de 

desembre de 2005 vaig exposar-li la història de les nostres turbulentes relaci-

ons recordant-li els nostres acords anteriors i també els repetits esforços que 

s’havien fet per complir amb els desitjos dels conservadors. Esperava una millor 

cooperació i l’invitava a la propera cimera del PPE. Durant la cimera, els caps de 

govern i de partit del PPE van decidir que si Cameron complia la seva amenaça 

de deixar el nostre grup, nosaltres refusaríem qualsevol mena de contacte bila-

teral amb ell i el seu partit. Això no era un detall menor, vista l’ambició que tenia 

per arribar a primer ministre del Regne Unit. Qui serien els seus socis europeus 

el dia que fos primer ministre? Però de moment res d’això li treia el son. A dia 

d’avui la seva amenaça de treure tots els eurodiputats tories del Grup PPE-DE 

no s’ha materialitzat. Però la possibilitat de crear un nou grup euroescèptic no 

s’ha descartat com opció. Es va veure clarament en l’entrevista de Cameron amb 

el Daily Telegraph del 6 de març de 2007. A començaments d’any va crear l’ano-

menat Moviment per la Reforma Europea juntament amb els eurodiputats txecs 

del Ob anská Demokratická Strana (ODS), Partit Cívic Democràtic, que també 

seien en la secció ED del nostre grup. Aquest esforç forma part dels preparatius 

per formar un nou grup després de les eleccions europees del 2009, però de mo-

ment continua limitat a aquests dos partits i encara no té massa crítica sufi cient.

He fet tot el que està al meu abast per millorar les relacions amb els conser-

vadors britànics. En aquest sentit, defenso la distinció entre partit i grup a l’hora 

de canviar el reglament del Grup PPE. Vaig embolicar-me a explicar-ho a fons 

perquè molts (alguns de bona fe, però molts més de mala fe) seguien criticant 

el PPE per haver-se venut l’ànima per un plat de llenties. Això no és veritat de 

cap de les maneres. El PPE mai ha posat en perill els seus principis o ha canviat 

les normes pels tories ni, de fet, per cap altre membre del partit. No oblidem 

que el Partit són els fonaments ideològics, la pedra angular del nostre moviment 

polític europeu, impulsat per l’entrega total dels nostres partits nacionals i els 

seus líders. El nostre grup parlamentari, per altra banda, de manera semblant als 
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grups parlamentaris o faccions, és una constel·lació política més fl exible i fl uïda. 

Mentre el grup és lliure d’aliar-se amb els tories euroescèptics o l’ODS, el partit 

continua marcant una pauta consistentment proeuropea.

Les difi cultats que vam continuar tenint amb els tories venien de la seva por, 

la seva aversió, fi ns i tot la seva repulsa al federalisme. Per ells és massa formar 

part d’un partit europeu transnacional que té com a principi central el federalis-

me. És clarament un problema que els britànics tinguin poca experiència amb el 

federalisme a casa seva, tot i que en aquest sentit la recent devolution a Escòcia i 

Gal·les ha obert la porta al canvi. Però ni tan sols és això, sinó que la seva postu-

ra sembla un malentès buscat i mantingut. Els euroescèptics acèrrims del Partit 

Conservador consideren els Estats Units el seu germà gran. Alguns fi ns i tot vo-

len convertir-se en el cinquanta-unè estat americà i abandonar la UE. La ironia és 

que molts proeuropeus veuen els EE UU com una federació altament sofi sticada.

No sóc partidari del concepte d’Estats Units d’Europa. En el context de la 

integració europea mai hi ha hagut la intenció d’absorbir els diferents països en 

un superestat europeu. Tampoc ho vol el PPE, i tot i així els euroescèptics ens 

han acusat falsament d’això, sovint de manera deliberada. Els tabloides han pro-

pagat tant la imatge d’una eurofília exagerada que l’opinió pública britànica ho 

ha acceptat com un fet. Caldrà molt de coratge i lideratge per deixar clar que el 

federalisme no equival a centralisme; al contrari, el federalisme és una garantia 

per la devolució i la descentralització, basant-se en el principi de subsidiarietat.

Els francesos, per fi 

En la seva estratègia d’ampliació el PPE va continuar buscant una represen-

tació més forta a França. Després de la desaparició del Mouvement Républicain 

Populaire (MRP) de Robert Schuman, que va tenir el seu èxit, la tradició de la de-

mocràcia cristiana va seguir existint a França. Durant el període de creació del 

PPE vaig conèixer Jean Lecanuet, president del Centre des Démocrates Sociaux 

(CDS). També mantenia contactes regulars amb Alain Poher i Pierre Pfl imlin, 

ambdós presidents del Parlament Europeu més endavant. El CDS va ser un dels 

membres fundadors del PPE. Res no va canviar el 1978 amb la fundació de la Uni-

on pour la Démocratie Française (UDF), que incloïa el CDS. Després de Pierre 

Méhaignerie, François Bayrou va ser president de la UDF el 1994. El problema va 



215

EUROPA: LLUITAR I VÈNCER

ser que el CDS va seguir sent un partit relativament petit i que només responia 

a part del centredreta a França. Un intent d’incloure les ales liberals i republica-

nes va fracassar a fi nals de 1991. Només van passar del Grup Liberal al Grup PPE 

alguns eurodiputats solts, inclòs l’anterior president de França, Valéry Giscard 

d’Estaign, i Alain Lamassoure. També es consideraven membres potencials del 

PPE els neogaullistes de Rassemblement pour la République (RPR).

En aquell moment la UDF va fer de pont. El RPR havia creat un front comú 

amb la UDF en les eleccions europees de 1994, liderat pel democratacristià Do-

minique Baudis. Ambdós partits havien promès que els seus eurodiputats s’uni-

rien al Grup PPE. Ho havien acordat els llavors presidents dels partits, Jacques 

Chirac del RPR i Giscard d’Estaign del Parti Républicain, que s’havia unit a la 

UDF com els democratacristians. La cimera del PPE del 8 de desembre de 1993 

va acceptar la proposta. Però el RPR no va mantenir la seva paraula (per la qual 

cosa Nicolas Sarkozy es va disculpar més tard davant meu). Els seus eurodiputats 

van mantenir el seu propi grup, el Rassemblement des Démocrates Européens. 

Així conservaven el seu propi president, secretari general, personal propi i et-

cètera. Després del moviment de Forza Italia cap el PPE i l’intent fallit de crear 

un nou partit europeu, Sarkozy va anunciar el 30 de maig de 1999 que tots els 

membres escollits del RPR s’unirien al Grup PPE. «Tu guanyes» van ser les pa-

raules que el president del RPR Philippe Séguin em va adreçar a Estrasburg. Ell 

havia treballat molt per crear el partit Unió per Europa. Sota la direcció d’Alain 

Madelin els eurodiputats de Démocratie Libérale, que també formaven part de 

la UDF, van unir-se al Grup PPE.

L’acostament de postures entre el PPE i els neogaullistes va ser un fet gràci-

es a diverses reunions entre Chirac i jo, Kohl i altres líders del PPE, en sintonia 

amb les converses a la caseta del Rin a Bonn el 24 de Març de 1998. Personali-

tats importants del RPR havien donat un perfi l més proeuropeu al partit. Com 

a ministre d’Afers Estrangers Alain Juppé va jugar un paper important. Per nos-

altres era evident que els nostres esforços d’ampliar el partit havien d’incloure 

el RPR. Després de molts daltabaixos les coses es van aclarir el gener del 2001, 

amb l’assistència de l’aleshores president del RPR Michèle Alliot-Marie al nos-

tre congrés de Berlín. Més endavant, el RPR va ser acceptat com a membre de 

ple dret del PPE.
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Durant una de les meves trobades amb el president Chirac em va acompa-

nyar la meva col·lega i eurodiputada democratacristiana Nicole Fontaine. Al 

marxar del Palau de l’Elisi, Chirac va demanar-me: «Nicole es presentarà a la 

presidència del Parlament Europeu?» Va ser una pregunta estranya, ja que ni tan 

sols havíem començat a pensar-hi. No obstant, Nicole Fontaine va sortir esco-

llida presidenta del Parlament el 1999 i va ocupar el càrrec fi ns el 2001. Sovint 

em pregunto què hauria passat si les coses haguessin fet el seu curs i jo hagués 

seguit d’eurodiputat.

La Union pour un Mouvement Populaire (UMP) just després de les eleccions 

presidencial i generals franceses de 2002 incloïa el RPR, els liberals, els republicans 

i uns quants democratacristians com Pierre Méhaignerie, Nicole Fontaine i l’actual 

comissari europeu, Jacques Barrot. Sota la direcció de François Bayrou, la UDF, que 

incloïa democratacristians, no va unir-s’hi. Des d’aleshores, el PPE ha guanyat un 

soci estable a França i les nostres línies de comunicació arriben a dalt de tot de la 

política francesa. L’anterior primer ministre Jean-Pierre Raffarin va jugar un paper 

decisiu. Ja el coneixia com a membre del nostre grup. Va ser el primer ministre fran-

cès a participar en les nostres activitats. L’actual president francès, Nicolas Sarkozy, 

també té un gran compromís amb el PPE: en un moment crucial el 1999, va empè-

nyer perquè els seus eurodiputats s’afi liessin al nostre grup. La seva participació ha 

donat als nostres congressos i cimeres una brillantor especial.

Sempre he apreciat la llengua i cultura franceses. He mirat la televisió francesa 

durant anys, el francès és la meva segona llengua, París em queda a prop i, a causa 

de les moltes vacances familiars que he passat al camp francès, m’hi he acabat 

familiaritzant. Evidentment també segueixo d’a prop les anades i vingudes de la 

política francesa i he comprovat un cop rere l’altre que en un sistema presiden-

cialista, a diferència del sistema parlamentari, és difícil crear i mantenir partits 

coherents, ja que tot depèn del futur del candidat a president, le présidentiable.

Sortida de la UDE

Un aspecte important del nostre acostament als neogaullistes va ser la relació 

entre el PPE i la Unió Democràtica Europea (UDE). Tots dos partíem de la base 

que s’havia d’arribar a una certa «racionalització» entre les organitzacions trans-

nacionals europees que es dirigien als partits de centredreta. Però alguns partits 
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afi liats al PPE no volien tenir res a veure amb la UDE, «de dretes», mentre alguns 

partits afi liats a la UDE, com el RPR, no sentien cap mena d’afi nitat pels «demo-

cratacristians». Afortunadament, la majoria dels partits de centredreta pertanyi-

en a totes dues organitzacions i en darrera instància van entendre la necessitat 

de tenir una única organització europea que fos forta.

Tenir dues organitzacions que competien entre si era políticament insosteni-

ble, vista la importància creixent de les organitzacions transnacionals i la seva 

presència als estats membres. La simple fusió ni es plantejava perquè no tots els 

partits eren membre de totes dues organitzacions. Si el que havíem de fer era 

absorbir la UDE, aleshores deixaríem fora als partits de països de fora de la UE, 

com Turquia. Però per nosaltres estava clar que el PPE havia de ser l’eix de la 

integració dels dos partits. Aquest va ser l’ànim que va guiar les converses a la 

caseta del Rin. L’OVP austríac jugava un paper important a la UDE des de la seva 

fundació. El secretariat de l’OVP era a Viena. Alois Mock va ser el seu president 

fi ns el 1997 i el seu company de partit Andreas Khol va succeir-lo. Tots dos pre-

sidents s’havien mantingut allunyats de les tendències euroescèptiques que hi 

havia a la UDE i van dedicar gran part del seu temps a establir contactes amb 

partits de l’Europa Central i de l’Est. Entre el PPE i la UDE es van endegar inici-

atives comunes, però mai es van sentir com a pròpies. A la UDE hi havia molta 

por de quedar totalment absorbit pel PPE.

El 1998 el fi nès Sauli Niinistö i l’austríac Alexis Wintoniak van convertir-se 

en president i secretari general respectivament. En ocasió del vintè aniversari 

de la UDE es va preparar el document «Cap a la majoria», on es demanava una 

única organització. Com a resultat de la demanda, els presidents del PPE i la UDE 

van reunir-se a Cadenabbia el 20 de setembre de 1998. El document de la UDE 

«La Reestructuració de la cooperació dels democratacristians, conservadors i 

partits afi ns a Europa» proposava que es fusionessin els comitès, grups de treball 

i secretariats de les dues organitzacions. Entre altres coses això va signifi car el 

traspàs del secretariat de la UDE de Viena cap a Brussel·les.

Quan Wintoniak va dimitir el 2002 va ser, de facto, el fi nal de la funció per 

a la UDE. Formalment la fusió es va formalitzar l’octubre en un acte fi nal que va 

tenir lloc, simbòlicament, al congrés del PPE a Estoril. El PPE va modifi car el seu 

reglament per, seguint la tradició de la UDE, acceptar almenys com a membres 
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associats i/o observadors a partits provinents de països pertanyents al Consell 

d’Europa, i no només als de països de la UE, que era el l’interès principal del PPE. 

Això va permetre que una gran quantitat de nous partits entressin a totes les 

estructures del PPE, inclosa la cimera. Per això avui la cimera del PPE, al costat 

dels nostres líders i primers ministres de països de la UE, també inclou líders de 

països com Noruega, Albània, Bielorússia,Turquia i fi ns i tot Geòrgia.

Un cordó sanitari al voltant d’Àustria

Dels nous partits membres, els democratacristians austríacs eren els que co-

neixien millor al PPE. Durant la dècada de 1990 l’OVP havia entrat al grup, 

sobretot a conseqüència del franc compromís amb Europa del seu líder, Alois 

Mock, exministre d’Afers Estrangers austríac, i del seu successor, el canceller en 

dues legislatures Wolfgang Schüssel. Això també es veia amb la feina duta a ter-

me des del 2002 pel cap de partit o vicecanceller Erhard Busek com a coordina-

dor del pacte d’Estabilitat per al sud-est d’Europa. L’actiu compromís amb Euro-

pa d’aquests líders democratacristians van fer que l’orientació europea d’Àustria 

es pogués comparar a la del països del Benelux.

El 2000 va semblar que tot això s’acabava quan l’OVP va formar un govern de 

coalició amb el partit de Jörg Haider, el Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). 

Després del nomenament de Schüssel com a canceller el 4 de febrer, la resta dels 

catorze caps d’Estat i govern de la UE van anunciar sancions contra Àustria. Els 

tractats europeus no preveuen aquestes sancions; en rigor, les sancions van ser 

il·legals. Ni la Comissió ni el Parlament no van avalar-les. Els interessos particu-

lars d’alguns governs tampoc van faltar a la cita. Intentaven fer-se els valents al 

llençar als peus dels cavalls a Àustria. L’alta animositat entre partidaris i contra-

ris del cordó sanitari van portar la UE a una profunda crisi.

Al PPE va haver-hi conseqüències. La Comissió i alguns eurodiputats van in-

tentar comprendre la difícil situació on es trobava l’ÖVP. Tanmateix, alguns dels 

nostres afi liats buscaven la confrontació. Els interessos locals van guiar, sobre-

tot, l’oposició a la situació d’Àustria. En aquest sentit hi ha dos aspectes impor-

tants que no s’haurien d’oblidar. Primer, el PPE mai ha col·laborat amb partits 

d’extrema esquerra ni amb partits d’extrema dreta a nivell europeu. Segon, no 

estem acostumats a dir als nostres partits membres com han de conduir els seus 
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afers interns. A la vista d’aquests principis, era molt difícil per no dir impossible 

que el PPE jutgés la situació a Àustria.

El president espanyol, José Maria Aznar, va invitar als líders del PPE i del 

Grup PPE a unes converses informals a Madrid el cap de setmana del 5 i 6 de 

febrer del 2000. Aznar estava completament immers en una campanya electoral 

dissenyada per ocupar el centre de l’arc polític espanyol. La coalició amb l’extre-

ma dreta austríaca el comprometria molt políticament. Volia que entenguéssim 

la seva postura. En un sopar a la residència del president, La Moncloa, Aznar va 

suggerir que es suspengués de militància a l’ÖVP. Vam poder evitar que es pren-

gués una decisió tan radical com aquesta. S’havia de trobar la manera de tractar 

amb honor al ÖVP. La situació era tant tensa i plena de riscs que vaig decidir 

anul·lar la cimera del PPE prevista a Lisboa el 23 de març.

Passar desapercebut

El reglament del PPE d’aquell temps estipulava que calien almenys tres vots 

d’afi liats per a posar a votació l’expulsió d’un altre partit. Els democratacristians 

francòfons, el PPI italià i els centristes francesos de la UDF van prendre la inici-

ativa. El seu argument principal també va ser la batalla contra l’extrema dreta 

al front de casa. Primer el buró polític va debatre la petició el 10 de febrer del 

2000. En compliment del reglament es va respectar el mes de refl exió previst 

abans de prendre una decisió.

El 6 d’abril, en la següent reunió del buró polític, es va presentar un acord. 

El PPE crearia un comitè de control que prepararia un informe sobre la situa-

ció política austríaca. Durant aquest període l’ÖVP evitaria de participar en les 

decisions polítiques del PPE i, a l’espera d’una decisió defi nitiva, se’l suspendria 

temporalment de militància. El comitè incloïa Wim van Velzen, vicepresident 

del PPE, i dos delegats del Grup PPE, Gerardo Galeote del Partit Popular espa-

nyol i Hartmut Nassauer de la CDU-CSU alemanya. Tothom va estar-hi d’acord i 

la petició d’expulsió es va retirar.

El comitè de control va presentar el seu informe al buró polític el 6 de juny. 

Com que el programa polític del govern austríac no contenia cap element in-

criminable, els tres «homes savis» del PPE van aconsellar rehabilitar immediata-

ment al ÖVP. El comitè va trobar que la política s’ha de jutjar pels seus resultats 
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i no per les declaracions d’un líder de partit, en aquest cas Jörg Haider, que ni 

tan sols era membre del govern. A més, criticaven la hipocresia dels socialistes 

i van formular una sèrie de recomanacions referents a operacions internes del 

PPE. El buró polític va recolzar les conclusions de l’informe i com a president 

vaig proposar que s’acceptés. Després d’un parell d’esmenes al document, es 

va acceptar. L’acord no va ser unànime per dos vots. Després d’un lapse de dos 

mesos, l’ÖVP va poder participar de nou en les polítiques del PPE. Vaig donar la 

benvinguda a Wolfgang Schüssel com a nou cap de govern austríac a la cimera 

del PPE de fi nals de juny. Semblava que la crisi havia amainat.

Tanmateix els democratacristians belgues francòfons, el PPI italià i la UDF 

francesa no van poder tolerar-ho. Uns pocs eurodiputats disgustats, liderats pel 

president de la UDF François Bayrou, van crear el 23 de juny del 2000 el Grup 

Schuman, nom que agafaven d’un dels fundadors de la UE, Robert Schuman. 

Els caps del Grup Schuman, que provenien sobretot de les delegacions france-

ses, italianes, espanyoles i del Benelux, van crear el seu grup de pressió sota el 

pretext de defensar els principis de la democràcia cristiana que, segons deien, 

les postures del PPE i el Grup PPE havien posat en perill. Tanmateix les seves 

trobades es van limitar a pactar el vot sobre aspectes del dia a dia del Grup i 

el Parlament. Van organitzar-se malament i els seus nombres van arribar com a 

molt a 40 dels 230 membres del PPE. Cap de les seves iniciatives parlamentàries 

va donar fruit. El Grup Schuman va començar a desintegrar-se el 2003 i el 2004 

quan el PPI i la UDF van girar l’esquena al PPE i van començar a negociar amb els 

liberals europeus. A l’abril van anunciar l’establiment d’un partit transnacional 

anomenat Partit Democràtic Europeu i, després de les eleccions europees de 

juny, es van aliar amb els liberals europeus al Parlament Europeu com a part de 

l’Aliança de Liberals i Demòcrates per Europa, el Grup ALDE.

Un exemple i un pioner

Un cop el PPE va posar ordre a casa seva, vaig esforçar-me per rehabilitar el 

govern austríac. En els prolegòmens de la reunió del Consell Europeu a Feira, 

Portugal, el juny del 2000, es va fer pressió sobre els caps d’Estat i de govern que 

encara s’aferraven tossudament al cordon. El PPE va aconseguir una victòria re-

marcable al Consell, que va adoptar la manera d’informar que havia fet servir el 
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nostre comitè de control. Un d’aquests tres «homes savis» va ser l’anterior comis-

sari Marcelino Oreja. A principis de setembre van presentar el seu informe, que 

exculpava el govern austríac de totes les acusacions i especulacions. El 12 de se-

tembre es va aixecar el cordon al voltant d’Àustria de manera incondicional. Vist 

ara, un té el dret de preguntar-se quin era el propòsit real de tot aquest escàndol.

Durant aquests període turbulent la CDU-CSU va ser incapaç de jugar el pa-

per d’estabilitzador del PPE ja que a Alemanya estaven a l’oposició i se’n sorti-

en com podien amb el Spendenaaffäre, o escàndol fi nancer. En aquell moment 

l’únic cap de govern d’un país gran que hi havia al PPE era Aznar. El fet que la 

majoria de caps de govern del Consell d’Europa fossin socialistes va resultar un 

factor determinant en la manera com es va tractar al PPE i a Àustria. Després que 

s’acabés aquest delicat període l’ÖVP no s’havia afeblit com a partit. Al contrari, 

l’actitud de passar desapercebuts que l’ÖVP i el seu líder Schüssel havien adoptat 

durant la crisi, va ajudar a difuminar-la de manera considerable.

Desastre a Niça

El Consell Europeu necessitava una ràpida sortida a la crisi austríaca, ja que la 

crisi podia afectar negativament la conferència intergovernamental sobre el tractat 

de Niça, que en aquell moment tenia lloc. Tots els estats membres, inclosa Àustria, 

tenien el dret de veto. Els allí presents certament no volien que les coses anessin 

tant lluny, ja que el nou tractat estava pensat per preparar l’ampliació d’Europa i 

la subseqüent inclusió de nous estats membres de l’Europa Central i l’Europa de 

l’Est (cosa que no s’havia aconseguit a Amsterdam). Ara s’havia d’arribar a un acord 

d’urgència sobre aquells temes anomenats «les restes» que quedaven a la taula de 

negociacions. En altres paraules, Niça era el tractat de la última oportunitat.

Tanmateix, l’acord que els caps d’Estat i de govern van arrencar després 

d’una sessió maratoniana va ser un acord de segones. La solució que es va trobar 

pels afers pendents (nombre de membres de la Comissió, proporció de vots als 

Consell, defi nició de majoria qualifi cada, nombre màxims d’eurodiputats) esta-

va ple d’anomalies i no va aconseguir el seu objectiu de cap de les maneres. Niça 

no va aportar cap solució real al repte de l’ampliació i, pel que fa a l’aprofundi-

ment de la UE, va ser un trist fracàs. La Unió Europea dels vint-i-cinc estats mem-

bres no estava preparada per a funcionar ni tant democràticament, de manera 
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efi cient, i a prop dels ciutadans com desitjàvem. No obstant, Espanya i Polònia 

estaven encantades amb el nombre de vots que tenien al Consell. Defensarien 

Niça amb dents i ungles. Niça o la mort! va ser l’eslògan escoltat repetidament 

al Parlament polonès. Va tornar a quedar clar que les conferències intergover-

namentals, limitades com eren als representants dels governs nacionals, ja no 

eren efi cients. Els interessos dels estats membres dominaven els debats sobre 

les institucions, si mai tenien lloc. Ningú va preocupar-se de l’interès general 

d’Europa, i no diem de defensar-lo.

Focs artifi cials al congrés del PPE

Just després de la cimera de Niça, el PPE va celebrar un congrés a Berlín de 

l’11 al 13 de gener del 2011. Per desgrat dels caps de govern del PPE, el tractat de 

Niça va rebre un autèntic bombardeig. El meu discurs contenia obertes crítiques 

al nou tractat. Però amb la vista posada a reparar els defectes del tractat de Niça, 

i després d’una suggerència feta pel nostre grup, vaig proposar que es celebrés 

una convenció que inclogués no només representants dels governs, sinó també 

de la Comissió i dels Parlaments nacionals i europeu. Hi havia un precedent: la 

Convenció 2000 encapçalada per l’expresident alemany Roman Herzog on, per 

satisfacció de tothom, s’havia arribat al consens sobre la Carta de Drets Fona-

mentals de la Unió Europea. Ara s’havia de començar de nou i no es podia deixar 

a les mans dels diplomàtics dels estats membres. Un cop es va pactar la conven-

ció a la cimera europea de Laeken, el Grup PPE va ratifi car el tractat de Niça. Es 

va tolerar el tractat de Niça només perquè sabíem que el revisaríem. A pesar de 

les fortes crítiques, vam creure que podíem afrontar una nova crisi.

Al nostre congrés de Berlín vam defi nir la UE com una «unió de valors» El 

Programa Bàsic d’Atenes declara que el PPE és un «partit de valors». Aviat va ser 

evident que aquesta unió de valors era molt important. Un cop vam llençar el 

concepte i les idees consegüents, aviat va anar a parar als papers i discurs ofi cial 

de la UE. És sorprenent com un pot treballar durant mesos en un document 

per descobrir de cop i volta que el títol o el concepte són molt més importants i 

atractius del que es pensava.

Després de l’ampliació del PPE en la dècada de 1990, la composició del partit 

ja no era predominantment democratacristiana però tanmateix sí que ho eren 
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els objectius i els missatges. El PPE va romandre fi del a la UE federal sense cap 

mena d’ambigüitat. Es van eliminar les referències als «Estats Units d’Europa», 

un concepte que al PPE s’ha reclamat des del principi i que l’evolució de les ins-

titucions ha fet obsolet.

Verständnis mit Schäuble 

Just després del congrés de Berlín, Wolfgang Schäuble i jo vam preparar una 

nova proposta per les institucions. El grup de treball que presidíem plegats va 

ser un exemple excel·lent de les bones relacions de treball que teníem. Després 

d’una petició de la nova líder de la CDU, Angela Merkel, vaig demanar a Schäu-

ble si podíem preparar junts el document del congrés a Estoril. Després de la 

derrota electoral de la CDU-CSU el setembre de 1998, Schäuble havia tingut una 

gran actuació com a president de partit i grup al Bundestag i, entre altres coses, 

va guanyar un nombre impressionant d’eleccions regionals i europees. Si hagués 

romàs de president de la CDU hauria arribat a canceller el 2002. Però un cop ar-

rossegat pel tsunami polític dels escàndols fi nancers, ja no tenia lloc a la cúpula. 

Personalment jo em portava molt bé amb Schäuble. És una de les persones que 

sempre busco quan sóc a Berlín. Compartim communis opinio sobre el futur 

d’Europa i tot el que això implica, i en cert sentit això va quedar refl ectit en el 

nostre document «Una Constitució per una Europa forta».

Quan Bèlgica va ostentar la presidència de la UE, el primer ministre Guy 

Verhofstadt va fer aprovar una declaració sobre el futur d’Europa durant la ci-

mera Laeken el desembre del 2001. Aquesta declaració era una resposta a Niça i 

també va signifi car un gran pas endavant. Estipulava l’establiment d’una conven-

ció encapçalada per Valéry Giscard d’Estaign i dos vicepresidents: l’exprimer 

ministre belga Jean-Luc Dehaene i l’exprimer ministre italià i professor de dret 

constitucional Giuliano Amato. Els Treballs sobre la Convenció sobre el futur 

d’Europa, que era el nom complet de la convenció, van començar ofi cialment el 

28 de febrer del 2002.

L’energètic grup de Brok

Gràcies al nostre grup de treball, el PPE va arribar preparat a la convenció. 

A través del document aprovat al nostre congrés d’Estoril el 17 i 18 d’octubre, 
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vam ser capaços de donar forma a la nostra proposta i donar un pas endavant 

fonamental per aprofundir la UE després de Niça. Al mateix temps el document 

d’Estoril va ser la base del nostre compromís amb la convenció.

Per tal de maximitzar el nostre impacte polític vam establir un Grup PPE 

dins la mateixa convenció. Vaig demanar a l’alemany Elmar Brok, un dels nostres 

pesos pesants, que l’encapçalés. Ho va fer amb molt de nervi, i dins la conven-

ció ell va encarnar i donar vida al PPE. El nostre grup va ser potser un dels més 

enèrgics i vitals que hem vist mai. Les nostre trobades eren de gran nivell, com 

es pot veure en l’excel·lent informe preparat per l’eurodiputat francès Alain 

Lamassoure, que fa referència a la distribució de competències entre els estats 

membres i la UE. Un dels assistents més destacats era Helmut Kohl. Tenia molta 

autoritat moral i en cada una de les seves intervencions recalcava la importàn-

cia que ell donava al paper jugat per cada membre de la convenció. A vegades 

els actes eren molt relaxats. Durant les trobades a Petersberg, a tocar de Bonn, 

va interrompre John Bruton enmig d’una exposició molt complicada. «Das ist 

absurd, absurd, absurd!», deia. «Moltes gràcies pel teu comentari positiu», va 

replicar lacònicament Bruton.

Com a mínim set dels tretze membres del praesidium de la convenció perta-

nyien a la nostra família política, cosa que certament va incrementar la infl uèn-

cia del PPE: al costat del president Valéry Giscard d’Estaign, i un dels vicepresi-

dents, Jean-Luc Dehaene, hi havia el comissari europeu francès, Michel Barnier, 

la ministre espanyola d’afers estrangers, Ana de Palacio, l’exprimer ministre 

irlandès, John Bruton, l’exprimer ministre d’Eslovènia, Alojz Peterle (únic repre-

sentant dels nous estats membres al praesidium) i l’eurodiputat espanyol Iñigo 

Méndez de Vigo. Méndez de Vigo és probablement el menys conegut dels set. 

No obstant és un expert molt competent sobre institucions i un membre molt 

compromès del Parlament Europeu.

Ambicions constitucionals

El consens que a darrera instància es va aconseguir a la convenció sobre 

l’Esborrany de la Constitució Europea i l’acord que a última hora es va tancar 

sobre el tractat per l’Establiment de la Constitució Europea (deixant de banda si 

el terme «Constitució» era l’adient) coincidien molt amb el que el PPE i jo volíem 



225

EUROPA: LLUITAR I VÈNCER

des de feia anys. El 1990, fi ns i tot abans del tractat de Maastricht, al PPE havíem 

estat debatent la idea d’una Constitució i des d’aleshores no hem parat de fer-ho. 

Tampoc he amagat mai la meva creença que arribarà un dia que una Constitució 

Europea substituirà tots els tractats existents, però la recerca d’una Constitució 

mai hauria de ser un fi  en si mateix.

Que es guanyés tant de terreny, almenys pel que fa a la preparació de l’es-

borrany de la Constitució Europea, és en gran mesura gràcies al president de 

la Convenció. La tria de Giscard va resultar crucial per a l’èxit de tota l’empre-

sa. Jacques Delors també va ser un possible candidat i ho hauria fet igual de 

bé. Però Chirac va optar per Giscard per qüestions polítiques internes. Com a 

europeu convençut, tenia la intel·ligència, el prestigi i les qualitats per conver-

tir-ho en un èxit. Hi ha pocs que el puguin emular en estatura. Tenia grans am-

bicions i sovint li agradava comparar-nos amb la Convenció de Filadèlfi a on es 

va preparar la Constitució dels Estats Units, a fi nals del segle XVIII. Segurament 

era una comparació agafada pels pèls. Paradoxalment, va ser França qui va 

votar en contra del tractat Constitucional en un referèndum celebrat a comen-

çaments de maig del 2005. Giscard estava molt decepcionat. «Le système eu-

ropéen fonctionne mal. La France n’a plus de projet européen. Les Européens 

n’ont plus de projet européen» (El sistema europeu no funciona. França ja no 

té projecte europeu. Els europeus ja no tenen projecte europeu), va declarar 

diversos mesos més tard.

Els vicepresidents de la convenció també es mereixen molta part del mèrit, 

tot i que el pragmatisme, o haurem de dir realisme, guiés les seves accions i 

postures. És ben conegut que Dehaene i Amato van treballar febrilment rere 

les bambolines per arribar a un acord molt treballat, vistes les grans diferènci-

es d’opinió que d’una manera o altre s’havien de superar. Per decepció meva, 

un dels elements que es va abandonar de l’acord va ser l’invocatio Dei, la 

referència a Déu (o, en una versió aigualida, al paper jugat pel cristianisme 

en la construcció d’Europa). Jo vaig continuar defensant la formulació que 

apareixia a la Constitució Polonesa: «Els valors de la UE comprenen els valors 

d’aquells que creuen en Déu com a font de veritat, bondat i bellesa, i d’aquells 

que no comparteixen aquesta creença però que, a través d’altres fonts, accep-

ten i defensen aquests valors».
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L’èxit sempre té pares; en canvi el fracàs és orfe. I amb tot crec que el paper 

jugat pel PPE va ser crucial per l’èxit de la convenció. El següent es pot afegir a 

la llista del que va aconseguir el PPE: l’abandonament de la idea dels tres pilars 

a favor de la distribució de competències entre la UE i els estats membres; la 

creació d’un ministre europeu d’afers estrangers, que també és vicepresident 

de la Comissió Europea, on Dehaene va jugar-hi un paper important; l’ampliació 

i refi nament de l’aplicació del principi de subsidiarietat, on Méndez de Vigo va 

fer-hi una contribució decisiva; la doble majoria al Consell; més transparència 

en la presa de decisions polítiques; noves competències pel Parlament Europeu, 

tot i que menys de les esperades; i el nomenament del president del Consell Eu-

ropeu, amb la perspectiva que, en qüestió de temps, aquest càrrec es fusionaria 

amb el de president de la Comissió Europea. Tanmateix, en el futur faríem bé 

de no deixar de pensar en l’elecció del president de la Comissió per part del 

Parlament Europeu o, fi ns i tot, pel vot directe de l’electorat. És un signe espe-

rançador que ja el 2004 (fi ns i tot abans de l’existència de l’esborrany defi nitiu 

sobre el tractat) els resultats de les eleccions europees es tinguessin en compte 

a l’hora de nomenar el president de la Comissió Europea.
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«NO AGAFAVA LA FRUITA 

D’AQUELLS QUE HAVIEN PLANTAT L’ARBRE...»
 

Durant el període de cinc anys en què el Parlament Europeu i la Comis-

sió van coincidir, va haver una intensa especulació sobre qui lideraria la Co-

missió després de les eleccions europees de 2004. Romano Prodi ja no tenia 

la més mínima oportunitat de repetir un segon període com a president de 

la Comissió (encara que ell no ho cregués així). Tant als mitjans de comuni-

cació com a les innumerables reunions, els rumors van arribar al seu punt 

màxim. Ens hem de remuntar fi ns l’any 1999. Després d’aquelles eleccions, 

el PPE va sortir elegit un cop més com el grup majoritari. Tot i que la nostra 

victòria no havia tingut cap impacte en la composició de la Comissió de Pro-

di, i menys encara en qui hauria de ser el president de la Comissió. Però en 

2004, la proposada Constitució Europea va determinar que els líders de govern 

al Consell Europeu havien de tenir en compte els resultats de les eleccions.

Al febrer, un polític europeu va trucar-me per demanar-me que contactés amb el 

primer ministre de Bèlgica, Guy Verhofstadt, del partit liberal, que era candidat 

a la presidència de la Comissió Europea. Vaig suposar que Verhofstadt hauria 

demanat a aquest polític que aplanés el camí amb el PPE. Després de preguntar 

discretament entre diverses amistats polítiques, no vaig accedir a la sol·licitud. 

Tots havien dit que no. Nominaríem el nostre propi candidat si guanyàvem les 

eleccions europees. En qualsevol cas, no tothom compartia el mateix punt de 

vista. Els altres dos primers ministres del Benelux, Jan-Peter Balkenende, dels 

Països Baixos, i Jean-Claude Juncker, de Luxemburg, recolzaven Verhofstadt de 

forma no ofi cial. Però encara tenien un altre problema. Quan es va escampar 

que el canceller alemany Gerhard Schröder y el president francès Jacques Chi-

rac havien nominat Verhofstadt, va quedar completament clar que (com Hel-

mut Kohl i François Mitterrand l’any 1994) no havien arribat a un acord amb el 

britànic. Durant el procés d’aquest canviant punt mort, els desacords sobre la 
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guerra d’Iraq havien deixat profundes cicatrius: l’eix franco-germànic, recolzat 

per Bèlgica, tenia una posició diametralment oposada a la de Gran Bretanya.

  

Al seient del conductor

L’1 de maig de 2004, deu nous Estats Membres es van sumar a la Unió Euro-

pea. Durant la presidència europea d’Irlanda, vaig convidar als nostres primers 

ministres a Dublín a una cimera del PPE. La discussió estava centrada en qui 

proposaríem com a candidat per a president de la Comissió. Juncker estava en 

contra de la idea bàsica de que havíem de proposar el nostre propi candidat. 

Ell argüia que inclús si continuàvem sent el partit més fort d’Europa, seguiríem 

sense tenir el millor candidat. En opinió de Juncker, el president de la Comissió 

no havia de estar designat entre les línies del partit polític. El primer ministre 

portuguès, José Manuel Durão Barroso, va dir que tenia un bon candidat, el seu 

compatriota António Vittorino. Com a vicepresident de la Comissió Europea, 

Vittorino s’havia guanyat una bona reputació en Justícia i Afers Interiors. Però 

era socialista i, per tant, no podia rebre el nostre suport. Potser Barroso preferia 

tenir aquest poderós socialdemòcrata a Brussel·les abans que a Lisboa. Molts 

dels participants de la cimera del PPE, incloent-me a mi mateix, estaven sorpre-

sos davant aquest suport encobert envers candidats que no pertanyien al PPE. 

El vicepresident del PPE, Peter Hintze, va expressar en nom del CDU el seu des-

concert davant la manca de consens. A mi se’m va assignar la tasca de consultar 

tots els primers ministres del PPE i realitzar un estudi per esbrinar qui seria el 

nostre millor candidat. Hintze ho va dir molt encertadament: «Wilfried, ja tornes 

a ser un altre cop al seient del conductor».

Em vaig preguntar molt seriosament com podria resoldre aquesta compli-

cada situació. Durant el mes de maig vaig parlar personalment amb cadascun 

dels primers ministres del PPE. La primera parada va ser Berlusconi i va ser 

relativament fàcil. La seva posició estava perfectament clara: «Verhofstadt, abso-

lutament impossible!» Aquella resposta no era precisament una sorpresa, tenint 

en compte la relació tan pobre que existia entre els dos. Quan vaig arribar a 

Atenes, Kostas Karamanlis em va dir que Verhofstadt l’havia telefonat en per-

sona. I allò va resultar no ser quelcom exclusiu d’Atenes. A tot arreu on anava, 

Verhofstadt ja havia intentat un contacte per a discutir la serva candidatura i 
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insistir que havien estat Schröder i Chirac qui l’havien nominat. Mentrestant, ell 

anava dient a Bèlgica que no es presentaria. Saltava als ulls que estava disposat a 

fer gairebé qualsevol cosa per tal d’aconseguir el cobejat despatx del President 

de la Comissió.

 La pressió de Verhofstadt va obligar al PPE a posar-se a la defensiva. Allò era 

en certa manera sorprenent, donat que nosaltres teníem, almenys en teoria, un 

candidat escollit per consens, de nom Jean-Claude Juncker. Era el candidat ide-

al. Donat que era el primer ministre de la UE que portava més temps en actiu, 

comptava amb la confi ança d’amics i adversaris. Estava meticulosament famili-

aritzat amb els documents europeus i sabia com arribar a un compromís. Però 

Juncker insistia que ell no es presentaria, per un gran nombre de raons, una 

de les quals era que les eleccions de Luxemburg coincidien amb les eleccions 

europees. Quan vaig parlar amb ell per telèfon, es va mantenir ferm en la seva 

negativa. En qualsevol cas, Juncker hauria estat un excepcional president de la 

Comissió.

Tête-à-tête a Lisboa

Després d’assistir al congrés del nostre membre portuguès del partit, el PSD, 

a Porto, vaig citar-me per a esmorzar amb Barroso al migdia del dilluns 24 de 

maig, a Lisboa. Aquella cita era crucial. Durant el nostre tête-à-tête vaig parlar-li 

sobre l’oposició que despertava Verhofstadt, però també sobre la perspectiva 

de que no teníem una altra alternativa: no hi havia cap candidat del PPE. Allò 

seria un desastre perquè els socialistes ja havien pres posicions importants en 

les negociacions. En un primer moment, Barroso va repetir allò que havia dit a 

Dublín. Tenia un bon candidat portuguès i no es podia permetre no donar-li el 

seu suport.

Jo li vaig dir que ell era un candidat molt millor que Vittorino. Barroso te-

nia una sòlida reputació i, segons la informació recollida del Consell per l’antic 

secretari general del PPE, Mario David, els francesos i els alemanys pensaven 

exactament el mateix. Al fi nal de la nostra conversa, Barroso es va posar tens i 

va dir: «Si no aconsegueix trobar ningú més, estic disposat a presentar-me».

El primer cop que vaig conèixer Barroso va ser durant les jornades d’estudi 

del PPE en juliol de 1994. Tot i que ell confessava ser proamericà, em va semblar 
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un europeu convençut. Els seus estudis al Centre Européen de Denis de Rouge-

mont a Ginebra segurament tenien alguna cosa a veure amb això. L’any 1999 es 

va convertir en president del PSD i vicepresident del PPE. Va resultar crucial que 

guanyés les eleccions portugueses de 2002. Des de llavors, la seva participació 

com a primer ministre al Consell Europeu va enfortir la posició del PPE de forma 

considerable. En 2004 va tenir la valentia de deixar el càrrec de primer ministre 

en favor de la Comissió Europea, «el treball més difícil del món», segons el títol 

d’un documental de la televisió francesa.

Durant una conversa telefònica amb el canceller austríac, Wolfgang Schüssel, 

vaig mencionar la candidatura de Barroso. La seva reacció va ser positiva. Schüs-

sel també hauria estat un bon president, però la seva candidatura havia aixecat 

de forma immediata una oposició infl exible, especialment per part de França. 

Dins el PPE, els alemanys seguien confi ant fi ns a l’últim minut que Schröder i 

Chirac canviarien d’opinió respecte Schüssel. Precisament perquè tenia molt 

poques possibilitats, el mateix Schüssel va optar per no pressionar amb el tema 

de moment, ni tan sols entre els membres del PPE.

Sobre l’asfalt

Al vespre, tard, un dia després de la nostra darrera victòria europea, vaig 

rebre una trucada telefònica de Verhofstadt. Em va dir (com ara ja sap tothom) 

que Chirac i Schröder m’havien nominat a mi i també que ell gaudia d’un ampli 

suport per part del CDU. Jo li vaig respondre, sorprès: «De debò? Per part de qui 

del CDU? Vaig reunir-me amb Angela Merkel el dilluns passat a Berlín i... els dos 

estàvem d’acord en donar el nostre suport al candidat del PPE.» (Li havia dit a An-

gela que Barroso estava disposat a presentar-se). «De debò?», va dir Verhofstadt, i 

va afegir: «La veuré demà a l’aeroport quan arribi a Brussel·les». Merkel havia de 

prendre part a la cimera del PPE del 16 i 17 de juny a Meise. Es van trobar sobre 

l’asfalt de la pista de vol. Però jo sabia que Merkel tampoc canviaria d’opinió 

quan es trobés cara a cara amb Verhofstadt.

Durant la cimera del PPE del 16 de juny, tota la discussió es va centrar en 

qui seria el nou president de la Comissió. En aquell moment encara no s’havia 

mencionat cap nom concret. Després d’una conversa íntima amb Angela Merkel 

i el cap del nostre grup, Hans-Gert Pöttering, vaig contactar amb el conservador 
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britànic Chris Patten. Li vaig preguntar si estava preparat per a presentar-se 

com a candidat del PPE a la presidència. Aquella tarda també vaig mantenir una 

conversa telefònica amb el líder dels conservadors britànics, Michael Howard, 

qui va recolzar de forma absoluta la candidatura de Patten. Allò va signifi car 

una bona empenta per la d’altra banda difi cultosa relació entre el PPE i els con-

servadors britànics. Potser, tal com va passar en 1992, quan vàrem començar la 

nostra col·laboració amb els conservadors britànics, Patten podia actuar com un 

pont. L’elecció de Patten era important: ell era un dels nostres. Com a membre 

de la Comissió Europea, era d’una gran ajuda per al PPE (a més a més, ell era en 

efecte un cristianodemòcrata que encaixava perfectament en la nostra manera 

de pensar). Era mundialment respectat per les seves dots diplomàtiques i per la 

seva impressionant feina en les relacions exteriors de la Comissió. Era britànic, i 

podia confi ar en el suport del primer ministre Tony Blair. Era proeuropeu, i això 

podia donar-li un gir positiu al Partit Conservador britànic.

Billar a tres bandes

El dimecres al matí (17 de juny de 2004) ens vàrem retrobar un altre cop per 

a nominar un candidat. Hi havia una gran expectació per part de la premsa. Tot-

hom donava per fet que després de la nostra victòria, tindríem un clar favorit. 

Abans de la reunió, vaig parlar amb cadascun dels nostres primers ministres per 

separat per informar-los sobre la candidatura de Patten. El primer ministre grec 

Kostas Karamanlis tenia dubtes, perquè proposar un candidat britànic era un as-

sumpte molt delicat en relació a la qüestió xipriota. També vaig detectar dubtes 

en el pensament de Barroso. Vaig sincerar-me amb ell: «Estic segur que veus que 

estem jugant “a tres bandes”. És perfectament possible que la bola que apunta 

cap a Patten acabi anant en l’últim moment en la teva direcció». Berlusconi, el 

primer ministre de més antiguitat tenint en compte l’edat, estava disposat a dis-

cutir amb Tony Blair sobre la candidatura de Patten. Segons el tractat de Niça, 

el president de la Comissió proposat hauria d’obtenir una majoria qualifi cada 

de vots al Consell Europeu. Aquesta majoria no era possible sense el suport de 

Blair i dels primers ministres del PPE. Al mateix temps, junts havíem format un 

bloc en contra de la proposta de Schröder i Chirac i, per tant, en contra de la 

candidatura de Verhofstadt.
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Pöttering va seure al meu costat en la reunió i em va punxar perquè suggerís 

un nom. Llavors vaig proposar a Patten. Barroso va insistir en la candidatura 

de Vittorino. Juncker continuava defenent a Verhofstadt. Berlusconi va afi rmar 

sincerament: «Jo necessito saber què és el que he de fer al Consell Europeu». En 

resposta a la meva suggerència, tothom va estar fi nalment d’acord en que Ber-

lusconi anunciaria a Patten com a l’elecció del PPE i que demanaria a Blair el seu 

suport. Jo sovint he dit que el resultat de les eleccions europees hauria de ser el 

factor decisiu a l’hora de escollir el nou president de la Comissió. Aquest objec-

tiu estava ara al nostre abast. Vaig seguir mantenint-me allunyat de la premsa. 

Pöttering, en canvi, va anunciar públicament la seva oposició davant Verhofs-

tadt, el que em va deixar fora de la línia de foc.

Al Consell Europeu, immediatament va quedar molt clar que no havia con-

sens en favor de Verhofstadt. Berlusconi havia aconseguit el consentiment de 

Blair de recolzar Patten, i no Verhofstadt. Chirac i Schröder van passar una al-

tra nit intentant persuadir els seus col·legues, però la minoria que bloquejava 

l’avanç de Verhofstadt encara resistia amb força. Finalment, Chirac va deixar-li 

clar a Verhofstadt que ja no tenia cap possibilitat. Al mateix temps, s’oposava 

a la candidatura de Patten. Potser la idea que la Comissió fos liderada per un 

britànic (especialment després que Blair s’oposés al seu candidat, Verhofstadt) 

va ser massa per a Chirac. Quan em vaig decidir a demanar-li a Patten que es 

presentés, em vaig adonar que la seva candidatura també podria despertar una 

forta oposició, i quan em vaig acostar a ell ho vaig fer ple d’inquietuds. Patten 

era conscient que l’esforç podia no tenir recompensa: l’oposició venia de París. 

Però això deixava el terreny lliure per a un altre candidat, i, en última instància, 

podíem comptar amb Barroso. Finalment, el joc «a tres bandes» donava un resul-

tat positiu pel PPE. Si la candidatura de Barroso també hagués trobat obstacles, 

llavors hauríem nominat, del PPE, Michel Barnier, que havia estat comissionat 

europeu i era en aquell temps ministre d’Afers Exteriors de França. Teníem el 

recolzament absolut del primer ministre francès, Jean-Pierre Raffarin.

Entre creients

Em vaig mantenir a una certa distància de tot el que estava passant a l’entorn 

del Consell Europeu. Estava prenent-me uns dies de descans a la costa de Bèlgica 
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quan Chirac fi nalment va recolzar la candidatura de Barroso. Angela Merkel em 

va trucar per dir-me: «Tots dos tenim raons per a estar contents. Hem aconseguit 

el nostre objectiu.» Sens dubte, las seves insistents converses amb Blair van con-

tribuir d’una forma decisiva al resultat fi nal. La nominació de Barroso al Consell 

Europeu extraordinari del 29 de juny de 2004 va signifi car una victòria no no-

més per al PPE sinó també per a aquells que mai havien deixat de creure que 

era possible treure profi t de la nostra victòria i exercir el nostre dret democràtic 

a designar un candidat del PPE per a liderar la UE. Angela Merkel era un d’ells. 

Sense ella mai hauria aconseguit col·locar Barroso a la primera línia. Allò també 

era un exemple contundent d’un billar a tres bandes! Aquests son els moments 

en què es van forjar els vincles personals estrets.

Vaig conèixer Angela Merkel quan ella era ministre del govern de Kohl. La tarda 

anterior al congrés del CDU jo estava assegut a taula amb Kohl i Merkel quan en Hel-

mut li va dir: «Angela, du sollst dem Vorzitsender einmal einladen in Mecklenburg-

Vorpommern» («Angela, has de convidar al president a visitar Mecklenburg-Vorpom-

mern»), l’estat on ella vivia. I, de fet, ho va fer. Però, desgraciadament, per culpa de 

la meva atapeïda agenda, no vaig poder acceptar la invitació. Quan es va convertir 

en presidenta del CDU en 1999, va venir immediatament a visitar-me a Brussel·les. 

Des de llavors, sempre hem mantingut un contacte molt proper. És un dels líders 

de govern a qui puc trucar directament al seu mòbil o enviar-li un missatge de text 

a qualsevol hora. En aquells temps, Kohl acostumava a dir-li das Mädchen (noieta), 

però des de bon començament ella va donar clars senyals d’estar dotada amb una 

poderosa intel·ligència política. Defenia les seves conviccions, recolzava el PPE de 

forma incondicional i no necessitava l’ajuda de ningú en política internacional. En 

la tradició de Kohl, va prendre el lideratge d’una nova generació de líders del PPE. 

Com a cancellera, era responsable del gran èxit de la presidència alemanya de la 

UE durant la primera meitat de 2007. Va salvar les fi nances europees del desastre 

aconseguint el consens pels pressupostos de 2007-2013. Sota el seu mandat, la Unió 

Europea es va comprometre intensament en la batalla contra el canvi climàtic. I, en 

juny de 2007, va aconseguir amb èxit un acord per a un tractat reformista que va 

ser signat més tard a Lisboa al desembre de 2007 i que va inspirar una nova vida a la 

Constitució Europea, que ja es creia morta. En una paraula: va posar la plataforma 

per a rellançar el procés integrador europeu.



234

WILFRIED MARTENS

Els creients són escassos, ja que la diferència entre victòria i derrota és molt 

prima. Resultava molt poc usual, i una primícia en tots sentits, que un president 

de la Comissió fos designat per la intervenció directa d’un partit polític euro-

peu. Per tant, necessitàvem superar la divisió existent entre els nostres primers 

ministres. Com a president de partit, jo també havia d’estar preparat per a treba-

llar en paral·lel per a trobar una solució (lluny dels micròfons i de les càmeres 

de televisió). El temps també era crucial. Si haguéssim nominat Barroso com el 

nostre candidat de forma immediata, potser s’hauria hagut d’enfrontar a l’oposi-

ció franco-germana perquè ell havia organitzat la cimera de les Azores amb els 

partidaris de l’atac sobre l’Iraq.

Si aquest escenari es podria tornar a repetir es quelcom dubtós. Tindran 

els partits membres del PPE i els seus soldats del carrer, els diputats al Par-

lament Europeu, la possibilitat d’expressar democràticament la seva opinió 

sobre qui ha de liderar la UE? O aquesta decisió estarà un cop més monopo-

litzada pels caps d’Estat i de govern, sense tenir en compte el resultat de les 

eleccions europees? Ens atorgaran els nostres oponents polítics mai més un 

èxit com aquest?

Un canvi en el camp d’infl uència

La instauració de la Comissió de Barroso només va ser el començament. Des-

prés de l’elecció de Barroso, vàrem haver de resoldre diferents problemes rela-

cionats amb l’aprovació de la nova Comissió per part del Parlament Europeu. Jo 

em vaig involucrar molt en la crisi provocada per Rocco Buttiglione, el candidat 

italià a la Comissió. Havia aixecat ampolles al Parlament degut als seus contro-

vertits comentaris sobre els homosexuals i el paper de les dones. Per petició de 

Barroso, també vaig actuar de mediador entre el Grup PPE-DE, presidit per Pöt-

tering, i el president de Fidesz i antic primer ministre d’Hungria, Viktor Orbán. 

Orbán, que estava a l’oposició al seu país, necessitava ser convençut d’aban-

donar la seva objecció enfront del controvertit candidat del govern d’Hongria, 

Lászlo Kovács, a canvi d’una reorganització dels càrrecs. El nostre grup estava 

disposat a passar per alt el cassus belli contra Kovács i a tolerar-lo. Allò formava 

part d’un compromís en el qual el controvertit Buttiglione seria reemplaçat pel 

ministre d’Afers Exteriors italià, Franco Frattini.
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L’elecció de la Comissió de Barroso va posar de manifest el canvi en el camp 

d’infl uència entre les institucions. El Parlament Europeu ja no era «un tigre sense 

dents» quan es tractava de la presa de decisions. Va mostrar les seves dents en-

front del Consell Europeu i enfront de la Comissió. Però aquesta batalla política 

també va estar animada per les diferències d’opinió entre els diferents grups 

polítics. L’elecció de Barroso i la crisi provocada per Buttiglione demostraven la 

importància de la coordinació. Tant el Parlament com la Comissió volien pren-

dre la iniciativa al començament del nou període legislatiu. El fet que totes dues 

institucions coincidissin en el mateix període de cinc anys també augmentava 

la intensitat de la seva animadversió. Aquell era només un dels moltíssims se-

nyals que demostraven que les relacions institucionals estaven dirigint-se cap a 

una tensa lluita entre la branca executiva, la Comissió, i la branca legislativa, el 

Parlament, exactament igual que succeeix a la política nacional entre el govern 

i el Parlament.

Confi rmem una forta posició

El fet que el PPE tenia una posició forta ja havia quedat demostrat al nostre 

congrés de Brussel·les del 4 i 5 de febrer de 2004. Estàvem dirigits per un im-

pressionant desplegament de líders de govern. Durant la història del PPE no 

sempre havia estat així. Com que José María Aznar no es presentaria a les pro-

peres eleccions espanyoles del mes de març, aquell va ser el seu darrer congrés 

com a líder del Partit Popular. Una nova generació arrencava el vol o bé estava ja 

al poder: Angela Merkel a Alemanya, Edmund Stoiber a Baviera, Jan-Peter Balke-

nende als Països Baixos, Jean-Claude Juncker a Luxemburg, Wolfgang Schüssel 

a Àustria, Kostas Karamanlis a Grècia, José Manuel Barroso a Portugal, Silvio 

Berlusconi a Itàlia, Jean-Pierre Raffarin a França i molts altres. El programa d’ac-

ció per a 2004-2009 va suscitar molt poca controvèrsia. Tota la atenció estava 

focalitzada en l’ampliació de la UE que s’havia de realitzar l’1 de maig. D’alguna 

manera, el congrés s’havia organitzat massa aviat, perquè la campanya per a les 

eleccions europees encara no havia començat, ni de lluny.

Les eleccions europees de juny de 2004 van confi rmar la fortalesa de la nos-

tra posició. Amb 268 diputats europeus, tornàvem a ser el grup més fort per 

un ampli marge en el nou, i ampliat, Parlament. El grup socialista tenia 200 
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membres. El 40% dels diputats dels nous estats membres pertanyien al nostre 

grup. Això signifi cava que el nostre grup era l’únic grup del Parlament que te-

nia representants de tots els estats membres. Aquesta victòria era en gran part 

deguda a la bona actuació dels partits pertanyents al nostre grup en els països 

que acabaven de unir-se a la UE. Anys encapçalant el treball de construcció de 

la democràcia a l’Europa Central i de l’Est no havien estat en va. Ara en podíem 

recollir els fruits.

Abans de res, ambicions nacionals

Durant els preliminars de les eleccions europees, va succeir un esdeveni-

ment dramàtic. Era per tots conegut que la UDF francesa i el PPI italià no estaven 

gaire contents amb l’ampliació del PPE. Altres partits, com els cristianodemò-

crates fl amencs, també havien tingut algunes difi cultats amb aquesta estratègia. 

Però, quan el nostre grup va decidir revisar el seu reglament de procediment in-

tern per tal d’acontentar els conservadors britànics, tant els centristes francesos 

com els cristianodemòcrates d’esquerres d’Itàlia van protestar enèrgicament. 

Allò es va convertir en una qüestió de principis. Quan van veure que no podien 

guanyar la discussió, van abandonar la nostra família política. Després de les 

eleccions europees es van unir al Partit Demòcrata Europeu de Bayrou i, en 

conseqüència, al Grup Liberal del Parlament Europeu.

En realitat, els líders del nostre grup els havien donat una excusa perfecta 

per a què puguéssin fer allò que portaven tant de temps planejant fer: seguir el 

seu propi camí en la cursa europea. La UDF i el PPI van trobar difícil de digerir 

el fet que, després de l’ascensió de la UMP i de Forza Italia, ells eren qui tenien 

més força en el Partit. Una altra raó per a la seva actual hostilitat era que ells ha-

vien escollit l’oposició, mentre que la UMP i Forza Italia tenien responsabilitats 

de govern. No van fer allò que altres partits membres sí havien estat capaços de 

fer: formar una única delegació de centredreta i combinar els seus poders al Par-

lament Europeu. Parafrasejant a Clausewitz, ells veien la política europea com 

l’extensió de la política nacional, només que per uns altres mitjans.

El president de la UDF, François Bayrou, desafi ant la majoria dels seus par-

tidaris, es va negar a unir-se a la UMP. Ha quedat netament clar que havia estat 

esperant el moment adequat per a promoure les seves pròpies ambicions, cosa 
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que va acabar fent en les eleccions presidencials franceses de 2007. Per sobre 

de tot, Bayrou volia seguir sent un possible president com a candidat de centre 

i oferir una alternativa als votants de centredreta. Aquest va ser el motiu real de 

la seva marxa. Però també sabem que el seu somni presidencial és ara un record 

llunyà i que inclús els seus amics més fi dels l’han abandonat. Per culpa de les se-

ves ambicions personals, el mal ja està fet. El CDS (successor del partit de Robert 

Schuman, el Moviment Republicà Popular, precursor de la UDF i un dels partits 

fundadors del PPE) ja no existeix.

El mateix pot dir-se de Romano Prodi. En les eleccions parlamentàries italia-

nes d’abril de 2006, es va proposar a ell mateix com una alternativa a Berlusconi. 

Necessitava el suport del PPI, un dels principals successors de Democrazia Cris-

tiana. Va convèncer el PPI perquè es sumés al Partit Demòcrata Europeu. El fet 

que ell encara fos president de la Comissió durant totes aquestes maquinacions 

semblava no representar un problema per a ell ni per als seus partidaris i simpa-

titzants secrets. Posteriorment, els cristianodemòcrates d’esquerres del PPI van 

sumar-se a la coalició de La Margherita i, més tard, juntament amb els postco-

munistes de l’alcalde de Roma, Walter Veltroni, van formar el Partit Democràtic 

italià (PD). Aquest partit és la fusió de fet dels demòcrates de l’esquerra, hereus 

llunyans del PCI, juntament am La Margherita, una coalició de diversos grups 

provinents de Democrazia Cristiana. A l’acabament del congrés fundacional del 

PD, els cristianodemòcrates van cantar la Internacional junt amb els seus cama-

rades socialistes...

El centre neuràlgic

Un partit com el PPE, que s’enfronta a un ventall de reptes tan gran, només 

pot estar llest per a la lluita si és capaç de recórrer a l’experiència i lleialtat del seu 

equip. No es, per tant, sorprenent que la seu central del nostre partit a Brussel·les 

exigeixi un alt grau de continuïtat i hagi estat ocupada sobretot per belgues, espe-

cialment durant els primers anys. El simple fet de la proximitat, la disponibilitat i la 

permanent accessibilitat van jugar un rol decisiu. Més recentment, el partit ha atret 

personal de diferents punts d’Europa, que han acceptat el compromís de traslla-

dar-se a Brussel·les i dedicar la seva vida al PPE. El fet que aquests «soldats polítics» 

centrals visquin a Brussel·les contribueix innegablement al poder del PPE.
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Els partits polítics europeus com el PPE han de ser capaços d’operar en un 

ambient estable. El seu estatus ofi cial, i el fi nançament del Parlament Europeu 

associat a aquest estatus, ha contribuït immensament a això. Crec que puc re-

clamar la responsabilitat política per aquesta reforma. La manca de regles va 

ser durant molt de temps el nostre taló d’Aquil·les. Quan vaig convertir-me en 

president del PPE en 1990, vaig parlar immediatament amb el president de la Co-

missió, Jacques Delors. Vaig trucar els meus contactes al Consell Europeu, vaig 

incloure l’assumpte a l’agenda de la cimera del PPE i vaig convocar els primers 

ministres del meu partit. Els altres partits europeus tenien encara una neces-

sitat més gran d’estatus legal que el PPE. Els seus empleats estaven en nòmina 

dels seus grups parlamentaris i eren com ocupants il·legals buscant refugi al 

Parlament. Des de bon començament, nosaltres, en canvi, teníem la nostra seu 

central fora dels edifi cis del Parlament.

Al Consell Europeu de Maastricht, en desembre de 1991, vaig proposar als 

líders de govern que m’eren afi ns que promulguéssim un estatut que legitimés 

els partits polítics europeus. La meva proposta estava basada en una clàusula de 

la Constitució alemanya. L’article, que, després d’un enorme esforç, va passar a 

formar part del tractat, va demostrar ser insufi cient perquè era purament decla-

ratiu. Van seguir anys d’intenses discussions sobre la seva base legal i com im-

plementar-la. Hi va haver una lluita entre polítics i diplomàtics, especialment els 

representants permanents dels estats membres. Quan vaig ser escollit pel Parla-

ment Europeu l’any 1994, vaig intentar que es donés un pas endavant junt amb 

els líders dels altres grups. Van aparèixer tot tipus de fórmules, però cap d’elles 

semblava ser la resposta fi ns que vam demanar consell al servei legal. Els advo-

cats del Parlament ens van informar que no hi havia base legal per a promulgar 

les normes sobre l’estatus i el fi nançament dels partits europeus. Després de tot, 

la UE només tenia aquells poders que li estaven assignats. Em vaig sentir traït!

La base legal era atorgada en última instància pel tractat de Niça, específi -

cament per l’article 191, paràgraf segon: «El Consell estableix, segons el pro-

cediment de l’article 251 (codecisió), l’estatut dels partits polítics europeus i 

especialment les regles que concerneixen el seu fi nançament». De tota manera, 

el reconeixement dels partits polítics europeus encara tenia un llarg camí a re-

córrer, ja que alguns governs seguien oposant-se a la regulació. Un intent inicial 
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patrocinat per l’alemanya Ursula Schleicher, membre del Grup PPE, va fracassar 

al llarg de l’any 2001. Un segon intent per part del Parlament, promogut per l’eu-

rodiputat socialista alemany Jo Leinen i per l’eurodiputat grec del PPE Giorgos 

Dimitrakopoulos, fi nalment va tenir èxit. A fi nals de 2003, el Consell va aprovar 

la regulació amb majoria qualifi cada.

Actualment, deu partits polítics europeus tenen estatuts. Reben una assigna-

ció per part del Parlament Europeu calculada sobre la base de la mateixa quan-

titat mínima per a cadascun i una suma addicional en proporció a la força del 

grup. Segons les noves regles, hem reconstituït el PPE d’una associació natural 

a un organisme legal; més específi cament, una associació internacional sense 

ànims de lucre, un conveni legal present a la legislació belga. El sistema és ara 

completament transparent i legal; l’ús abusiu o indegut de l’assignació econò-

mica del partit està absolutament prohibit. Pot ser que això sembli una victòria 

pírrica, però constitueix un importantíssim assoliment després d’un llarg i difi -

cultós viatge a través de les institucions europees.

Però el nostre treball encara no ha acabat, ja que els estatuts encara no són 

complerts. De tota manera, hauria estat una bogeria pressionar per tal d’aconse-

guir més, i existia el perill sempre present de voler picar massa alt i engegar-ho 

tot a rodar. Hauria estat impossible exigir el paquet complert, que inclouria la 

incorporació d’una organització uniforme per a les eleccions europees, un esta-

tut pels eurodiputats i moltes coses més, en un sol moviment. Però el que sí que 

era possible era exigir recolzament econòmic. Els patrocinadors es van prendre 

a pit les meves preocupacions i advertències. Amb aquell compromís, també 

vaig ser capaç de posar el meu segell en el reconeixement dels partits polítics 

europeus al fi nal d’aquest llarg procés.

No obstant això, la nova regulació amenaça amb convertir-se en una víctima 

del seu propi èxit. Des que una gran quantitat de partits han sol·licitat i rebut fons, 

el panorama de partits europeus pot acabar convertint-se en una mena de manta 

de patchwork. Com que el nombre de partits que passen el límit mínim no deixa 

d’augmentar, la proporció relativa que reben els partits més grans es redueix, ja 

que la suma total es manté constant. D’altra banda, inclús els partits euroescèptics 

que lluiten en contra d’aquesta regulació reben fi nançament del Parlament. Els 

opositors estan sent recompensats, per dir-ho així, per la seva oposició!
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Existeix un gran risc de que els partits europeus acabin vivint en una bom-

bolla de vidre i que deixin de banda la necessitat de cultivar les seves pròpies 

organitzacions. Si no hi ha un lideratge polític real, permanent i motivat, els 

partits evolucionaran ben aviat en organitzacions que gastaran la majoria dels 

seus recursos en mantenir el seu equip, per exemple. Les accions polítiques de-

generaran llavors en quelcom purament simbòlic. Això signifi ca que es perdran 

de vista els objectius fi nals del partit. Tota l’atenció va dirigida fonamentalment 

a les necessitats materials i de plantilla. En la meva opinió, un partit necessita 

estar permanentment en moviment. No pot convertir-se en un grup de pressió 

per a aquells que tenen el privilegi de treballar en les institucions europees i 

els organismes que les envolten. El problema és que acostuma a donar-se una 

importància exagerada als privilegis fi nancers, les ambicions personals i la lon-

gitud dels càrrecs a les targetes de visita.

Jo també volia veure que el PPE es desenvolupava com un partit d’idees. 

Guanyar la batalla de la integració europea no és tant qüestió d’aconseguir es-

tructures noves o suplementàries que son necessàries. Els partits europeus ne-

cessiten comptar amb una plantilla de gent que vulgui jugar un paper en «el 

concert europeu», tal com Jacques Delors va descriure tan encertadament. Això 

es pot fer posant en comú idees i experiències dels departaments d’investiga-

ció dels partits i de les altres institucions. Alguns partits tenen fantàstics grups 

d’experts, com el Konrad Adenauer Stiftung, que està lligat al CDU; el Hanns 

Seidel Stiftung, lligat al CSU; o la FAES a Espanya, presidida per José María Aznar. 

Dins el Grup PPE-DE, l’eurodiputat britànic conservador James Elles va treballar 

sense descans per a aixecar el European Ideas Network, que organitza una Uni-

versitat d’Estiu cada any i una Fira d’Idees per a polítics, acadèmics i periodistes.

El PPE va prendre un cop més la davantera en establir un grup europeu 

d’experts polítics innovador i fresc. Això va ser possible gràcies a la revisió de la 

regulació dels partits europeus, que, després d’un altre esgotador i variable pols 

amb les institucions, es va completar defi nitivament en desembre de 2007. La 

regulació permet als partits europeus establir «fundacions polítiques europees». 

De fet, resulta sorprenent pensar que al PPE, que porta existint més de trenta 

anys, només ara se li permeti tenir el seu propi centre d’investigació. El nou Cen-

tre for European Studies ha començat per coordinar els diversos departaments i 
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fundacions d’investigació dels nostres partits membres en un esforç per unifi car 

tots els nostres recursos en el nostre propi grup d’experts europeu. Ha arribat 

el moment de que el nostre grup d’experts introdueixi idees i bombegi oxigen 

a la nostra família política i a les institucions europees, així com a Europa i als 

seus ciutadans. El començament ha estat modest, però això no ens allunya de la 

importància de la tasca. Aquí també pot treure el seu terrible cap la «temptació 

burocràtica». Per tant, haurem de treballar durament per a veure realitzades les 

nostres ambicions.

El partit de la continuïtat

La importància crucial de la cimera del PPE per al desenvolupament del par-

tit ha estat evident en molts moments. Les consultes entre el nostre govern i 

els líders dels partits daten des d’inicis de la dècada de 1980. A fi nals d’aquesta 

dècada, les converses entre el partit i els líders del govern es van convertir en la 

marca política del partit. En els dies previs a la cimera europea a Maastricht en 

1991, van arribar a un grau molt alt tant de freqüència com de efi ciència.

Ara ja fa molts anys que el Consell Europeu es reuneix de forma permanent a 

l’edifi ci Justus Lipsius, a Brussel·les. Com a primer ministre, jo tenia dret a orga-

nitzar les trobades de les cimeres del PPE a Val-Duchesse, un castell proper a la 

seu de Brussel·les. Més tard es van traslladar als edifi cis del Parlament Europeu. 

A partir de llavors, ens vàrem reunir al castell de Bouchout, situat als terrenys 

dels Jardins Botànics de Meise, a prop de Brussel·les.

A les cimeres del PPE es seleccionen com a temes de discussió un o més as-

sumptes controvertits de l’agenda del Consell Europeu. Intentem arribar a un punt 

de vista comú amb els nostres líders de govern. També m’asseguro que discutim 

l’evolució programàtica, les decisions importants sobre els nous membres del PPE 

i com d’actualitzats políticament estan els partits membres. Les coses es porten a 

terme de manera informal i no ens perdem en paperassa exhaustiva. La qüestió 

clau de les reunions és l’organització del temps. De fet, no ens podem reunir el 

matí mateix o el dia abans del Consell Europeu, i això és un problema. Al seu mo-

ment, Helmut Kohl estava absolutament convençut que per tal de ser capaços de 

donar a les decisions la consideració que es mereixien, la discussió preparatòria 

havia de dur-se a terme una o dos setmanes abans de la cimera europea. Així es va 
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fer sistemàticament fi ns el fi nal del seu mandat. Ell va marcar la pauta per a totes 

les reunions. Sense els seus esforços mai hauríem tingut èxit. I perquè ell estava 

fortament compromès, els altres es veien obligats a seguir-lo. Angela Merkel va re-

prendre i continuar aquesta tradició, especialment durant la presidència alemanya 

de la UE en 2007.

Aquestes reunions van anar fent-se més grans de forma gradual. L’experiència 

ens havia ensenyat que també era necessari convidar el líders de l’oposició al PPE, 

perquè en algun punt ells ens atacarien en qüestions de responsabilitat governa-

mental. A més a més, nosaltres també volíem implicar en el nostre projecte polític 

als líders de govern dels estats membres candidats a la UE i dels països del Consell 

d’Europa. La cimera del PPE s’havia, per tant, convertit en un esdeveniment a gran 

escala en el qual participaven tots els líders destacats de la nostra família política.

Durant tota aquesta evolució, el recolzament del CDU-CSU ha estat indispen-

sable. Els cristianodemòcrates alemanys són en molts aspectes el partit membre 

més important del PPE. En el moment de la fundació del PPE, gràcies als esforços 

de Hans-August Lucker i malgrat els problemes que envolten la UDE, també van 

jugar un paper decisiu. El compromís i l’inspirador paper jugat pels cristianode-

mòcrates alemanys mai ha disminuït. Això ho devem al fort lideratge de Helmut 

Kohl i Angela Merkel. El CDU-CSU és una guia de continuïtat en la vida del PPE. 

Aquest lideratge mai va ser autoritari o arrogant, sinó, ans al contrari, sempre va 

estar marcat per un sentit de la codeterminació i la pluralitat. La sala a la qual els 

cristianodemòcrates alemanys permeten l’entrada (o concedeixen, es podria dir) 

als partits membres d’estats membres més petits és enlluernadora. Per exemple, 

per a ells resulta perfectament natural que tots els presidents del PPE fi ns ara ha-

gin pertangut a algun dels partits del Benelux.

He assistit pràcticament a totes les Parteitag del CDU durant trenta-cinc anys. 

El CDU té una direcció central molt poderosa. El lideratge sempre és a les mans 

del president del partit, qui, a més, és el canceller federal quan el partit està al 

poder i, quan està a l’oposició, és el líder del grup en el Bundestag i el Presidium 

del CDU, que es reuneix cada dilluns a Berlín. Tot i que el partit no pot ser entès 

sense conèixer i comprendre les actuacions del Länder. Perquè, defi nitivament, 

l’alemany no s’assembla en res a un sistema presidencial llatinoamericà. El fede-

ralisme intern és molt genuí. De manera intrínseca, el partit també està en una 
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posició molt forta. Les decisions que es prenen al congrés del CDU són discutides 

de forma rigorosa en tots els departaments del partit.

El congrés que va tenir lloc a Hannover el 3 i 4 de desembre de 2007 va 

estar dedicat al nou Grundsatzprogramm (programa intern). La reunió del 

partit havia estat preparada amb mesos d’antelació pel secretari general, Ro-

nald Pofalla. D’acord amb la tradició, es va obrir amb una missa ecumènica i 

homilies per part d’un bisbe catòlic i un protestant. Els homes i dones joves 

van jugar un paper important en la presa de decisions. Van interpretar les ide-

es i els objectius de la seva generació en consonància amb la llarga tradició del 

seu partit. Amb die Mitte, un terme que és de lluny molt més precís i adient 

que els termes «centredreta» o «conservador», van proposar polítiques cristia-

nodemòcrates per a Alemanya i Europa que estaven destinades a inspirar a tots 

els partits membres del PPE.

Lideratge polític

Els cristianodemòcrates alemanys conformen la columna vertebral del PPE 

i de la Unió Europea. Així va ser indubtablement a l’època de Helmut Kohl i 

va resultar tornar-ho a ser un altre cop durant la presidència germana de la 

UE la primera meitat de 2007. Angela Merkel va dur a terme la seva reptadora 

i delicada tasca d’una forma magnífi ca. Gràcies al seu compromís personal, la 

serva dedicació i el seu esforç, es van fer considerables progressos en tres àrees 

importants: el pressupost a llarg termini de la UE, la lluita contra l’escalfament 

global i, sobretot, el rescat de la Constitució Europea. En aquest cas era especi-

alment crucial donar un pas endavant. Merkel es va prendre molt a pit aquesta 

tasca enormement difícil. Va aconseguir convocar el Consell Europeu del 21 i 

22 de juny de 2007 per a arribar a un consens sobre un nou tractat. Em sento 

especialment orgullós de que (durant les cimeres del PPE de Helsinki i Meise, el 

19 d’octubre de 2006 i el 21 de juny de 2007) el partit hi contribuís al posar-se 

d’acord per unanimitat entre la seva pròpia família política sobre la manera com 

havien de ser reformades les institucions.

El nostre congrés a Roma en març de 2006, el dia abans de les eleccions al 

Parlament italià, va arribar massa aviat per a que arribéssim a una decisió defi -

nitiva, degut a que el canvi encara no s’havia acabat d’instal·lar en la forma de 
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pensar de la gent. Tot i així, el concloent document titulat Per a una Europa 

dels ciutadans: Prioritats per a un futur millor, ja contenia tots els elements 

essencials que havien estat prèviament revisats per tal d’arribar al consens. 

Com que ho vam portar a terme durant el període de refl exió que va seguir 

al referèndum negatiu a França i Holanda, no va suposar un exercici superfl u. 

Com ja sabien tots els observadors d’Europa, la gent estava esperant a les elec-

cions parlamentàries alemanyes i a l’elecció de Nicolas Sarkozy com a presi-

dent francès el 6 de maig de 2007. Com que el vot germànic tenia tant de pes, 

alguns governs, com els de Polònia i la República Txeca, no podien allunyar-se 

de l’opinió general. L’objectiu més difícil encara segueix sent la ratifi cació del 

tractat de Lisboa per part d’alguns pocs estats membres. El rebuig del tractat 

per part dels irlandesos en el referèndum de juny de 2008 va signifi car un nou 

revés per a la UE. Espero que el govern que lidera Irlanda trobi la valentia per 

a sortir d’aquest punt mort pel bé del seu país i pel bé d’Europa. Necessitem 

posar el punt fi nal a les nostres discussions esotèriques sobre les institucions 

i començar a enfrontar-nos a les necessitats reals dels nostres ciutadans. El 

Tractat de Lisboa pot ser que no sigui sufi cient, però és necessari. No ha de 

signifi car un fi nal, sinó més aviat un nou principi.

La crisi que va precedir el tractat de Lisboa va portar a una reorganització 

radical de les relacions dins la UE. A França, el referèndum va ser un clar vot de 

sanció a Chirac, esperonat per l’extrema esquerra i l’extrema dreta, així com per 

la absència dels socialistes, dividits internament. La UMP i, més concretament, 

el seu president d’aquell moment, Nicolas Sarkozy, preparava el camí cap al can-

vi. Ja en el seu discurs del 6 de setembre de 2006 a la Biblioteca Solvay, a Brussel-

les, convidat per Friends of Europe, va proposar un concepte que més tard es 

convertiria en la base d’una solució. Per mitjà d’un traité simplifi é, va construir 

un pont entre aquells que s’aferraven a la Constitució i aquells que ja l’havien 

declarat morta. Gràcies a aquesta intervenció, Angela Merkel va poder arribar 

al consens en un nou tractat que va infondre un nou vigor a la Unió Europea.

El referèndums positius a Espanya i Luxemburg són fruit del lideratge polític. 

El resultat es va haver de treballar, no estava sentenciat des del primer moment. 

A Espanya, el partit de l’oposició va actuar de forma responsable i va resistir la 

temptació de treure’n rèdit polític a curt termini. Va refusar seguir el camí de 
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l’euroescepticisme. Tant el líder del Partit Popular com Mariano Rajoy, que, en 

aquell moment, estava en difícils relacions amb els socialistes del poder, van 

guanyar molt de crèdit amb aquella actuació.

La victòria de Luxemburg la devem als esforços personals del primer mi-

nistre Jean-Claude Juncker. El seu compromís amb Europa té profundes arrels 

en la tradició dels cristianodemòcrates de Luxemburg. Des del moment de la 

seva fundació, el CSV ha jugat un rol molt actiu en el PPE, que resulta evident 

en la profunda implicació de les seves fi gures principals. Jean-Claude, primer 

ministre de Luxemburg des de 1995, és una veu forta en les cimeres del PPE, 

així com al Consell Europeu. El seu prestigi també és el resultat de la seva 

experiència i dels seus esforços com a president de l’Eurogrup. El seu prede-

cessor, Jacques Santer, va treballar de manera impecable com a president del 

PPE i de la Comissió Europea en moments difícils. Els dos il·lustres antecessors 

de Santer, Joseph Bech i Pierre Werner, van jugar un paper històric en el nai-

xement de l’Europa de la integració, aquest últim amb el Pla Werner, que va 

assentar les bases de l’euro i de la Unió Econòmica i Monetària (UEM). Convé 

destacar com un país tan petit com Luxemburg (fi ns 2004, l’estat membre més 

petit de la Unió) ha aconseguit, per mitjà del seu lideratge polític, ser un actiu 

molt important en la unifi cació d’Europa.

Una pàtria cultural

El mateix es pot dir dels Països Baixos. Tot i que en aquell temps els cristia-

nodemòcrates holandesos encara estaven separats en tres partits independents, 

dins el PPE van estar amb nosaltres des del començament. Frans Andriessen 

representava el Partit Conservador Popular (KVP); Hans de Boer, el Partit An-

tirevolucionari (ARP); i Roelof Kruisinga, la Unió Cristiana Històrica (CHU). El 

PPE ha tret molts benefi cis de la seva unió per a formar la Crida Demòcrata Cris-

tiana (CDA), sota el lideratge de Piet Steenkamp. Piet Bukman va ser president 

del PPE des de 1985 fi ns 1987. Jos van Gennip, per mitjà del Institut de Ciències, 

va redactar l’esborrany del Programa Bàsic d’Atenes. En la dècada de 1990, Wim 

van Velzen va jugar un paper decisiu en el Grup PPE, però el seu mèrit més gran, 

històric, té a veure amb la seva feina dintre del partit: primer com a arquitecte 

de la fusió de la Unió Europea Demòcrata Cristiana (UEDC) amb el PPE i, en 
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conseqüència, com a la persona responsable dels nous partits membres i del 

nostre irrefrenable creixement. El seu successor, Camiel Eurlings, a qui li espera 

un futur prometedor, ha canviat temporalment l’escena europea per la política 

nacional, però això no signifi ca que la seva participació s’hagi acabat. Corien 

Wortmann-Kool li ha pres el relleu amb un especial talent i dedicació.

Als Països Baixos es parla la meva llengua materna. La llengua holandesa ha 

jugat un paper decisiu tant en la meva vida política com en la meva vida per-

sonal. Quan era un jove estudiant vaig quedar fascinat per Max Havelaar, una 

obra mestra de la literatura holandesa. El llibre és una diatriba en contra del 

maltractament dels habitants de l’illa de Java durant el colonialisme neerlandès 

a les Índies orientals. Va ser escrit durant el segle XIX per Multatuli, el pseudònim 

d’Eduard Douwes Dekker, que va exercir com a funcionari resident al districte 

de Lebak. Molt sovint he refl exionat sobre la seva batalla en contra de la corrup-

ció i sobre el seu discurs als caps de Lebak, que comença així:

Tots nosaltres estem al servei del rei dels Països Baixos. Però ell, que 

és just i vol que fem el que és el nostre deure, està molt lluny d’aquí. 

Trenta cops un miler de cops un miler d’ànimes, inclús més que això, 

estaran obligades a obeir les seves ordres, però ell no pot estar a prop 

de tots aquells que depenen de la seva voluntat. [...] I jo, que ahir posa-

va com a testimoni al totpoderós Déu de que seria just i misericordiós, 

de que faria el que és correcte sense por i sense odi, de que seria «un 

bon funcionari resident»... Jo també desitjo fer allò que és el meu deu-

re. Caps de Lebak! Això és tot el que nosaltres volem!

Llavors va parlar sobre un home mort que havia estat just i misericordiós:

Era un home bo i just. Administrava justícia i no apartava a aquell 

que anava a queixar-se a la seva porta. Escoltava pacientment a qual-

sevol que s’acostés a ell i informava d’allò que havia sentit. I ajudava a 

aquell que no podia llaurar la terra amb l’arada perquè li havien ro-

bat el seu búfal de l’estable, a buscar el búfal. I allà on una fi lla havia 

estat segrestada de la casa de la seva mare, ell buscava al segrestador 
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i retornava la fi lla a casa seva. I no es quedava amb la paga d’aquells 

que havien treballat dur i no agafava la fruita d’aquells que havien 

plantat l’arbre, i no es vestia amb la roba que havia de vestir als altres, 

i tampoc s’alimentava amb el menjar que pertanyia als pobres. Així, 

en els pobles diran: «Al·là es gran, Al·là se l’ha emportat amb ell. Es 

farà la seva voluntat... ha mort una bona persona».

Tinc un fort lligam emocional amb els Països Baixos i sento una proximitat 

tant espiritual com física envers aquest país. Jo l’anomeno la meva pàtria cultu-

ral. També sento una gran intimitat cap el seu paisatge, degut a la seva similitud 

amb la zona on jo vaig néixer. 

Quan era jove vaig estar explorant la província de Zelanda en bici; avui, 

molts anys després, estic tornant a fer el mateix a Veluwe, la zona nord de la 

província de Gelderland.

Els meus primers contactes polítics allí es remunten als meus dies d’estu-

diant. El meu col·lega holandès, Erik Jurgens, i jo, vam organitzar plegats unes 

manifestacions fl amenco-holandeses d’estudiants. Més endavant, ell també va 

escollir dedicar-se a la política, primer amb el progressista Partit Polític Cristià, 

de tendències radicals, i més tard, amb el Partit Laborista, de tendències soci-

aldemòcrates. Durant el període que vaig ocupar el càrrec de primer ministre, 

vaig establir una col·laboració molt propera amb els meus col·legues, els pri-

mers ministres Dries van Agt i Ruud Lubbers. També vaig ser un convidat habi-

tual dels mitjans de comunicació holandesos durant aquell període.

En els últims anys, han aparegut algunes esquerdes en la imatge que tinc 

dels Països Baixos. La crisi que va seguir a l’ascens i l’assassinat de Pim Fortuyn 

encara no s’acabat. També estava convençut de que el referèndum de la Cons-

titució Europea fracassaria. Durant anys s’ha promogut l’euroescepticisme, es-

pecialment per part del llavors ministre d’Economia Gerrit Zalm, amb els seus 

comentaris sobre que els holandesos estaven pagant massa diners a Europa. 

Primer la administració i els polítics van canviar d’estratègia, i en defi nitiva, van 

incidir en l’opinió pública. A això hem d’afegir l’excessiva importància que es 

dóna als símbols nacionals i el rebombori que va aixecar la idea d’organitzar un 

presumpte referèndum no vinculant, cosa que deixaria al Parlament dels Països 
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Baixos completament de banda i impotent per a ratifi car la Constitució. Veure 

aquesta manca de continuïtat m’ha deixat amb la boca oberta.

Avui s’està obrint pas al canvi. La gran pregunta és si la classe política 

holandesa serà capaç de seguir la tradició europea dels seus predecessors. 

Tots els ulls estan posats, en primer lloc, sobre el primer ministre, Jan Peter 

Balkenende, per veure si pot restaurar aquesta continuïtat. Jo estic convençut 

de que ho aconseguirà.
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OBRINT-SE CAMÍ EN EUROPA I MÉS ENLLÀ

Immediatament després de la meva renúncia com a primer ministre el 6 de març de 

1992, em vaig traslladar a les ofi cines centrals del PPE a Brussel·les. Em vaig dedicar 

enterament a l’organització del partit. Durant els propers dos anys (des de març de 

1992 fi ns abril de 1994) vaig emprendre noranta-un viatges, una tasca físicament 

extenuant, amb la intenció de reorganitzar i representar la democràcia cristiana. 

Vaig portar endavant nombroses missions d’investigació a la recerca de socis. Un 

periodista em va descriure per aquell temps com «el viatger cap a la democràcia».

La democràcia cristiana va ser una quasi desconeguda durant molt de temps 

en Europa Central i de l’Est, tot i que els partits del socialisme cristià representa-

ven una part considerable del paisatge polític d’Europa Central durant els segles 

XIX i XX. L’origen d’aquests partits a Txecoslovàquia i Eslovènia data de la dècada 

de 1890. A Hongria, les primeres formacions polítiques del socialisme cristià 

van aparèixer en 1885, i en 1894 es va fundar el Partit Popular Cristià. A partir 

de 1898 i 1901 el socialisme cristià va inspirar els polonesos que, sota la norma 

austríaca i germànica, es van unifi car com a partit polític. 

El rol fi nal de la UEDC

A mesura que el PPE creixia en importància, la de la Unió Europea de Cris-

tiano Demòcrates (UEDC) decreixia. La UEDC era una ampla organització de 

cristianodemòcrates que va precedir el PPE, però que, curiosament, va continu-

ar funcionant de forma paral·lela al PPE. Ja en la dècada de 1980 existien plans 

per a reabsorbir aquesta organització dins el PPE. Una altra organització de cen-

tredreta, la Unió Democràtica Europea (UDE), també funcionava en paral·lel al 

PPE. No cal dir que l’existència d’aquestes tres organitzacions (que a vegades 

treballaven unes en contra de les altres) donava de portes enfora una impressió 

bastant retorçada del que era la centredreta europea. La nostra família política 

estava fragmentada, i cap forà o observador hauria pogut entendre com era que 

ens organitzàvem d’una manera tan laberíntica.
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Després de la caiguda del mur de Berlín en 1989 i de les revolucions a 

l’Europa Central i de l’Est, la UEDC va trobar una nova raó per a existir. Podia 

servir de saleta d’espera i d’escola d’entrenament per als partits d’aquells paï-

sos que estaven destinats a unir-se a la Unió Europea més endavant. De forma 

anticipada, la UEDC oferia un fòrum intermedi on es donava l’oportunitat a 

aquests partits de que es reunissin i fessin assemblees; al mateix temps, el 

PPE eliminava la pressió d’expandir-se ràpidament amb partits que encara no 

havien arribat als estàndards desitjats. Quan el gener de 1993 vaig substituir 

l’italià Emilio Colombo com a líder de la UEDC, els caps del PPE i del UEDC es 

van transformar de facto en una unió personal. Vaig continuar treballant a la 

seu central del PPE, amb la posició de president de la UEDC com a una tasca 

addicional fi n l’octubre de 1996.

Vaig adonar-me que a més de Est i Oest, havia una altra distinció, i que una 

frontera virtual s’aixecava travessant l’herència cultural europea, des de Sant Pe-

tersburg fi ns a Zagreb. Aquesta separació data del gran cisma de 1054 entre l’Es-

glésia Ortodoxa de l’Est i l’Església Catòlica Romana, que va crear dues societats 

diferents: una que s’estenia sobre el motlle de la cristiandat occidental i l’altra 

marcada per la tradició cristiana ortodoxa de l’Est. Aquesta divisió sociocultural 

segueix sent un fet, igual ara que en els segles precedents; una divisió entre, 

d’una banda, Europa Occidental i Europa Central, i, de l’altra banda, Europa de 

l’Est. Des de la caiguda del Teló d’Acer, ha estat més difícil per a una democràcia 

pluralista desenvolupar l’Est d’aquesta línia divisòria; les reformes econòmiques 

són lentes i la societat civil té moltes difi cultats per a manifestar-se en contra del 

poder polític i militar. Aquesta distinció està més profundament arrelada que la 

separació artifi cial entre Est i Oest que va resultar de la Segona Guerra Mundial.

Am la meva elecció al juliol de 1994 com a president del Grup PPE al Parla-

ment Europeu, vaig rebre la responsabilitat de dur a terme una nova i feixuga 

tasca. Van posar a les meves mans tres mandats polítics simultanis: president 

del PPE, president de la UEDC i cap del grup parlamentari del PPE al Parla-

ment Europeu. No podria dur a terme aquesta forta combinació durant molt 

de temps. Vaig insistir que el veterà polític holandès Wim van Velzen em suc-

ceís com a president de la UEDC. Helmut Kohl volia una fusió immediata entre 

el PPE i la UEDC; en aquest sentit, segons la seva proposta, el meu confl icte 
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personal entre mandats estaria resolt. Kohl tampoc no veia cap avantatge en 

la solució transicional de van Velzen. Tenia por que això ens portés a la conti-

nuació indefi nida de la UEDC.

Va costar moltíssim esforç que Kohl accedís a que Wim van Velzen es conver-

tís en president de la UEDC. Al fi nal el vaig convèncer de que sota el lideratge de 

van Velzen la fusió entre la UEDC i el PPE fi nalment tindria lloc. Això va portar 

una mica de temps. El 2 de febrer de 1996, Helmut Kohl va rebre un doctorat 

d’honor per part de la Universitat Catòlica de Lovaina. Després de la cerimònia, 

el vaig acompanyar amb el seu cotxe fi ns a Laeken, on seria rebut pel rei Albert. 

Durant el trajecte en cotxe vaig mantenir amb ella una conversa defi nitiva en la 

que, per fi , va donar el seu consentiment cap a van Velzen.

Win van Velzen va jugar un rol molt important en els nostres esforços per a 

promoure la democràcia. El 6 d’octubre de 1991, el PPE va fundar una acadèmia 

a Budapest per a la promoció de la democràcia a l’Europa Central i de l’Est, el 

Institut Robert Schuman. Van Velzen va dirigir aquest institut durant molts anys 

amb increïbles resultats. Van Velzen també va dirigir el grup de treball del PPE 

per als nous partits membres del PPE. Tots aquells que van estar involucrats en 

els nostres primmirats esforços saben que van Velzen va jugar un paper capital 

a l’hora d’afi ançar els nostres valors polítics en els països en transició d’Europa 

Central i de l’Est.

La batalla hongaresa

A Alemanya i a Àustria, Europa Central fa referència al territori conformat 

per Alemanya, Àustria, Suïssa, Liechtenstein, Polònia, la República Txeca, Eslo-

vàquia, Hongria i Eslovènia, a més, sovint inclou regions que formaven part de 

Àustria-Hongria. L’assagista i novel·lista Claudio Magris, de la Trieste ítalo-eslo-

vena, va escriure sobre la impenetrable Mitteleuropa una obra mestra nodrida 

pel Danubi.

La meva primera participació en una manifestació política va ser en 1956, en 

defensa de la revolució hongaresa. Jo estava estudiant a la Universitat de Lovaina 

i, com molts dels meus companys d’estudi, em sentia profundament indignat 

contra els soviètics per aixafar l’aixecament. Ens vam manifestar a Brussel·les en 

contra dels soviètics fi ns ben entrada la nit. Avui en dia, més de cinquanta anys 
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després, els nostres amics de Fidesz voldrien aixecar un monument al Parc Léo-

pold de Brussel·les en commemoració de la seva heroica batalla per la llibertat 

i la democràcia.

La revolució hongaresa em fa recordar en János Kádár, qui en 1956 va provo-

car la caiguda de Imre Nagy, líder de la revolució. Kádár es va convertir en el nou 

líder dels comunistes i jo el vaig conèixer com a primer ministre l’any 1984, du-

rant una visita ofi cial. Els meus amics hongaresos em van informar més tard que 

es veia torturat per continus malsons perquè era el responsable de les secretes 

execucions sumàries de joves manifestants, que just després de la revolució van 

estar empresonats durant molts mesos. Al fi nal de la nostra reunió va demanar 

una audiència amb el rei Balduí. El seu desig es va fer realitat un any més tard. Al 

fi nal de la seva visita el vaig acompanyar; per aquell temps ell ja era un vell home 

esgotat. Quan el règim comunista es va tornar fràgil el van obligar a retirar-se 

amb motiu de la seva precària salut. Kádár va seguir al poder fi ns 1988 com a 

lleial vassall dels soviètics.

Els orígens de la democràcia cristiana a Hongria daten de fi nals del segle XIX. 

No obstant això, el Partit Popular Cristià (fundat en 1894) es va convertir en un 

partit conservador i va canviar el seu nom pel de Unió Cristiana. Va seguir al 

poder fi ns l’arribada de la guerra i es va identifi car amb un règim que era cada 

cop més poderós, reaccionari i autoritari.

L’any 1940, els reformistes catòlics que havien abandonat la Unió Cristiana, 

que estava al poder, van formar el Moviment Social Popular. Tot i que el seu in-

tent fracassaria, va convertir-se en la base d’una nova formació política, el Partit 

Popular Demòcrata. El 31 d’agost de 1947, va obtenir el 16,4% dels vots i, gràcies 

a això, es va convertir en el segon partit amb més representació al Parlament. 

Com a partit més fort de l’oposició, va combatre les normes autoritàries i va 

defensar els drets fonamentals i la llibertat de religió fi ns que va ser dissolt en 

gener de 1949 pels comunistes.

L’1 de maig de 1989, va ser refundat sota el nom de Partit Popular Democris-

tià (KDNP), hereu i successor del Partit Popular Demòcrata. El KDNP era un 

partit modest, però, sobretot, era un nou poder polític. La primavera de 1990 va 

se elegit pel Parlament in les primeres eleccions lliures en quaranta-tres anys. 

József Antall, líder del Fòrum Democràtic Hongarès (MDF), es va convertir en 



253

EUROPA: LLUITAR I VÈNCER

primer ministre el 23 de maig, governant com a líder d’una coalició entre el 

MDF, el KDNP i el Partit Independent Cívic de Petits Propietaris (FKGP), que va 

obtenir en conjunt un 59,5% dels vots. En la UEDC, el MDF i el KDNP van formar 

«l’equip hongarès».

Per invitació de József Antall, el congrés de la Internacional Demòcrata Cris-

tiana (IDC) va tenir lloc a Budapest a fi nals de juny d’aquell any. Recordo allò 

com un autèntic esdeveniment polític. Després de la caiguda del mur de Berlín, 

nous governs democràtics havien estat escollits per tota Europa Central. Moltes 

mirades estaven posades en nosaltres, i miraven amb esperança cap als líders 

del present. L’atmosfera era a vegades de vertadera eufòria. Després del sopar 

ofi cial, Helmut Kohl va insistir que els seus col·legues, guiats per József Antall, 

fessin una passejada sobre el Pont de les Cadenes des de Pest a Buda, fi ns a un 

famós restaurant per a provar el seu venerat salami... Vam gaudir d’aquella nit 

fi ns molt tard, mentre la nostra amistat s’afi ançava. Dissortadament, aquest tipus 

de relació política rara vegada es repeteix.

Malauradament, József Antall no va aconseguir completar el seu primer man-

dat com a primer ministre. Afectat de càncer, va morir el 12 de desembre de 1993, 

i amb ell va desaparèixer el líder del partit. El seu successor, Peter Boross, va per-

dre les eleccions en 1994, i els partits cristianodemòcrates van passar a l’oposició. 

El seu ressorgiment no ocorreria fi ns quatre anys més tard, amb Viktor Orbán.

Fidesz - Unió Cívica Hongaresa

Orbán va ser un dels membres fundadors del Fidesz (Aliança de Joves Demò-

crates), creada en 1988 per joves demòcrates, principalment estudiants, que eren 

perseguits pel Partit Comunista i s’havien de reunir en petits grups clandestins. 

El moviment es va convertir en una força poderosa en moltes àrees de la història 

hongaresa moderna, puix que es va fer un lloc per ell mateix en cadascun dels 

nivells de desenvolupament d’un sistema democràtic i els seus membres es van 

convertir en defensors actius dels drets humans fonamentals. Hi havia un límit 

d’edat màxim de trenta-cinc anys per a hi pertànyer, però va ser abolit en 1993.

El 16 de juny de 1989, Orbán va donar un discurs a la plaça dels Herois en 

ocasió del trasllat dels restes i nou enterrament d’Imre Nagy i altres màrtirs naci-

onals, en el qual va exigir eleccions lliures i la retirada de les tropes soviètiques. 
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El discurs va despertar una gran aclamació política a la nació. L’estiu de 1989 

va prendre part en les negociacions de la taula rodona de l’oposició, i en les 

eleccions de 1998 va presentar-se com a candidat a primer ministre. Sota la di-

recció de Viktor Orbán, Fidesz es va transformar i va passar de ser un moviment 

estudiantil radical a un partit popular moderat de centredreta. En setembre de 

1992 va se escollit vicepresident de la Internacional Lliberal i en novembre de 

l’any 2000 es va convertir en membre associat del PPE. Des de llavors, Orbán ha 

estat treballant dur per a enfortir l’aliança de centredreta a Hongria. Durant el 

congrés del PPE d’Estoril l’octubre de 2002, va ser elegit vicepresident del PPE.

En 1998 Viktor Orbán va formar una reeixida coalició de govern juntament 

amb Fidesz i dos associats júnior, el MDF i el FKGP. El líder del MDF, Ibolya Dá-

vid, va demostrar ser una destacada Ministra de Justícia i va gaudir d’una gran 

popularitat. Però després d’una campanya electoral fortament polaritzada, el 

govern va perdre la seva majoria l’any 2002. Totes les mirades van reaparèixer 

en 2006. Fidesz va formar una aliança amb el KNDP i va afegir «Unió Cívica Hon-

garesa» al seu nom. En qualsevol cas, les relacions amb el MDF s’havien tornat 

agres. Dávid acusava Orbán d’haver intentat absorbir el seu partit. Això era un 

mal auguri i, com era d’esperar, els dos partits van tenir fortes discrepàncies du-

rant les dos rondes de les eleccions de 2006. El MDF es va negar a retirar alguns 

dels seus candidats en favor del Fidesz i això era senyal d’una derrota imminent. 

Jo puc donar testimoni personalment de que en aquell moment crític Viktor 

Orbán estava disposat a acceptar un candidat del MDF per al càrrec de primer 

ministre. Al mig de les dues rondes electorals, li vaig transmetre aquest missat-

ge a Ibolya Dávid, però ella mai va respondre. Havíem perdut l’oportunitat de 

derrotar els socialistes, i Gyurcsány va ser tornar a ser escollit primer ministre.

Quan a la tardor de 2006 va sortir a la llum que Gyurcsány, en una discussió 

a porta tancada amb el seu grup parlamentari, havia admès que havia mentit 

sobre la situació econòmica del seu país i que havia donat falses promeses, es 

va armar un gran guirigall. Orbán va demanar la seva immediata dimissió. Per 

donar més raó de ser a la seva demanda, es van dur a terme manifestacions mas-

sives amb ocasió del cinquantè aniversari de la revolta dels hongaresos, que van 

ser reprimides a la força per la policia. Juntament amb Viktor Orbán, vaig liderar 

una manifestació de desenes de milers de persones. Ambdós vàrem ser criticats 
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per l’esquerra per no ser capaços de defensar els ideals de la revolta hongaresa. 

Al mateix temps, el Partit dels Socialistes Europeus va oferir el seu total suport al 

fal·laç primer ministre. Des de llavors, Viktor Orbán ha guanyat un referèndum 

en contra del govern per un marge aclaparador i Gyurcsány està caient en picat 

a les enquestes.

La Revolució de Vellut

Després de la fundació de la República Txecoslovaca l’any 1918, es va crear 

el Partit Popular Txecoslovac (ČSL); un dels primers partits populars cristians. 

Va prendre part a quasi tots els governs, defenia la democràcia i tenia un nom 

aconfessional. Durant la conferència de Munic (Münchner Abkommen), Txe-

coslovàquia va ser abandonada pels primers ministres britànic i francès, Neville 

Chamberlain i Édouard Daladier, i, amb l’ajuda de Mussolini, Hitler va annexionar 

Sudetenland a Alemanya. El líder del ČSL i primer ministre de Txecoslovàquia, Jan 

Sramek, es va oposar al feixisme i per tant va veure obligat a exiliar-se del seu país 

a l’agost de 1939. Després de la guerra, el ČSL va aconseguir el 16% dels vots i va 

tornar al govern. En qualsevol cas, seguidament al cop d’Estat a Praga del febrer 

de 1948, el país va tornar a ser en mans dels comunistes. Dels 46 membres del 

ČSL que hi havia al Parlament, 26 d’ells o bé van emigrar o bé es van negar a col-

laborar i van acabar a la presó o sent enviats a camps de concentració. Després de 

la Revolució de Vellut de novembre de 1989, els col·laboradors van abandonar el 

ČSL i va emergir un nou i independent partit popular cristià. Juntament amb un 

nou Partit Demòcrata Cristià, es va fundar la Unió Democristiana-Partit Popular 

Txecoslovac (KDU-ČSL). El 7 de juny de 1990, el partit es va convertir en membre 

de ple dret de la UEDC juntament amb el Moviment Demòcrata Cristià d’Eslovà-

quia (KDH). Va participar en el govern de centredreta que va governar fi ns 1998. 

Durant els propers quatre anys es va mantenir a l’oposició, però des de 2002 ha 

tornat a prendre part en la responsabilitat del govern.

L’heroi oblidat que va fundar aquest partit va ser Josef Lux. El 5 d’abril de 

1992 em va convidar a Prostejov-Brno, on vaig donar un discurs al seu congrés 

sobre el tema «només el personalisme pot fer lliures els homes». Desgraciada-

ment, Lux va morir jove, l’any 1999. El lideratge del partit va caure a les mans de 

Cyril Svoboda, Miroslav Kalousek i Jiří Čunek, successivament.
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No és una sorpresa que el KDU-ČSL continuï sent un partit d’una forta in-

clinació europea, inclús en el present govern de centredreta liderat pel bastant 

euroescèptic Partit Democràtic Cívic (ODS), fundat pel president Václav Klaus i 

actualment dirigit pel primer ministre Mirek Topolanek. Klaus es va fer famós per 

dir que «a Europa no hi ha prou fronteres», frase que està en completa contradic-

ció amb el tractat de Roma, que proposava quatre llibertats fonamentals: llibertat 

de moviments de béns, persones, serveis i capital. Pel que fa a Europa, Klaus és 

completament oposat al seu predecessor, Václav Havel. Havel es va convertir en 

el símbol de la resistència al comunisme després de la supressió de la Primavera 

de Praga d’Alexander Dubček, l’any 1968. Degut a la seva valenta oposició, Havel 

es va convertir en la fi gura clau de la Revolució de Vellut. L’anomenat «president 

fi lòsof» va continuar inspirant el seu poble de 1990 a 2003, personifi cant els seus 

ideals polítics d’una manera diferent i amb una profunda visió d’Europa.

Durant l’estiu de 2008, Havel va afi rmar en una entrevista a l’Express que la 

integració europea havia de continuar i que era irreversible. Li va retreure a Klaus 

els seus provocatius comentaris després del referèndum irlandès de maig de 2008, 

quan aquest últim va declarar que «el tractat de Lisboa està mort». Segons Havel:

En deu o quinze anys, necessitarem una Constitució Europea, un text 

curt i entenedor per a tothom, un text que els nens puguin aprendre de 

manera fàcil a l’escola. La resta es palla dels acadèmics. Europa pateix 

d’una mancança de lideratge i avui en dia la Unió Europea sembla 

una institució burocràtica ocupada simplement en afers tècnics i ad-

ministratius. El «líder» no pot ser simplement el guardià de les duanes, 

les quotes, les tarifes, etc. La Unió té una dimensió cultural, històrica, 

tradicional i espiritual i, per tant, la principal tasca del «líder» hauria 

de centrar-se i de promoure aquesta dimensió central.

L’express, 14 d’agost de 2008

En relació a l’ODS, Mirek Topolanek, qui es un polític molt pragmàtic, va 

intentar treure’s de damunt seu l’ombra de Klaus abans de la seva elecció com 

a primer ministre. Una part d’aquest objectiu pretenia apropar el seu partit al 
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PPE i reforçar el sector proeuropeu de l’ODS. L’ODS està indirectament relaci-

onal amb el PPE com a part del subgrup DE (juntament amb els conservadors 

britànics) en el Grup PPE-DE al Parlament Europeu. Topolanek, qui ha participat 

molts cops a les cimeres del PPE, va demanar una reunió privada amb mi abans 

de la cimera del 16 de juny de 2005 per a discutir les opcions que tenia l’ODS de 

convertir-se en membre del PPE. La discussió va ser molt positiva i jo vaig tenir 

la impressió de que el seu esforç era sincer. De fet, uns mesos més tard, ell em 

va convidar a pronunciar un discurs al congrés del XVI aniversari de l’ODS a 

Brno el 26 de novembre de 2005, cosa que vaig acceptar amb plaer i a on vaig ser 

rebut molt calorosament. Però resultava obvi que Klaus i els seus partidaris no 

estaven molt d’acord amb aquest acostament i van fer tot el que estava a les se-

ves mans per a sabotejar el procés. Malauradament, Topolanek va sotmetre’s a la 

seva pressió, especialment després de la seva elecció com a primer ministre, des 

de la que lidera un govern molt fràgil. Topolanek inclús va anar tan lluny com 

per promoure juntament amb David Cameron el Moviment per a la Reforma Eu-

ropea, per a delit i contemporització de la branca d’euroescèptics de l’ODS. Tot 

i això, jo encara tinc l’esperança de que les futures relacions entre el PPE i l’ODS 

millorin, sobretot perquè, tal com les votacions han demostrat en diverses oca-

sions, un aclaparador nombre de votants de l’ODS recolza el projecte europeu. 

... y la separació de Vellut

Amb la voluntat de refl ectir la situació al meu propi país, vaig donar un dis-

curs a Bratislava el 23 de maig de 1992 titulat «Les experiències federals de 

Bèlgica i Txecoslovàquia: unió a través del federalisme o de la cooperació?». Era 

aquesta una expressió de veritable confi ança o bé era només innocència? El juny 

de 1992, Vladimir Mečiar va guanyar les eleccions a Eslovàquia amb un progra-

ma d’esquerra i nacionalista, mentre que a la República Txeca, els liberals i els 

conservadors de Václav Klaus, que volien fer un pas endavant amb les reformes 

econòmiques, va obtenir la majoria dels vots. Les seves diferències eren massa 

grans per a que formessin una coalició. Klaus i Mečiar, els primers ministres de 

Txèquia i Eslovàquia, van reunir-se a Brno a la Villa Tugendhat, una moderna 

obra mestra de l’arquitecte germànic Ludwig Mies van der Rohe, i van arribar a 

la conclusió que la federació era quelcom del passat.
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La separació va donar lloc a converses secretes entre els parlaments. No hi 

va haver referèndum. Per a la independent Eslovàquia, el govern de l’autoritari 

nacionalista Mečiar era perjudicial. Es negava a les reformes, mantenia males 

relacions amb l’OTAN i la Unió Europea i dirigia el seu país cap a l’aïllament 

internacional a causa de la seva enorme manipulació de la legislació electoral i 

de la infracció i violació dels drets de les minories. Cinc anys més tard, l’octubre 

de 1998, Mikuláš  Dzurinda va posar Eslovàquia un altre cop al camí. Amb la 

seva Coalició Democràtica Eslovaca (SDK) va obtenir 42 escons i va ser capaç 

de formar un govern estable. El gener de l’any 2000 va formar un nou partit, 

la Unió Democràtica i Cristiana Eslovaca (SDKU). El 2002 va guanyar el segon 

mandat i va formar un nou govern amb els altres dos partits membres del PPE, el 

Moviment Democràtic Cristià (KDH) i el Partit de la Coalició Hongaresa (SMK), 

i un jove soci, Nous Ciutadans (ANO).

Durant aquests darrers vuit anys, Mikuláš  Dzurinda ha canviat completa-

ment la imatge de Eslovàquia per mitjà de reformes polítiques i econòmiques i 

de la seva participació en la Unió Europea i l’OTAN, a més a més, ha assegurat 

una cooperació harmònica amb les minories. Juntament amb els cristianode-

mòcrates del KDH i el Partit de la Coalició Hongaresa del SMK, ha transformat 

el seu país fi ns convertir-lo en un gran èxit històric, tot un model per a Europa 

Central i de l’Est. Després de les eleccions de 2006, aquests tres partits podien 

haver tornat a formar govern. No obstant això, degut a diferències entre els tres, 

el govern va passar a mans del socialista-populista Robert Fico, que va formar 

coalició juntament amb l’autòcrata Mečiar i amb Ján Slota, del Partit Nacional 

Eslovac, ben coneguts pels seus punts de vista xenòfobs i per la seva hostilitat 

envers les minories ètniques. Un altre cop quedava demostrat que només es po-

dia arribar a aconseguir resultats mitjançant la comprensió i la cooperació entre 

els membres de la mateixa família política.

El començament de la fi  del comunisme

Quan vaig visitar Polònia per primer cop en juny de 1970, el país estava go-

vernat per Edward Gierek. Sota el seu lideratge el règim comunista es va tornar 

temporalment més liberal, i algunes llibertats personals es van expandir, però la 

majoria del temps es va mantenir la persecució de l’oposició democràtica. En 1978 
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Lech Wałȩsa va començar junt amb altres activistes a organitzar sindicats lliures, 

no comunistes. En 1980 va liderar la vaga a les drassanes de Gdansk, que van ai-

xecar una onada de vagues arreu del país. Les principals demandes tenien a veure 

amb els drets dels treballadors. Les autoritats es van veure forçades a capitular i a 

negociar l’acord de Gdansk el 31 d’agost de 1980, que atorgava als treballadors el 

dret a la vaga i a organitzar el seu propi sindicat independent, Solidaritat.

L’església catòlica donava el seu recolzament al moviment, i en gener de 1981 

Wałȩsa va ser rebut pel papa Joan Pau II al Vaticà. El propi Wałȩsa sempre havia 

entès el seu catolicisme com una font de fortalesa i d’inspiració. Però aquest 

breu període en què el país va gaudir d’una relativa llibertat va acabar el desem-

bre de 1981, quan el general Wojciech Jaruzelski va imposar la llei marcial, va 

«suspendre» Solidaritat, va arrestar molts dels seus líders i va confi nar Wałȩsa a 

una llunyana i aïllada casa de camp.

El novembre de 1982 Wałȩsa va ser alliberat i, tot i que seguia estant sota 

vigilància, s’ho va enginyar per a mantenir un intens contacte amb els líders de 

Solidaritat a la clandestinitat. La llei marcial va ser aixecada el juliol de 1983, 

a l’octubre de 1983 l’anuncia del Premi Nobel de Wałȩsa va aixecar els ànims 

del moviment clandestí. Tot i un intent del govern d’esclafar durament els sen-

timents anticomunistes, l’oposició havia guanyat massa velocitat i va resultar 

impossible reprimir el canvi durant molt de temps més. A més, existia molta por 

a una explosió social deguda al malestar econòmic i a la descontrolada infl ació 

que havia soscavat la mitjana de vida i aprofundit l’ira i la frustració del poble. 

En setembre de 1988 va tenir lloc una junta secreta que va reunir, entre altres, 

el líder de l’oposició Lech Wałȩsa i el ministre d’Interior Czesław Kiszczak. Es va 

arribar a l’acord de dur a terme les anomenades xerrades de la Taula Rodona per 

a planifi car les actuacions que s’haurien de prendre al país. Les xerrades van co-

mençar el 6 de febrer de 1989 i estaven codirigides per Wałȩsa i Kiszczak. També 

hi incloïen la facció opositora de Solidaritat i la facció del govern de coalició.

Durant la Setmana Santa de 1989, vaig tenir una reunió amb el darrer primer 

ministre comunista de Polònia, Mieczyslaw Rakowski. Durant aquesta mateixa 

visita, el president Jaruzelski va intentar convèncer-me que aquella llei marcial 

i la eliminació de Solidaritat al desembre de 1981 havia estat necessària per a 

impedir la intervenció soviètica. Anys més tard, Rakowski va publicar les seves 
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memòries sota el títol Jo vaig començar a Polònia: El començament de la fi  

del Bloc Soviètic (l’edició original en alemany va ser Es begann in Polen. Der 

Anfang vom Ende des Ostblocks, Hoffman und Campe, 1995). Rakowski va 

insistir que l’oposició polonesa funcionava com un motor que impulsés el fi  del 

règim comunista i que ell estava a favor de la reforma, una actitud compartida 

per una part de la classe dirigent.

Els comunistes esperaven poder convidar als líders més prominents de 

l’oposició a formar part del grup de govern sense haver de fer grans canvis en 

l’estructura política del poder. En realitat, les xerrades de la Taula Rodona van 

alterar de forma radical la forma de la societat polonesa. El resultat va ser la 

celebració d’eleccions al Parlament, que va portar a la formació d’un govern no 

comunista sota el lideratge de Tadeusz Mazowiecki, un dels líders de Solidaritat 

i el primer cap de govern no comunista d’Europa Central després de la Segona 

Guerra Mundial. Els esdeveniments a Polònia van precipitar i donar embranzida 

a la caiguda de tot el bloc comunista: l’acord de Ialta aviat es va esfondrar.

Lech Wałȩsa es va convertir en president de Polònia el 9 de desembre de 

1990. El vaig rebre a Brussel·les l’1 de juliol de 1991 i, aleshores, ell ja havia 

obert la possibilitat de que el seu país entrés a formar part de la Unió Europea. 

En qualsevol cas, a fi nals de 1995, va perdre les eleccions. En 1992 vaig conèixer 

els bessons idèntics Lech i Jarosław Kaczyński. Ells dos havien estat els nostres 

principals contactes quan la UEDC va organitzar el seu XXIV congrés a Varsòvia 

el 21 de juny de 1992. En el meu discurs «La Comunitat Europea, un avançament 

de l’Europa del futur» («La Communauté européenne, préfi guration de l’Europe 

de demain», publicat a L’une et l’autre Europe, Éditions Racine, 1994, pp. 131-

133), vaig mencionar que «En el nou context global caracteritzat per la multipo-

laritat, s’havia de construir una nova Europa, amb noves estructures, capaç de 

fer front als reptes del demà. Queda clar que els problemes de la nova Europa 

només poden ser resolts de forma integral.»

En 1997, Jerzy Buzek va ser escollit primer ministre, el primer de la coalició 

de centredreta AWS-UW (Akcja Wyborcza Solidarność [Acció Electoral Solidari-

tat] - Unia Wolności [Unió per la Llibertat]) fi ns l’any 2001, i llavors del govern 

minoritari de AWS. Es van dur a terme reformes en les àrees d’educació, pensi-

ons i administració regional, que eren necessàries però per culpa de les quals el 
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partit va perdre una considerable popularitat. A les eleccions del 23 de setembre 

de 2001, Buzek va perdre contra els antics comunistes del SLD, que es van fer 

amb el 41% dels vots. El primer ministre Jerzy Buzek va obtenir menys del 5% 

dels vots i va caure per sota del llindar mínim per a la reelecció. Però el juny de 

2004 Buzek va cobrar-se la venjança en ser elegit diputat del Parlament Euro-

peu, presentant-se a les eleccions només amb la popularitat del seu nom i el seu 

contacte directe amb els votants. Va rebre el més gran número de vots de tota 

Polònia: 173.389 (el 22,14% del vot total a aquesta zona).

L’any 2001, els germans Kaczyński van fundar el partit conservador Prawo 

i Sprawiedliwość (PiS, Llei i Justícia). Al començament estaven a favor de con-

vertir-se en membres del PPE, i els seus eurodiputats van passar també a for-

mar part del Grup PPE-DE com a diputats del Parlament Europeu. Però Jarosław 

Kaczyński va utilitzar un confl icte amb l’alemanya «Bund der Vertriebenen» (Lli-

ga dels Expulsats) per a cancel·lar la cooperació del seu partit i per a retirar 

els seus eurodiputats del nostre grup. Des de llavors, els dos germans es van 

inclinar per l’euroescepticisme i van seguir de manera contundent aquest camí 

quan van arribar al govern. El desembre de 2005, Lech Kaczyński va ser escollit 

president de Polònia i ben aviat el seu germà Jarosław Kaczyński es va convertir 

en primer ministre. Dos anys més tard, a les eleccions del 21 d’octubre de 2007, 

el PiS va ser derrotat pel partit membre del PPE Platforma Obywatelska (PO, Pla-

taforma Cívica) amb l’ajuda del Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL, Partit Popular 

Polonès), membre també del PPE.

En novembre de 2007, el líder de la PO, Donald Tusk, es va convertir en pri-

mer ministre i va formar un govern fort amb el líder del PSL, Waldemar Paulak. 

Donald Tusk era un dels fundadors de Plataforma Cívica i, des de juny de 2003, 

havia assumit el lideratge del partit. A les eleccions de 2007 va rebre més de 

534.000 vots, que és el millor resultat individual de la història electoral de la 

Tercera República Polonesa, i la seva Plataforma Cívica va guanyar les eleccions 

amb el 41% dels vots. Donald Tusk representa una nova Polònia centrada en els 

importants valors de la societat occidental. Amb la força d’aquests ideals va ser 

capaç de convèncer les joves generacions del seu país amb una extraordinària 

campanya electoral. Ell es la nostra gran esperança, per tant, de construir una 

autèntica Polònia europea.
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La força bàltica

La reunifi cació d’Europa no hauria estat completa sense la independència 

d’Estònia, Letònia i Lituània de l’antiga Unió Soviètica. Aquests tres petits estats 

bàltics no van badar a l’hora de portar a terme l’Estat de Dret, a desenvolupar 

economies de mercat molt saludables i a establir democràcies parlamentàries de 

forma ferma. Aquestes ràpides reformes li deuen moltíssim als partits polítics de 

centredreta que van arribar al poder en els crítics moments de la transformació 

d’aquests països.

Un exemple característic és el govern de Mart Laar a Estònia. A una edat més 

aviat jove (va nèixer l’any 1960), Laar i la seva Unió Pro Pàtria van estar al govern 

en dos períodes importants (1992-1994 i 1999-2002), i com a primer ministre va 

aconseguir guiar Estònia a través de brillants reformes econòmiques que van ser 

molt elogiades i, en darrera instància, van crear una terra de cultiu idònia, que 

va portar a un ràpid creixement econòmic i a l’entrada en la Unió Europea. Les 

reformes econòmiques de Laar van portar al període dels Tigres Bàltics, que per 

a Estònia va començar després de l’any 2000. El procés de reforma va continuar 

sota el mandat de Juhan Parts i el seu partit Res Publica, amb què Parts va lide-

rar el país com a primer ministre de 2003 a 2005. Resulta important destacar 

que tant Unió Pro Pàtria com Res Publica es van unir al PPE, i tant Laar com 

Parts han tingut una presència molt activa a les cimeres del PPE. Després de la 

fusió dels dos partits l’any 2006, Mart Laar va abandonar el seu retir polític i va 

assumir el lideratge del nou partit. Avui dia, Laar segueix sent una de les fi gures 

polítiques més respectades i actives del PPE.

A Letònia, els nostres dos partits membres del PPE també han estat al govern 

i han deixat la seva empremta. Jaunais Laiks (Nova Era), partit liderat per Einars 

Repše, va formar part del govern en 2002 i Repše va guanyar notorietat per 

la seva lluita franca contra la corrupció i l’evasió d’impostos. En desembre de 

2004, el nou govern del Tautas Partija (Partit Popular), liderat per Aigars Kalvı-tis 

va continuar amb les reformes i marcar la pauta del paper de Letònia com a nou 

estat membre de la UE. En els seus tres anys com a primer ministre, Kalvı-tis va 

enfortir la imatge de Letònia, aconseguint que es veiés com un soci de la UE sò-

lid i de confi ança (no resulta sorprenent el fet que Kalvı-tis mai deixés d’assistir a 

una sola cimera del PPE durant el temps que va exercir com a primer ministre). 
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A més, el suport de Kalvı-tis cap a Andris Piebalgs com a membre de Letònia a la 

Comissió Barroso tampoc no hauria de ser infravalorat. Piebalgs va sorprendre a 

molts amb la seva extraordinària feina com a comissari de l’Energia. Sens dubte, 

es pot afi rmar que ell es un dels millors comissaris que mai ha tingut el PPE.

A Lituània, la persona que va deixar la seva empremta en nom de la in-

dependència del país i que va ajudar a detonar la independència de moltes 

altres antigues repúbliques soviètiques és Vytautas Landsbergis. Com a líder 

del moviment independentista, va guanyar les eleccions del 1990 i poc des-

prés va declarar la independència de Lituània. Landsbergis es va convertir en 

president de Lituània i va aconseguir resistir el bloqueig econòmic de la Unió 

Soviètica. Les seves coratjoses accions van inspirar molts altres, que treballa-

ven per aconseguir la llibertat a la antiga Unió Soviètica, a seguir el mateix 

camí. L’any 1993 Landsbergis va fundar el partit de centredreta Unió Patri-

òtica, que va guanyar el seu primer mandat a les eleccions de 1996. El seu 

successor a Unió Patriòtica, Andrius Kubilius, va adquirir rellevància quan 

es va convertir en primer ministre en 1999, però, malauradament, només va 

estar un any al govern. Tot i això, en 2008 va protagonitzar una admirable 

tornada al poder en guanyar les eleccions al parlament d’octubre d’aquell 

any i es va convertir en primer ministre per segona vegada. Aquest cop, és 

d’esperar que continuï al cap del govern durant tota la legislatura, ja que ha 

aconseguit crear una coalició de centredreta molt forta. Abans de la seva vic-

tòria a les eleccions, Kubilius va dur a terme amb èxit la fusió dels dos partits 

membres del PPE lituans (Unió Patriòtica i Democristians Lituans), i el nou 

partit és ara el més representatiu al Seimas, el Parlament Lituà. Kubilius, tant 

com a líder de l’oposició com ara com a primer ministre, sempre ha estat un 

participant lleial dels esdeveniments del PPE.

Els Estats de les illes mediterrànies

La tercera illa més gran del mar Mediterrani, Xipre, és un país que sempre 

ha estat considerar com una part d’Europa Occidental. Durant dècades, la Re-

pública de Xipre ha desenvolupat un sistema democràtic estable i una vigorosa 

economia de lliure mercat, però, de forma molt irònica, el partit radical d’es-

querres, AKEL, de tendència euroescèptica, sempre ha tingut el control sobre 
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aproximadament una tercera part de l’electoral greco-xipriota. AKEL s’oposa-

va a l’entrada de Xipre a la UE i no resulta sorprenent que, en conseqüència, 

el llavors president de Xipre, George Vassiliou, recolzat per AKEL, decidís 

sol·licitar l’entrada a la UE només després de la caiguda del mur de Berlín, l’any 

1990. En 1993, Glafkos Clerides, fundador del partit de centredreta Reagrupa-

ment Democràtic (DISY), va ser escollit president de Xipre.

Clerides sempre ha estat un europeu convençut i això és també el motiu pel 

qual el seu partit, el DISY, ha estat i continua estant el partit xipriota més parti-

dari de Europa. Clarides també va entendre que un futur europeu ajudaria Xipre 

al procés de reunifi cació de la illa, ja que l’adhesió oferiria un important incen-

tiu als xipriotes turcs per a que acceptessin una solució de compromís i també 

posaria pressió sobre Turquia pera a que acabés amb la seva ocupació militar al 

nord. Quan Clerides va ser elegit president de Xipre, va fer de l’objectiu de ser 

admesos a la UE una prioritat i va posar en joc tots els seus recursos per a acon-

seguir-ho. Per tal d’arribar-hi, Clerides va entendre ràpidament la importància 

de sumar-se al PPE, i una de les primeres coses que va fer va ser demanar al seu 

successor davant el DISY, Yiannakis Matsis, que sol·licités l’estatus de membre 

del PPE. L’any 1994, DISY es va convertir en membre associat del PPE, i durant 

tota la presidència de Clerides, que va durar deu anys, aquest va ser un partici-

pant assidu a les cimeres del PPE. En aquests deu anys, va aconseguir completar 

amb èxit les seves negociacions per a l’admissió a la UE; això és va deure a la 

perspicàcia política i al reexit govern de Clerides.

Malauradament, no es pot dir el mateix de l’actual president xipriota i secretari 

general de AKEL, Dimitris Christofi as, l’euroescepticisme del qual va amenaçar 

amb desbaratar el tractat de Lisboa encara més quan el seu partit va votar contra el 

tractat el juliol de 2007. Si no hagués estat pel suport del DISY i del seu líder Nikos 

Anastasides, el tractat de Lisboa també hauria fracassat a Xipre i hauria empés a 

Europa cap a una crisi encara més profunda. De fet, Anastasiades ha treballat de 

valent al PPE des de la seva elecció com a president del DISY l’any 1997 i també ha 

pres la iniciativa d’albergar, en nom del PPE, l’Observatori de l’Orient Mitjà.

Un altre líder de qui tinc una elevada opinió és Eddie Fenech Adami, l’actu-

al president de Malta i el primer ministre que porta més anys al càrrec des de 

la independència. Fenech Adami és incondicionalment proeuropeu i gairebé 
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ell sol és el responsable de l’entrada de Malta a la UE. L’any 1996, quan el seu 

Partit Nacional (PN) va perdre les eleccions, la sol·licitud de l’entrada de Malta 

a la Unió Europea es va deixar aparcada per l’euroescèptic govern laborista. La 

forta oposició de Fenech Adami va aconseguir fer caure el govern laborista en 

1998; com a primer ministre, va reactivar de forma immediata les negociacions 

per a l’entrada a la UE. El màxim assoliment de Fenech Adami va arribar quan 

va aconseguir guanyar el referèndum de març de 2004 sobre l’entrada de Malta 

a la UE amb el 53,65% dels vots. Una vegada més, el Partit Laborista va fer una 

intensa campanya en contra de l’entrada a la UE, però no va tenir èxit. De fet, 

mai he acabat d’entendre per què el Partit Laborista de Malta és membre del 

Partit dels Socialistes Europeus (el PPE mai acceptaria com a membre un partit 

que fa campanya contra Europa). El PN, d’altra banda, ha demostrat una i altra 

vegada, el seu compromís en favor d’Europa i també ha estat sempre involucrat 

molt activament en el PPE. Mentre Fenech Adami va ser primer ministre, sem-

pre va assistir a les cimeres del PPE. El mateix es pot dir del seu successor, el 

primer ministre Lawrence Gonzi, que s’implica molt activament en les nostres 

discussions. També tinc una molt bona impressió del segon primer ministre i 

ministre d’Exteriors, Tonio Borg, que està molt compromès amb la nostra feina i 

especialment amb les nostres reunions de ministres d’Exteriors del PPE.

D’un partit socialdemòcrata a un partit popular

El romanès més autèntic que he conegut després de la Revolució de Desembre 

de 1989 ha estat Corneliu Coposu. Nascut a Transilvània, part d’Àustria-Hongria 

en aquell moment, va unir-se al Partit Nacional de Romania (PNR), un grup domi-

nat per polítics grecs catòlics, i va iniciar-se en la política amb el successor directe 

del PNR, el Partit Nacional Agrari (PNT). L’any 1940 es va convertir en secretari 

polític de Iuliu Maniu, el líder del PNT, que va ser primer ministre i un agent deci-

siu en la unió de Transilvània amb Romania. Com a secretari polític seu, Coposu 

va acompanyar Maniu a totes les negociacions del tractat entre els negociadors oc-

cidentals i els líders dels partits polítics de la coalició anti-Hitler durant la guerra.

Després que Iuliu Maniu fos arrestat el 14 de juliol de 1947, Coposu va estar 

empresonat durant nou anys sense ser jutjat, fi ns que l’any 1956 va tenir lloc un 

judici per alta traïció. Va ser condemnat, segons l’habitual pràctica comunista, a 
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treballs forçats de per vida per «altra traïció contra la classe treballadora i crims 

contra les reformes socials», i va haver de patir vuit anys molt durs de presó in-

comunicada. La seva dona, Arlette Marcovici, va ser arrestada en 1950 i acusada 

falsament i jutjada per espionatge; després de passar catorze anys empresonada, 

va morir en 1965. Com a conseqüència del brutal tracte que es donava als presos 

polítics, Coposu va emmalaltir greument i, en abril de 1964, va ser alliberat des-

prés de passar disset anys a la presó. Es va posar a treballar en la construcció com 

a obrer no qualifi cat, permanentment vigilat i periòdicament portat a interrogar 

per la Securitate.

En 1987, Corneliu Coposu va entrar a formar part de les activitats clandesti-

nes del Partit Nacional Agrari. Com a president de la formació, en desembre de 

1989 va anunciar, per mitjà d’un manifest, la tornada del partit a la vida pública. 

Més tard, el va transformar en un partit demòcratacristià, el PNŢ-CD. Entenent 

que la Revolució de Desembre de 1989 els havia estat robada pels antics mem-

bres del vell règim, es va proposar la dura tasca de liderar l’oposició in la Ro-

mania postcomunista, convertint-se així en l’objectiu d’una virulenta campanya 

per part dels mitjans de comunicació. La idea de formar la Convenció Demòcra-

ta Romanesa (Convenţia Democratǎ Românǎ, CDR) va ser de Coposu, que ho va 

proposar en 1990. Va ser el president de la Convenció de 1991 a 1993. Durant 

aquell temps va intentar dur a terme la seva ambició de presentar un candidat 

capaç de vèncer el president postcomunista Ion Iliescu. El seu candidat era Emil 

Constantinescu, i jo mateix vaig presenciar com Coposu utilitzava el seu poder 

per a donar suport a Constantinescu juntament amb els partits demòcratacris-

tians de l’Europa Occidental. Coposu va morir l’11 de novembre de 1995 i va 

ser enterrat al cementiri catòlic de Belu. No va rebre un funeral d’Estat, però 

centenars de milers de romanesos van voler acompanyar-lo en el seu darrer dia.

Constantinescu va ser escollit president de Romania en novembre de 1996 i 

va designar Victor Ciorbea, l’alcalde de Bucarest, com a primer ministre. L’any 

1997 va començar amb moltes expectatives. En un principi, el nou govern tenia 

un ampli recolzament, tot i tenir en compte que va iniciar una teràpia de xoc. 

En qualsevol cas, semblava que les reformes es trobarien amb difi cultats: donat 

el lent ritme de la privatització i l’estancament de l’anterior govern, l’intent de re-

estructurar les indústries estatals resultava complicat. El retard de les reformes 
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pot explicar-se per la manca d’homogeneitat i consens entre els membres de la 

coalició, que estava formada per tres grups polítics: el CDR, de centredreta; la 

Uniunea Social-Democratǎ (USD), de tendència socialista; i la Unió Democràtica 

dels Hongaresos de Romania (RMDSZ). La tensió i el desacord generalitzat van 

sortir a la superfície de cadascun dels tres grups, així com entre ells, i quasi cada 

una de les formacions polítiques estava infestada de lluites internes i divisió.

Aquesta crisi va revelar que una coalició heterogènia, en termes generals 

d’acord en alinear el país amb Occident però dividida per rivalitats personals 

i detalls polítics, no tenia sufi cient control sobre els elements més importants 

d’una burocràcia sense reformar des de l’època comunista. Victor Ciorbea va 

dimitir dels seus càrrecs en març de 1998, tant del de primer ministre com del 

d’alcalde de Bucarest. Els resultats del govern sota el lideratge dels seus suc-

cessors al CDR van ser un autèntic desastre. Els romanesos estaven fortament 

desil·lusionats amb els principals partits i polítics. Molts els veien com una casta 

separada que tenia com a únic objectiu protegir els interessos especials de les 

empreses més que el bé comú. Un desencantat Emil Constantinescu, que va per-

dre popularitat i va fracassar en la implementació de les seves reformes, va anun-

ciar que no es presentaria a un segon mandat i es va retirar de la vida política 

en novembre de l’any 2000. L’únic punt fort havia estat la seva política exterior 

del govern. Va adoptar una postura prooccidental, i molt aviat en el seu mandat 

es va llançar una ofensiva diplomàtica per tal de millorar la imatge de Romania 

arreu del món. L’entrada a l’OTAN i a la Unió Europea van ser establerts com els 

principals objectius de la política exterior de Romania.

Després de la seva època com a primer ministre, Victor Ciorbea va intentar 

durant mesos ressuscitar el PNŢ-CD. Jo vaig recolzar-lo tot el que em va ser pos-

sible amb amistat i lleialtat. Però quan va resultar obvi per totes les enquestes 

i els resultats desastrosos de les eleccions, que el partit no podria revifar, vaig 

veure’m obligat a explicar-li, utilitzant el llenguatge bíblic, dient-li que «havia 

arribat el moment de Joan el Baptista». L’any 2004 va ser succeït per Gheorghe 

Ciuhandu, l’alcalde de Timiş oara, qui era un dels candidats perdedors de les 

eleccions presidencials de 2004 i que al seu torn va ser substituït per Marian 

Petre Miluţ  en 2007. Malauradament, avui en dia el PNŢ-CD només és un partit 

marginal a Romania.
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L’actual president romanès Traian Bǎsescu havia estat membre del Partit Co-

munista (PCR), desarticulat el 1989, però després de la seva caiguda va assegu-

rar que només havia format part del PCR per tal de promocionar la seva carrera 

com a ofi cial de la marina mercant. Després de la revolució va convertir-se en 

membre del Front de Salvació Nacional (FSN). L’any 1992, el FSN es va dividir en 

dos faccions: el Partit Demòcrata Social de Romania (PDSR, més tard PSD), lide-

rat per Ion Iliescu; i el Partit Demòcrata (PD), liderat per Petre Roman. Bǎsescu 

es va incorporar al PD i va succeir Roman com a president l’any 2001. Després 

de prendre el control del PD, va començar a redirigir el partit de forma gradual 

cap a la centredreta. En 2004 Bǎsescu va guanyar les eleccions presidencials. 

Durant un debat televisiu amb el primer ministre i president del PSD, Adrian 

Nâstace, va agafar desprevingut el seu oponent amb una afi rmació molt cínica: 

«Sap vostè quina és la més gran maledicció de Romania ara mateix? Que els 

romanesos han d’escollir entre dos antics membres del Partit Comunista». Basat 

en una forta reforma i una plataforma anticorrupció, la victòria de Bǎsescu va 

ser batejada com la Revolució Taronja de Romania, en referència al color taron-

ja que va ser intensament utilitzat durant la campanya. Va complir l’acord que 

havia fet amb el Partit Nacional Liberal (PNL) i va designar el seu líder, Cǎ lin 

Popescu-Tǎriceanu, com a primer ministre, però les seves relacions es van anar 

enterbolint de forma gradual.

En març de 2005, el president Bǎsescu em va informar de que el Partit De-

mòcrata aspirava a formar part del PPE. El 25 de juny, el líder del partit, Emil 

Boc, alcalde de Cluj-Napoca, la ciutat més gran de Transilvània, va convocar 

un congrés nacional extraordinari per a fer realitat aquesta transformació d’un 

partit socialdemòcrata a un partit popular. L’admissió dins el PPE va ser atorgada 

per l’ofi cina política del PPE entre el 19 i el 20 de setembre de 2005. El president 

Bǎsescu va assistir a la cimera del PPE per primer cop el 23 de març de 2006. 

Aquesta transformació va ser, en qüestions de política, un moment molt desta-

cat: era la primera vegada que un partit polític amb un origen postcomunista 

adoptava els principis bàsics i el programa de la democràcia cristiana europea. 

El gener de 2008, el Partit Demòcrata es va fusionar amb el Partit Liberal Demò-

crata i van crear un partit de centredreta encara més gran, el Partit Demòcrata 

Liberal (en romanès, Partidul Democrat-Liberal, PD-L). El líder del PD-L va afi r-
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mar públicament que donaria suport a la candidatura de Bǎsescu per a les pro-

peres eleccions presidencials. I, en les eleccions al Parlament de novembre de 

2008, el PD-L va guanyar la majoria d’escons tant a la Cambra de Diputats com al 

Senat, però no van ser sufi cients per a que pogués formar govern en solitari. Per 

tant, el PD-L es va veure obligat a formar una gran coalició amb el Partit Social-

demòcrata, i el president del PD-L, Emil Boc, es va convertir en primer ministre.

Esperança en el canvi i l’Estat de Dret

Una evolució similar va tenir lloc a Bulgària. Ivan Kostov va entrar en política 

després de la caiguda del Mur de Berlín i la destitució del dictador comunista, Todor 

Zhivkov. L’any 1990 es va crear la formació de centredreta Unió de Forces Demo-

cràtiques (UDF), el principal partit anticomunista. Kostov va ser escollit president 

en 1994 i, en una aclaparadora victòria a les eleccions de maig de 1997, la UDF va 

fer-se amb el 55% dels vots. Kostov va esdevenir primer ministre, i el seu cabinet 

es va convertir en el primer govern postcomunista en governar durant el mandat 

de quatre anys sencer. Les reformes econòmiques, tant de temps postergades, van 

ser portades a terme mitjançant la privatització de les empreses públiques a gran 

escala. El país va començar les converses sobre l’admissió amb la UE, que Bulgària 

va aconseguir fi nalment el gener de 2007.

Kostov i la seva ministra d’Afers Exteriors, Nadezhda Mikhailova, van demos-

trar formar una compenetrada parella a l’hora d’implementar aquestes reformes. 

En qualsevol cas, les eleccions de juny de 2001 van ser alliçonadores. Les polítiques 

reformistes van ser extensament criticades, a pesar de que el PPE va escriure un 

manifest en la seva defensa i va expressar públicament la seva solidaritat. Vaig acon-

seguir convèncer els nostres caps d’Estat i de govern del PPE de que participessin en 

una cimera del PPE a Sofi a el 5 d’abril de 2001. L’esdeveniment es va organitzar amb 

molta pompa i cerimònia i va ser emès en directe per televisió. A la recepció que va 

tenir lloc després de la cimera, l’antic rei Simeó de Saxònia-Coburg-Gotha (o Simeó 

II de Bulgària) també hi va acudir. Alguns polítics ingenus estaven convençuts que 

recolzaria Kostov en la campanya electoral.

Al dia següent, Simeó va anunciar la formació d’un nou partit polític, el Movi-

ment Nacional Simeó II (NMSII), consagrat a «les reformes i la política d’integració». 

Simeó va proclamar que en 800 dies la gent en notaria els efectes positius i gaudiria 
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d’un estatus de vida signifi cativament més alt. El NMSII va obtenir una àmplia victò-

ria en juny de 2001, i Simeó va formar una coalició amb el partit de la minoria ètnica 

turca Moviment pels Drets i les Llibertats (MDL). Durant el temps que va estar al 

poder, Bulgària va entrar a formar part de l’OTAN, però el país continua enfangat 

en la pobresa, un serveis públics molt deteriorats, la corrupció governamental i el 

crim organitzat. A les eleccions de 2005, el partit de Simeó va perdre les eleccions, 

però va participar en un gran govern de coalició juntament amb el Partit Socialista 

Búlgar i el MDL.

La UDF i tota l’oposició de centredreta van seguir estant desesperada-

ment dividits, més si cal. Kostov es va separar de Nadezhda Mikhailova, qui, 

com a viceprimera ministra del PPE en aquells moments, podia haver aportat 

una nova embranzida a la UDF. Per tant, Kostov va deixar la UDF i va formar 

el partit Demòcrates per una Bulgària Forta (DSB). La centredreta búlgara 

estava fragmentada fi ns a un punt que resultava depriment.

Afortunadament, la salvació de la centredreta va venir de la mà d’un nou 

moviment polític, Ciutadans pel Desenvolupament Europeu de Bulgària 

(GERB). Malgrat que GERB està liderat per l’antic subalcalde de Sofi a, Ts-

vetan Tsvetanov, el líder actual del partit és el carismàtic alcalde de Sofi a, 

Boyko Borisov. El GERB va guanyar les eleccions europees de 2007 amb un 

21,69% dels vots, i els seu cinc eurodiputats formen part del Grup PPE-DE. 

Uns mesos més tarde, el GERB es va convertir en partit membre del PPE. 

Borisov ofereix esperança en el canvi i en l’enfortiment de l’Estat de Dret; 

ell és l’única alternativa possible en la lluita contra la corrupció i el crim 

organitzat. Confi o en que GERB guanyi tant les eleccions europees com les 

eleccions nacionals de juny de 2009.

Tenir raó i demostrar tenir raó

No hi ha cap altre país dels Balcans occidentals que s’acosti tant als ob-

jectius de la Unió Europea com Croàcia. Aquest país defi nitivament mereix 

convertir-se en el vint-i-vuitè Estat membre de la Unió. Però al començament 

va ser difícil, ja que alguns governs van demostrar una manca de valor polític 

durant les llargues discussions a l’inici de les negociacions. Gràcies a la meva 

excel·lent relació amb el primer ministre i líder del HDZ, Ivo Sanader, i al 
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meu treball a Bòsnia-Herzegovina, jo estava segur de que Croàcia estava co-

operant de forma absoluta amb el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga 

Iugoslàvia (ICTY). El 15 de març de 2005, vaig presidir a Brussel·les una re-

unió dels ministres d’Exteriors del PPE amb l’objectiu d’evitar que les nego-

ciacions d’accés de Croàcia es quedessin estancades. No vam aconseguir-ho.

L’oposició a l’inici de les negociacions es fonamentava en les absurdes 

declaracions de Carla del Ponte, la suïssa Carla Del Ponte, fi scal general del 

Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia (ICTY), que va afi rmar 

que el Vaticà estava protegint el criminal de guerra croat Ante Gotovina. 

Aquest ex-Tinent General de l’Exèrcit Croat va ser acusat en 2001 per una 

«empresa criminal conjunta» en l’intent d’expulsar els serbis de Krajina de 

Croàcia en 1995. El Regne Unit, els Països Baixos i altres Estats membres van 

posar com a condició prèvia a l’entrada de Croàcia la seva rendició. Aquesta 

postura va ser criticada pel govern de Croàcia, que va assegurar que ignorava 

el parador de Gotovina, que probablement hauria sortit del país i que estava 

fent tot el que estava a les seves mans per a entregar-lo a la justícia. Les ne-

gociacions d’accés amb la UE, que estaven programades per començar el 17 

de març, van ser postposades.

Però jo no vaig tirar la tovallola. Vaig emprendre vàries accions que po-

dien signifi car un pas endavant. Una va ser la carta que vaig escriure el 26 

d’agost de 2005 a Tony Blair, que llavors era president del Consell Europeu, 

en nom de nou primers ministres, vuit d’ells pertanyents al PPE: Silvio Ber-

lusconi, Mikuláš  Dzurinda, Lawrence Gonzi, Janez Janš a, Jean-Claude Junc-

ker, Aigars Kalvı-tis, Kostas Karamanlis, Wolfgang Schüssel (a més d’Andrus 

Ansip, d’Estònia, tot i que ell pertanyia als liberals europeus):

Sr. President:

Aquesta tardor la Unió Europea haurà de prendre importants deci-

sions. Reconeixent la importància de recuperar i estimular la con-

fi ança, els valors, la missió i l’acceptació popular, la Unió haurà de 

continuar dirigint els principals temes que han dominat els debats, 
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tant interns com privats, en els últims mesos. S’obre un període d’auto-

refl exió per a la Unió Europea.

Al mateix temps, s’ha de mantenir i enfortir el paper global de la UE. 

Valorem la determinació, concentració i serietat de la presidència de 

la UE a l’hora d’atendre aquests temes urgents. Especialment, recol-

zem de forma absoluta els seus esforços per a mantenir l’impuls del 

debat europeu en totes les àrees.

En aquest context, creiem fermament que les negociacions amb Croà-

cia han de seguir obertes. Aquestes negociacions suposaran el millor 

suport per a les reformes que s’estan duent a terme i l’enfortiment de 

la democràcia, estabilitat i prosperitat a Croàcia i a tota la regió dels 

Balcans occidentals, d’acord amb l’agenda de Tessalònica.

Croàcia mereix el nostre recolzament total i absolut. La responsabili-

tat i credibilitat del govern de Croàcia i la seva política progressista a 

la regió deuen ser reconegudes. Ha arribat el moment de reobrir les 

negociacions d’accés amb Croàcia. Estem convençuts de que el compli-

ment del Pla d’Acció del govern de Croàcia relacionat amb la decisió 

del Consell de Ministres de la UE del 17 de març de 2005 en aquest mo-

ment obre de nou el camí a les negociacions amb Croàcia per aquest 

mes de setembre.

Al principi només vaig rebre un justifi cant de recepció per part d’un treba-

llador del cabinet de Blair. Després que el Consell fi nalment decidís, en octubre 

de 2005, reobrir les negociacions, Blair em va respondre amb entusiasme i em 

va agrair la meva carta del 26 d’agost sobre el paper global de la UE sota la seva 

presidència i, en concret, sobre les negociacions d’accés de Croàcia a la UE.

El PPE i Ivo Sanader fi nalment van demostrar tenir raó quan Gotovina va ser ar-

restat per la policia espanyola de la illa de Tenerife el 7 de desembre de 2005. Poc 

després, la senyora Del Ponte dimitia del ICTY i desapareixia de la vida pública. A 
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part d’impulsar el procés d’inclusió de Croàcia a la UE, Ivo Sanader s’ha convertit 

en la fi gura política més important del seu país. Quan va prendre el control del 

lideratge de la Unió Democràtica Croata (HDZ), Sanader va aconseguir transfor-

mar-la perquè deixés de ser un partit nacionalista dominat pel qüestionable llegat 

de Franjo Tudjman i es convertís en un partit de centredreta modern i proeuropeu 

que volia desenvolupar unes bones i cordials relacions amb tots els seus antics 

rivals. Com a resultat d’això, Sanader va portar el HDZ a la victòria en les elecci-

ons parlamentàries de 2003 i 2007 i estava disposat a fer història convertint-se en 

el primer ministre del vint-i-vuitè Estat membre de la UE. Tot i això, els primers 

anys de les negociacions sobre l’entrada de Croàcia van anar a un ritme molt lent. 

Estava clar que la Comissió no tenia cap pressa: després de dos anys i escaig de 

negociacions, el resultat era que s’havien obert dos capítols que es van tornar a 

tancar un altre cop de forma temporal, mentre que catorze més van ser oberts per 

primer cop. Durant un sopar al meu despatx el 20 de febrer de 2008, Ivo Sanader 

i jo vam intentar convèncer al president de la Comissió de que convertís les nego-

ciacions d’accés de Croàcia en una prioritat.

El propi Sanader va prendre un risc polític enorme: el Parlament de Croàcia va 

aprovar la seva proposta de donar als Estats membres de la UE el dret de pesca en 

una zona molt sensible del mar Adriàtic. Prèviament, el Parlament havia proclamat 

aquella zona «àrea de pesca protegida i d’interès ecològic» (també anomenada 

ZERP), amb la qual cosa apuntaven que la pesca estava limitada amb la intenció 

de protegir la vida marina. Aquesta decisió va molestar especialment els veïns de 

Croàcia: Eslovènia i Itàlia. «Ambdues qüestions són importants per a Croàcia: les 

dues són d’interès nacional», va dir Ivo Sanader al Parlament, «però l’entrada a la 

UE és “d’absolut interès nacional”». La proposta va ser aprovada el 13 de març de 

2008 a la una de la matinada per una petita majoria: 77 parlamentaris van votar a 

favor, mentre que 9 van votar en contra i els 151 legisladors restants van preferir 

abstenir-se. Durant el Consell Europeu d’aquell mateix dia, la Comissió va aplaudir 

la decisió i va declarar que tenia intenció de concloure les negociacions d’accés 

amb Croàcia abans que expirés el seu mandat en octubre de 2009.

Aquest important avenç polític també era de gran importància per a les rela-

cions entre Croàcia i Eslovènia. Els dos països de l’antiga Iugoslàvia, encara que 

tots dos portaven diversos anys sent dirigits per primers ministres pertanyents 
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al PPE, sovint tenien relacions tenses degut a disputes sobre les fronteres. El 

15 de febrer de 1991 vaig conèixer Alojz Peterle per primer cop. Havia estat 

primer ministre d’Eslovènia des de 1990, i per a gran sorpresa dels meus propis 

diplomàtics, el vaig rebre a la meva residència en una audició ofi cial abans que 

Eslovènia declarés la seva independència el 25 de juny de 1991. Peterle també 

era el cap de Nova Eslovènia-Partit del Poble Cristià (Nova Slovenija-Kršcanska 

Ijudska Stranka, NS-KLS). Després de molts i importants càrrecs ministerials, va 

ser escollit membre del Parlament Europeu i vicepresident del PPE. L’herència 

de Nova Eslovènia s’ha de buscar en la rica tradició del moviment socialista cris-

tià que es va desenvolupar durant el segle XIX (1892) i en l’històric (de preguerra) 

Partit Popular Eslovè (SLS).

Un altre factor decisiu en el desenvolupament polític d’Eslovènia va ser la 

fundació de la formació de centredreta Partit Democràtic Eslovè (SDS) l’any 

1989 i el paper que Janez Janš a hi jugaria. Sota el seu lideratge, en les eleccions 

d’octubre de 2004, el SDS es va convertir en el partit polític més representatiu 

d’Eslovènia. Janez Janš a va ser escollit primer ministre i va formar un govern 

de coalició dels partits membres del PPE: el SDS, el NS-KLS i el Partit Popular 

Eslovè (SLS).

Aquest govern va demostrar ser molt efi cient i va jugar un destacat paper la 

primera meitat de 2008 durant la seva presidència de la Unió Europea, enfronta-

da per l’assumpte de Kosovo. Janša hauria segurament guanyat les eleccions de 

setembre de 2008 si no hagués estat per l’odiosa i infundada campanya en con-

tra seva i del seu govern. En qualsevol cas, el SDS va perdre la primera posició 

com a partit més fort d’Eslovènia només per un escó. Per a Nova Eslovènia, el 

resultat va ser desencoratjador, ja que va deixar de tenir representació al Parla-

ment. El partit s’ha quedat amb dos eurodiputats, Ljudmila Novak i Alojz Peterle, 

sobre les esquenes dels quals cau la dura tasca de revitalitzar el NS-KLS.

La crida de Bòsnia

Una gran part de les meves activitats estava centrada en els països que te-

nien com a objectius de llarg terme la seva entrada en la Unió Europea. Vaig 

presenciar de primer mà les complexitats d’aquests països quan vaig presidir 

un comitè per a preparar la reforma de la policia a Bòsnia i Hercegovina. Des 
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dels Acords de Dayton, la Comissió Europea havia estat molt involucrada en l’es-

tabilització del país i havia intentat portar a terme reformes en àrees crucials, 

com ara la reorganització del cos de policia nacional. Chris Patten, comissionat 

d’Afers Exteriors, em va oferir el mandat per dirigir el comitè sobre la reforma 

de la policia del país, tenint en compte el meu passat institucional belga i el meu 

coneixement de l’espectre polític bosnià. Vaig acceptar, i va ser una experiència 

única que em va permetre aplicar sobre el terreny els principis que defensem 

des de Brussel·les.

La policia a Bòsnia i Hercegovina va demostrar estar molt afectada per la 

corrupció i la interferència política. Hi havia descaradament un nombre massa 

elevat de policies i la cooperació entre els cossos de les diferents entitats políti-

ques era inexistent. Això va quedar demostrat més enllà de qualsevol ombra de 

dubte a l’informe preparat per Bernhard Prestel, un destacat expert alemany a 

qui ja havia après a apreciar quan jo era primer ministre de Bèlgica. El seu infor-

me es va convertir en la base per a la reforma de la policia. A més dels experts 

de Bretanya i Irlanda, el comitè estava composat per professionals locals relaci-

onats amb la policia: el ministre bosnià de Seguretat, els ministres d’Interior de 

la República Srpska i de la Federació bosniana-croata, el fi scal general, el Cap 

de Seguretat Nacional, etc. Al llarg d’unes quantes missions d’investigació, vaig 

intentar avaluar la situació sobre el terreny amb els meus propis ulls i aprendre 

a conèixer el poble i els seus problemes.

Per tal d’organitzar la policia d’una manera efi caç i efi cient, vaig proposar 

crear una doble estructura seguint el model belga: una policia nacional i di-

verses policies locals per zones amb una àmplia autonomia en el seu treball 

diari. Per al bon funcionament d’aquesta estructura era central que la partició 

territorial fos realitzada seguint criteris d’efi ciència i no criteris ètnics. Això 

va resultar inacceptable per a la República Srpska, però, gràcies a la seva abs-

tenció, les meves propostes van assolir el consens. No va ser fi ns el 2008 que 

els diversos parlaments de Bòsnia i Hercegovina van adoptar els elements es-

sencials de la meva proposta.

El meu mandat a Bòsnia i Hercegovina em va convèncer de que el futur real 

d’aquest país rau en Europa. Després de l’acord sobre la reforma de la policia, la 

Comissió Europea podia fi nalitzar l’Acord d’Estabilitatzació i Associació, un pas 
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molt important abans de que el país pogués rebre l’estatus de candidat a Estat 

membre. Només la Unió Europea pot atorgar una estabilitat duradora en un país 

trencat per l’hipernacionalisme. Aquest país és representatiu dels problemes 

dels Balcans en els camps de la política, l’economia, la societat, la cultura i la 

religió. Però l’estabilització i el futur de tota la regió dels Balcans, la «bomba de 

rellotgeria d’Europa», recau en la Unió. No veig cap altra alternativa. Aquesta 

regió de països europeus a la llarga haurà d’adherir-se a la UE. És un fet que el 

públic europeu està llargament fatigat. Hi ha, per tant, una gran necessitat de 

líders polítics que tinguin la valentia d’explicar això als seus ciutadans. Tenim 

el lideratge i el coratge necessaris per a salvar aquesta distància? Són els nostres 

líders i els nostres governs conscients d’aquest enorme repte?

«Pel país dels il·liris»

Aquest títol, que he pres de Karl May, fa referència a Albania, l’ancestral 

terra dels il·liris, el poble que va escapar de la dominació dels romans, va pre-

servar la seva llengua i més tard formaria part de l’imperi Otomà i, per tant, es 

convertiria sobretot, tot i que no exclusivament, en musulmà. Abans de la cai-

guda del comunisme en Albània, el gran escriptor Ismael Kadare va demanar 

asil a França. Durant el seu exili, va declarar que «les dictadures i l’autèntica 

literatura eren dos coses incompatibles [...] l’escriptor és l’enemic natural de 

la dictadura».

El 17 de desembre de 1993 vaig prendre part en una missió de la UEDC al 

país. Viatjar allà era difícil. L’avió de Zuric va aterrar al petit i malbaratat aero-

port de Tirana. Vam conduir fi ns la capital a través de camps i al nostre costat 

anaven desfi lant nombroses i lletges piles que semblaven nius de tèrmits: eren 

petites cúpules d’artilleria fetes ciment amb què els comunistes havien arruïnat 

el preciós paisatge de muntanyes per por a un atac. Vam allotjar-nos a Villa 31, 

una casa de hostes en un verd districte diplomàtic. A mi em van assignar l’enor-

me dormitori de l’antic dictador Enver Hoxha. Una de les parets estava coberta 

completament per una fotografi a gegant (un bosc amb els fl amejants colors de la 

tardor) de uns dotze metres quadrats. La família Hoxla clarament havien gaudit 

d’un exuberant mal gust, perquè a al resta d’habitacions també hi havia enormes 

escenes similars enganxades al revestiment.
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Sali Berish, un reconegut doctor especialitzat en cirurgia cardiovascular, va 

tenir el seu primer contacte amb les idees democràtiques mentre estudiava a 

París durant la dècada de 1980. Va recolzar la vaga d’estudiants de desembre de 

1990, que va convertir-se en un afer polític va obligar al govern a permetre la 

creació de nous partits. El mateix mes, diversos estudiants i intel·lectuals van 

fundar el Partit Democràtic d’Albània (PD), i en 1991 Berisha va ser escollit el 

seu líder. Després de les primeres eleccions lliures, es va convertir en president 

en abril de 1992. Durant la meva conversa amb Berisha el desembre de 1993, 

em va parlar de forma molt entusiasta de la teràpia de xoc que el seu govern 

estava portant a terme en matèria econòmica, amb les seves privatitzacions ra-

dicals, el fi nal de la infl ació, els 200.000 cotxes del país i el seu fort creixement 

econòmic. L’agricultura i la indústria vinícola havien estat ressuscitades i s’havia 

donat prioritat a les telecomunicacions. Segons Berisha, «hem de posar-nos al 

dia perquè ens havíem empobrit de forma absoluta; això es va fer evident per a 

tothom quan vam veure que la nostra joventut intentava escapar a Itàlia d’una 

forma tan llastimosa».

El seu govern també va permetre que s’instal·lessin els esquemes d’estalvi de 

Ponzi. El seu partit va guanyar les eleccions en maig de 1996, però els esquemes 

van fer fallida, un per un, i en desembre els manifestants van sortir als carrers i 

van acusar al govern d’haver-los robat els seus diners. Les eleccions de juny de 

1997 van conduir a la victòria dels socialistes. Berisha va deixar la presidència 

i es va traslladar a l’oposició. Va tornar a perdre en 2001, però va ser capaç de 

donar una imatge més moderada tant d’ell com del seu partit. El descontent 

generalitzat, sumat a la desenfrenada corrupció i la altiva arrogància del Partit 

Socialista van permetre que tornès al poder en setembre de 2005 després d’una 

autèntica marató de qüestionaments legals aixecats pels socialistes sobre els 

resultats de les eleccions. En juny de 2007 va rebre George W. Bush, el primer 

president dels EE.UU. en visitar Albània. Durant aquesta visita, Bush va reite-

rar el seu incondicional suport per la independència del veí Kosovo: «En algun 

moment, més aviat que tard, haureu de dir “ja n’hi ha prou, Kosovo és indepen-

dent”» (New York Times, 11 de juny de 2007). Bush va dir que qualsevol plan 

per a potenciar les converses sobre Kosovo, com els proposats pel president de 

França, Nicolas Sarkozy, havien d’acabar amb «independència assegurada».
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El Nou Partit Democràtic (PDR) es va crear l’any 2001 com una formació po-

lítica sorgida d’un moviment reformista del Partit Democràtic de Berisha. Genc 

Pollo va ser escollit com a líder del partit. En les eleccions de juny d’aquell ma-

teix any, es va establir com la tercera força política del Parlament. El PDR era 

el primer partit d’Albània en ser admès dins el PPE com a membre observador. 

Afortunadament, els dos partits van acostar posicions, van unir forces en el 

nou govern i, en octubre de 2008, van unir-se per donar lloc a un fort partit de 

centredreta a Albània. Espero que la renovació inspirada per Sali Berisha i Genc 

Pollo tingui un impacte positiu i que funcioni com un model per altres partits 

de la regió dels Balcans.

L’elecció europea del poble

Després de la caiguda de Slobodan Milošević com a president de Iugoslàvia a 

l’octubre de l’any 2000, vam buscar una alternativa democràtica. No era fàcil: Zo-

ran Djindjić , el líder del Partit Demòcrata, havia estudiat a Alemanya i era amic de 

Willy Brandt. El seu partit es va unir a la Internacional Socialista. Vam realitzar con-

tactes amb Vojislav Koštunica, que va respondre amb poca decisió. Havia nascut a 

una família de lleis, i el respecte per l’Estat de Dret havia estat un element constant 

a la seva carrera. Era un liberal occidental que creia en la llibertat de premsa, en la 

independència de la justícia i la democràcia multipartit, i al mateix temps un nacio-

nalista serbi sovint crític amb les aliances occidentals però sense connexió amb el 

vell Partit Comunista. Havia perdut la seva feina com a professor de l’Escola de Dret 

de Belgrad en 1974, després de criticar el govern comunista de Tito.

En 1989 Koštunica es va convertir en un dels fundadors del Partit Democrà-

tic, però el va abandonar en juliol de 1992 arran d’oposades visions del lideratge 

i va formar el Partit Democràtic de Sèrbia (DSS), del qual encara avui n’és el 

president. Recolzat tant pels votants nacionalistes com pels que estan a favor 

de l’occidentalització, l’oposició democràtica li va donar el seu recolzament a 

les eleccions presidencials de setembre de l’any 2000. Després dels turbulents 

esdeveniments d’octubre, fi nalment va ser declarat vencedor i va continuar com 

a president de la República Federal de Iugoslàvia fi ns el mes de febrer de 2003, 

quan l’Estat va ser substituït per Sèrbia i Montenegro i el seu càrrec va ser abolit. 

Mentrestant, el DSS va entrar a formar part del PPE, juntament amb el G17 Plus.
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Després de les eleccions parlamentàries de desembre de 2003, en les quals 

el DSS va recuperar-se i es va convertir en el més votat dels partits proeuropeus, 

Koštunica es va convertir en primer ministre en març de 2004, tot i que va ne-

cessitar el recolzament del Partit Socialista de Sèrbia. En qualsevol cas, com a 

resultat de la mala actuació del candidat del govern a les eleccions presidencials, 

va anunciar que a fi nals d’any tindrien lloc unes noves eleccions. Des de llavors, 

el seu govern de minoria ha mantingut una coalició molt precària. En maig de 

2007, després d’una breu crisi, va prestar jurament pel seu segon mandat com a 

primer ministre.

En febrer de 2008, Koštunica va convocar noves eleccions després del tren-

cament de la seva coalició degut a desavinences sobre la Unió Europea i la de-

claració d’independència de Kosovo. Va afi rmar que abans de la seva admissió 

a la UE, Sèrbia i la UE havien de discutir sobre la integritat territorial de Sèrbia 

i que Sèrbia no podia de cap de les maneres signar l’Acord d’Estabilització i 

Associació (SAA) amb la UE. El fet que un partit membre del PPE prengués 

aquesta posició va causar molta tensió. El 13 de març, la cimera del PPE em 

va demanar que iniciés un diàleg amb el DSS. Juntament amb el vicepresident 

Viktor Orbán, vaig trobar-me amb Koštunica i els seus col·legues el 10 d’abril 

de 2008 a Belgrad. De tota manera, Boris Tadić, president de Sèrbia i líder del 

Partit Democràtic, va guanyar les eleccions amb una coalició en favor de la 

completa integració de Sèrbia a la UE amb la condició de que Sèrbia només en-

traria a formar-hi part si la seva integritat territorial, inclosa la sobirania sobre 

Kosovo, era respectada. El G17 Plus també va participar en aquesta coalició i 

el seu líder Mladjan Dinkić es va convertir en viceprimer ministre i ministre 

d’Economia del nou govern.

El 6 de juny de 2008 vaig enviar-li una carta a Koštunica exposant-li que des-

prés de les eleccions del 11 de maig havia felicitat en un discurs públic els resul-

tats obtinguts pel DSS i que, malgrat les reserves que ell havia expressat sobre 

les decisions de la política exterior de la UE durant una campanya molt carrega-

da d’emocions, estava convençut de que s’inclinaria per l’opció d’Europa, ja que 

els ciutadans de Sèrbia havien expressat clarament la seva elecció als comicis. 

Vaig afegir: «Vostè és un gran patriota i sé que escollirà l’elecció patriòtica, que 

és l’elecció d’Europa. Els líders que participen a la cimera del PPE del 19 de juny 
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esperen que els faci un senyal positiu que indiqui una bona disposició, tant de 

la seva part com de la del seu partit, a comprometre’s amb l’elecció europea de 

Sèrbia».

En la seva resposta del 17 de juny, Koštunica confi rmava que «el Partit De-

mocràtic de Sèrbia no té i mai no ha tingut cap problema en relació a la seva 

orientació europea, ni tampoc en relació a l’orientació europea de Sèrbia. El pro-

grama del partit i les actuacions del DSS, des de la seva fundació l’any 1992 fi ns a 

l’actualitat, donen testimoni d’aquest fet». Va afegir sobre la controvèrsia: «En es-

sència és, per descomptat, la declaració il·legal i unilateral de la independència 

de Kosovo allò que és una violació brutal dels estatuts de les Nacions Unides i 

de la resolució 1244 del seu Consell de Seguretat. Estic segur de que sabrà vostè 

entendre, Sr. Martens, que això no pot succeir sense que tingui un efecte en la 

política interna i internacional del DSS, tal com hauria afectat, sota circumstàn-

cies similars, les polítiques de qualsevol altre membre del PPE de qualsevol altre 

país». La discussió amb el DSS va continuar el 13 de novembre de 2008, quan 

Koštunica i una delegació van participar en la reunió presidencial del PPE. Con-

tinuem tenint l’esperança que abans de concloure les nostres converses el DSS 

recolzi inequívocament l’elecció europea de la majoria del poble serbi.

A la recerca de la identitat

La dissolució de Iugoslàvia va provocar el naixement d’un altre estat inde-

pendent i, amb ell, més inestabilitat, tant a la regió com internament. La inde-

pendència de l’autoproclamada «República de Macedònia» va aconseguir, sols 

en virtut del seu nom, ofendre el seu veí del sud, Grècia. Com és ben sabut, 

Macedònia es també una de les províncies gregues més grans, que data dels 

temps de l’antiga Grècia i de la cultura hel·lènica instaurada per Alexandre el 

Gran. Aquest és el motiu per què la Unió Europea i les Nacions Unides han reco-

negut aquest país amb un nom provisional, Exrepública Iugoslava de Macedònia 

(ERIM), fi ns que es trobi una solució consensuada.

Més seriosos són els problemes interns als quals es va haver d’enfrontar el 

país després de la independència. Tot i que la població eslava-macedònia del país 

es majoria, aquesta és una nació multiètnica: més d’una quarta part dels seus dos 

milions d’habitants són albanesos i, a més, hi ha turcs, serbis, romanesos... Com 
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a resultat, a fi nals de la dècada de 1990 va esclatar un confl icte armat entre les 

forces de seguretat de l’Estat i l’Exèrcit d’Alliberament Nacional Albanès, ja que 

els albanesos demanaven que els seus drets fossin reconeguts al mateix nivell 

que els drets dels eslau-macedonis. Tot i que fi ns a cert punt en el confl icte hi 

havia la amenaça de que el país podia fragmentar-se, les dues parts fi nalment es 

van posar d’acord i van arribar a una solució consensuada negociada per la Unió 

Europea i els Estats Units, i el 13 d’agost de 2001 es va signar l’Acord d’Ohrid.

Pel que fa a la participació del PPE, vam establir contactes en un primer 

moment amb el VMRO-DPMNE, el principal partit de centredreta dels eslau-

macedonis, i en menor mesura amb el DPA de la comunitat albanesa. Aquests 

partits també van participar en la nostra Iniciativa per a la Democràcia als Bal-

cans Occidentals, guiada pel llavors vicepresident del PPE i líder del ND Kostas 

Karamanlis. Durant aquest període, el país va estar dirigit pel líder del VMRO-

DPMNE i primer ministre Ljubčo Georgievski, que estava molt desitjós de es-

tablir relacions amb el PPE. Resulta interessant destacar que en el marc dels 

nostres primers contactes, Georgievski també va expressar la voluntat d’arribar 

a un acord en l’assumpte del nom i en general tenia una actitud positiva cap a 

Grècia, però la seva màxima preocupació en aquell moment era solucionar el 

confl icte armat amb els albanesos. De fet, va ser Georgievski qui fi nalment va 

signar el tractat de pau d’Ohrid l’any 2001; irònicament, un any més tard va per-

dre les eleccions enfront dels socialistes.

El successor de Georgievski al front del VMRO-DPMNE, Nikola Gruevski, 

va continuar duent a terme contactes amb el PPE i el seu partit fi nalment es 

va convertir en membre observador. Gruevski també va aconseguir vèncer els 

socialistes a les eleccions de juliol de 2006, i va portar així un altre cop el seu 

partit al govern. Durant la revisió de l’afi liació del VMRO-DPMNE, Gruevski va 

assegurar per escrit que, seguint l’esperit dels valors del PPE, ell estava obligat a 

treballar per a aconseguir unes bones relacions amb els seus veïns. Tot i així, al 

igual que Georgievski, Gruevski va acabar optant per enemistar-se amb Grècia 

en decidir, per exemple, posar a l’aeroport de Skopje i a la principal autopista del 

país el nom de «Alexandre el Gran», i no acceptant les recents propostes de les 

Nacions Unides per a resoldre la disputa del nom, és a saber, que l’ERIM adoptés 

el nou nom de «Alta Macedònia» o «Nova Macedònia».
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Molts m’han criticat per dedicar massa temps a tots aquests petits països i 

per voler seguir tots aquests complicats problemes. Però jo segueixo defenent 

la importància de que el PPE s’involucri en aquesta fràgil regió. No oblidem 

que, a diferència de la divisió de Txecoslovàquia, la dissolució de la República 

Federal Socialista de Iugoslàvia va ser molt violenta i milers de persones hi van 

perdre la vida. La regió continua sent inestable actualment. Crec que seria un 

error que el PPE donés l’esquena a aquests fràgils països dels Balcans occiden-

tals tot i els seus nombrosos problemes regionals i interns. Tots els partits de 

la zona que tenen idees afi ns necessiten una casa política comuna, i nosaltres 

hem d’oferir-los com a mínim l’esperança de que algun dia el seu país podrá 

formar part de la Unió Europea.

La panera d’Europa

La recerca d’un soci a Ucraïna és en moltes coses comparable a allò que va 

passar a Europa Central i de l’Est. Ja molt abans que es parlés sobre la Revolució 

Taronja, vaig anar en missió a Ucraïna amb Wim van Velzen, com sovint fèiem 

als països de l’antic bloc de l’Est o a aquells que havien format part de l’antiga 

Unió Soviètica. Juntament amb els col·legues locals que treballaven per a cons-

truir la democràcia, vam organitzar un seminari sobre «política i religió». El que 

recordo d’aquells dies és la diversitat de les Esglésies Catòliques i el luxe i la gran 

quantitat de diners amb què contaven. No és casualitat que a Ucraïna se l’anome-

ni la panera d’Europa! Però a començament de la dècada de 1990, la possibilitat 

d’una perspectiva europea per a Ucraïna encara no es podia considerar. Això 

canviaria radicalment l’any 2004.

Els primers contactes polítics van ser establerts pels Estudiants Demòcrates 

Europeus (EDS), les Joventuts del Partit Popular Europeu (YEPP) i la Fundació 

Konrad Adenauer de Kiev. A l’octubre de 2003 el meu secretari general, Anto-

nio López-Istúriz, va encapçalar una missió d’investigació a Ucraïna. En el marc 

d’aquesta visita, Víktor Iúsxenko va acceptar la invitació a fer un discurs al con-

grés del PPE de febrer que s’havia de celebrar a Brussel·les. Allà vaig tenir la meva 

primera reunió personal amb ell, durant la qual em va demanar l’estatus de mem-

bre observador del PPE per a la seva aliança política, la Unió Popular la Nostra 

Ucraïna, un bloc de partits que més tard guanyaria les eleccions. En novembre de 
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2004 vaig fer una visita a Kiev per a donar el meu suport a Iúsxenko durant la seva 

campanya per la presidència. Deu dies després d’allò vaig saber que, en contra de 

totes les expectatives, havia perdut les eleccions. Era evident que hi havia hagut 

joc brut. La gent va començar a omplir els carrers, la Revolució Taronja havia 

començat. Iúsxenko va ser acompanyat en la revolució per una altra personalitat 

important, de nom Iúlia Timoixenko. Iúsxenko i el seu moviment la Nostra Ucraï-

na podia comptar amb el recolzament del PPE. En una de les seves cartes va con-

fessar-me que el meu suport i el suport del Partit Popular Europeu personalment 

eren molt importants per ell, a més de molt oportú.

En recolzament de la Revolució Taronja, els nostres primers ministres de la cime-

ra del PPE del 16 de desembre de 2004 van fer la següent afi rmació: «Les forces de-

mocràtiques encapçalades per la coalició la Nostra Ucraïna i dirigides pel candidat 

a la presidència Víktor Iúsxenko, i la gradual convergència de les forces polítiques i 

civils de la societat en la coalició la Nostra Ucraïna, inspirades pels valors del PPE, 

oferiran un futur comú europeu al poble ucraïnès». Un mes més tard, el buró polític 

del PPE va aprovar per unanimitat la concessió de l’estatus de membre observador 

del PPE per a la Unió Popular la Nostra Ucraïna (28 de gener de 2005). Poc abans, 

aquell mateix mes, Iúsxenko fi nalment havia vençut i va ser proclamat el nou pre-

sident del país.

El 22 de novembre de 2006 vaig trobar-me per primer cop amb Iúlia Timoi-

xenko a la seu central del PPE a Brussel·les i li vaig explicar la història de la nostra 

família política. Amb amics i col·legues vam gaudir més tard d’un sopar plegats a 

l’Hotel Stanhope, enfront de les ofi cines del PPE. Iúlia tenia contactes amb quasi 

tots els partits polítics europeus. Només hauria de decidir pocs mesos més tard 

a quin partit europeu volia adherir-se. Les noves eleccions parlamentàries del 30 

de setembre de 2007 van ser crucials. Iúlia em va convidar a dirigir el congrés del 

Bloc Iúlia Timoixenko (BYuT) el 5 d’agost. «El PPE recolza la unitat de les forces 

“taronges”», vaig dir, «necessiteu un govern estable i no una màfi a, un govern capaç 

d’actuar d’una manera efi caç i oportuna, i que es comprometi a protegir la demo-

cràcia i l’Estat de Dret». El congrés va aprovar la proposta de Timoixenko de que el 

seu Partiya Batkivshchyna (Partit de la Pàtria) s’uniria al PPE. Dos dies més tard vaig 

ser convidat al congrés del Bloc la Nostra Ucraïna-Autodefensa Popular del president 

Iúsxenko, on vaig fer la mateixa crida a la unitat.
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El dia de les eleccions, els partits taronges van obtenir la majoria al Parlament 

ucraïnès, la Verkhovna Rada (Rada Suprema). El president i el seu primer ministre 

electe van ser rebuts com a vencedors a la cimera del PPE celebrada a Lisboa el 18 

d’octubre de 2007. Es van comprometre a formar un govern «taronja» i van agraïr 

als nostres líders el seu recolzament durant la campanya, així com també el seu re-

colzament en el reconeixement de l’Holodomor o la fam d’Ucraïna. En 1932 i 1933 

milions de víctimes innocents van morir de fam a Ucraïna per ordre del règim de 

Stalin. El Parlament Europeu va adoptar el 23 d’octubre de 2008 per una aclaparado-

ra majoria una resolució que commemorava les víctimes de l’Holodomor. El nostre 

Grup PPE-DE va ser un dels impulsors de la resolució i el nostre president de grup, 

Joseph Daul, va afi rmar: «A Europa tenim la responsabilitat especial de recordar 

aquest tipus de crims, per tal de que aquests crims no tornin a succeir mai més».

El 7 de febrer de 2008 vam acceptar de forma unànime el Partit de la Pàtria de 

Iúlia Timoixenko com a membre observador del PPE. Poc després, van sorgir desa-

vinences entre els partits taronges. El 13 de març de 2008 la cimera del PPE va ex-

pressar el seu desig de que el govern de coalició taronja continués el seu programa 

de reformes. Posteriorment, a la mateixa cimera, vaig tenir una reunió privada amb 

el president Iúsxenko. El seu entorn havia intentat en va impedir la nostra reunió 

perquè jo m’havia assegurat d’assenyalar que hi havia moltes fi gures claus que es-

taven desestabilitzant el govern i que les forces democràtiques d’Ucraïna acabarien 

per enfonsar-se. Durant l’estiu vaig intentar organitzar un «comitè de savis» que in-

clouria l’expresident de Polònia Aleksander Kwaśniewski i els exprimers ministres 

espanyol i britànic, José María Aznar i Tony Blair, per tal que intervingués entre els 

dos rivals taronges. En qualsevol cas, de resultes de la manca d’acord a l’hora de 

trobar una data adequada, el comitè no va poder ser organitzat a temps i la nostra 

temptativa, tal com estava concebuda, va fracassar...

L’endevinalla caucàsica

Quan el 7 i 8 d’agost de 2008 el confl icte va esclatar a Geòrgia, les relacions amb 

Ucraïna es van tornar més complicades. El 9 d’agost de 2008 vaig expressar la meva 

profunda preocupació sobre les violentes batalles a Ossètia del Sud i els atacs sobre 

objectius civils més enllà d’Ossètia del Sud que estava portant a terme l’exèrcit de 

la Federació Russa. Si la situació no es desactivava ràpidament, tenia el potencial de 
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desestabilitzar tota la regió del Caucas. Vaig exigir el cessament de les hostilitats per 

part de tots els partits i l’immediat restabliment de les negociacions per tal de tro-

bar una solució política a la crisi, així com el respecte per la sobirania i la integritat 

territorial de Geòrgia. 

El president de Geòrgia, Mikheil Saakashvili, i el seu Moviment Nacional Unit 

(ENM) ja havien sol·licitat l’admissió dins el Grup PPE en maig de 2007. Jo ma-

teix vaig prendre part en la missió d’investigació del PPE organitzada per Corien 

Wortmann-Kool a començaments de juliol de 2007, on vaig tenir l’oportunitat de 

conèixer de primer mà aquest remot país europeu. Quan vaig preguntar en una 

reunió amb representants de les ONG georgianes si ells consideraven que Geòrgia 

era un país europeu, un d’ells em va respondre: «Geòrgia no es pot permetre no ser 

un país europeu. Si Geòrgia deixa de ser europeu, llavors deixarà de ser un país». 

Després d’una concatenació de crisis polítiques seguides per unes eleccions presi-

dencials (5 de gener de 2008) i parlamentàries (21 de maig de 2008) que van ser 

decisives, i que van ser guanyades per Saakashvili i el seu partit, l’ENM fi nalment va 

ser acceptat amb l’estatus de membre observador pel buró polític del PPE el 16 de 

setembre de 2008.

Després del confl icte entre Geòrgia i Rússia, l’entorn del president Iúsxenko 

va difondre el rumor de que Iúlia Timoixenko s’havia posat de la part de Moscou 

durant la crisi i la va titllar de «conspiradora del Kremlin». A la cimera del PPE 

a Brussel·les el 15 d’octubre de 2008, ella va negar aquesta crítica en presència 

i amb l’absolut suport del president Saakashvili. Va aportar tota sèrie d’afi rma-

cions molt clares al respecte des del 20 d’agost, quan va insistir en que tant 

ella com el govern ucraïnès recolzaven la integritat territorial de Geòrgia: «La 

integritat territorial de Geòrgia es un tema sagrat tant per Geòrgia com per 

Ucraïna». També podia atenir-se als seus contactes amb el ministre d’Exteriors 

britànic David Miliband del 27 d’agost i amb la cancellera Angela Merkel del 

29 d’agost, quan va donar tot el seu suport als plans de la UE per a resoldre el 

confl icte.

Mentrestant, el president Iúsxenko va decidir dissoldre la Verkhovna Rada un 

altre cop i convocar eleccions. Però a la cimera del PPE, el govern i els líders del 

partit van recolzar amb decisió el restabliment i l’enfortiment de la coalició de 

les forces democràtiques proeuropees; a Ucraïna és essencial l’existència d’un 



286

WILFRIED MARTENS

govern efectiu i estable, sobretot en el context de la recent crisi georgiana així 

com de la crisi global econòmica. Les noves eleccions al parlament, les terceres 

en tan sols tres anys, minarien l’estabilitat d’Ucraïna i el seu projecte europeu.

Em temo que a Ucraïna encara li queda un llarg camí per recórrer. La meva 

dilatada experiència amb els partits de l’Europa Central i de l’Est m’ha ensenyat 

que és molt difícil crear associacions a països políticament inestables, i està ple 

de riscos. Però un partit paneuropeu com el PPE que està desitjós de disseminar 

el seu programa i els seus valors arran del continent no pot esperar. Obviar un 

país tan important com Ucraïna no és una opció per al PPE. Nosaltres sempre 

hem pres riscos i aquest és el motiu pel qual avui som el moviment polític més 

gran de tota Europa. Al mateix temps, estic convençut de que el compromís 

dels partits paneuropeus a països com Ucraïna contribueix d’una forma real a 

l’estabilitat política i a la maduresa democràtica. Per a resumir, crec que també 

és convenient incloure aquí la recent declaració de Iúlia Timoixenko sobre la 

manera com ella veu la futura relació d’Ucraïna i Rússia respecte de la UE:

L’existència o l’absència d’un marc de cooperació sovint determina 

si les disputes diplomàtiques donaran pas a una crisi. L’existència 

de marcs internacionals efectius, en tot cas, sovint exigeix un gran 

acord. El conveni sobre l’acer del 1952 entre França i Alemanya va 

tenir com a resultat un repartiment de la sobirania quant a una 

funció vital de l’Estat. Aquest conveni va crear un precedent per al 

projecte europeu al complet. En 2009, el repte de la UE es començar 

a donar forma a l’acord entre Rússia i Ucraïna. (The Economist, 19 

de novembre de 2008)

Turquia estableix un precedent

He mencionat al capítol II (a l’apartat «Un Partit Popular Europeu») que el 

CDU-CSU desitjava mantenir relacions estructurals amb partits polítics de fora 

de la Comunitat Europea que no pertanyessin al PPE. En 1978 van decidir crear 

la Unió Democràtica Europea (UDE), una associació de cristianodemòcrates, 

conservadors i altres partits no col·lectivistes. Els partits turs de centredreta 

com el Partit de la Mare Pàtria de Mesut Yilmaz i el Partit de la Via Recta de Tan-
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su Çiller van ser rebuts amb els braços oberts dins la UDE. Irònicament, aquests 

partits van tenir menys problemes per ser acceptats com a membres de la UDE 

que els que va tenir el Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP) perquè li 

fos atorgat l’estatus de membre observador del PPE en gener de 2005.

Durant la cimera del PPE a Brussel·les el juny de 1996, els nostres caps de 

govern van declarar la seva oposició a l’admissió de Turquia dins la UE. Aquesta 

declaració va crear una magnífi ca agitació política i molta incomprensió a Anka-

ra. És més, per a posar encara pitjor les coses, els partits de centredreta de Tur-

quia (Partit de la Mare Pàtria i Partit de la Via Recta) van ser esborrats del mapa 

polític a les eleccions de l’any 2002. Una situació totalment nova es va obrir al 

nostre davant quan l’AKP va ascendir al poder; en la seva presentació electoral 

va obtenir la majoria absoluta. Tot i que Recep Tayyip Erdoǧan era el líder del 

partit, Abdullah Gül es qui va prendre el càrrec de primer ministre.

Durant aquesta època, l’ofi cina de la Fundació Konrad Adenauer a Ankara 

va fer públic un anàlisi detallat de l’AKP i del desenvolupament social i polític 

a Turquia. En el món de després de l’11 de setembre, jo cada cop estava més 

convençut de la importància del diàleg amb un partit laic com l’AKP, que inclou 

musulmans moderats i democràtics en un país que fa una clara separació entre 

religió i Estat.

Els primers contactes entre l’AKP i el PPE daten de fi nals de 2002. El 7 de 

febrer de 2003 vaig visitar Istanbul acompanyat per Wim van Velzen, i allà em 

vaig trobar amb Erdoǧan. A petició de l’AKP, el vicepresident del PPE Kostas 

Karamanlis va presidir el seu primer congrés de partit el 12 d’octubre de 2003. 

Durant aquest mateix mes es va dur a terme una missió d’investigació informal 

per part de Wim van Velzen (del CDA), Hartmut Nassauer (del CDU) i Antonios 

Trakatellis (del ND). El llavors ministre d’Afers Exteriors, Abdullah Gül, va diri-

gir el congrés del PPE celebrat a Brussel·les en febrer de 2004. Uns dies més tard, 

va tenir lloc l’extensament comentada visita a Turquia d’Angela Merkel, líder de 

l’oposició, juntament amb Wolfgang Schäuble. Merkel es va reunir amb Erdoǧan 

en persona. Durant la meva visita a Ankara al juliol de 2004, Erdoǧan va anunci-

ar que el seu partit sol·licitaria l’accés al PPE.

Després de la positiva recomanació de la Comissió Europea en el seu informe 

del 6 d’octubre de 2004 per a començar les negociacions d’accés, la cimera del 
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PPE del 4 de novembre va donar el seu consentiment a cursar la sol·licitud de 

l’AKP, segons la qual aquest partit s’inscriuria al PPE inicialment com a mem-

bre observador abans que com a membre associat, segons l’original petició 

d’Erdoǧan. La cimera del PPE també va anunciar que les negociacions per a 

l’entrada de Turquia a la UE havien de seguir obertes. Un dia més tard vaig rebre 

Gül al meu despatx per a discutir i aclarir les decisions preses a la cimera del 

PPE. Per decisió del buró polític, el 28 de gener de 2005 l’AKP es va convertir en 

membre observador del PPE. El 22 de març de 2005 el primer ministre Erdoǧan 

va assistir a la cimera del PPE celebrada a Meise.

Demòcrates musulmans, no

El fet que l’AKP s’hagués convertit en membre observador del PPE no era quel-

com trivial. Signifi cava que l’AKP acceptava els nostres estatuts, inclòs el preàm-

bul i el Programa Bàsic d’Atenes. Però podia també aquest partit recolzar els prin-

cipis cristianodemòcrates? Quan li vaig fer aquesta pregunta a Erdoǧan, ell em 

va respondre: «Nosaltres sentim una gran afi nitat amb els cristianodemòcrates. 

Compartim els mateixos valors fonamentals i ens sentim, exactament igual que 

vosaltres, inspirats per la nostra religió». En el seu programa polític gairebé no hi 

ha cap referència a l’Islam. «L’AKP considera els principis i les reformes d’Atatürk 

com el vehicle més important per a aixecar el poble turc per sobre del nivell de la 

civilització contemporània i veu això com un element de pau social». Pel que fa als 

drets i llibertats fonamentals, el seu partit considera la religió com una de les més 

importants institucions de la humanitat, i el laïcisme com un prerequisit per a la 

democràcia, així com uan assegurança per a la llibertat de religió i de consciència. 

També rebutja la deformada interpretació de la laïcitat com l’enemistat en contra 

de la religió. Bàsicament, el laïcisme és un principi que permet a la gent de totes 

les religions i creences practicar còmodament les seves religions, tenir la possibi-

litat de expressar les seves conviccions religioses i viure en conseqüència, però 

que també permet a la gent sense creences organitzar les seves vides dins aquest 

esquema. Des d’aquest punt de vista, el laïcisme és un principi de llibertat i pau 

social. (Extret de la pàgina web de l’AKP)

En la carta del 8 de setembre de 2004 que em va dirigir, el primer ministre 

Erdoǧan declarava el següent: «En el preàmbul als estatuts del PPE hi ha una refe-
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rència a la visió cristiana de la humanitat i al concepte cristianodemòcrata de la 

societat. [...] L’AKP acatarà aquestes disposicions fi ns el punt que li permetin els 

seus propis estatuts i en conformitat amb el tractat constitucional de la UE». Com 

a resposta, vaig fer-li la següent pregunta: «Per què l’AKP no es fa dir musulma-

demòcrata igual que al PPE nosaltres ens anomenem cristianodemòcrates?». La 

seva resposta va ser clara: «Nosaltres mai no podrem fer això. Mai podrem utilit-

zar la nostra religió en nom del partit perquè la gent, els moviments i els partits 

cometen errors i això tindria un efecte devastador sobre la religió». En comptes 

d’això, l’AKP es defi neix ofi cialment a si mateixa com una formació «demòcrata 

conservadora».

Junts i amb nosaltres

Existeixen nombroses raons per a justifi car la cooperació entre l’AKP i el 

PPE. Els nostres programes polítics i els nostres punts de vista estan estretament 

lligats. Els liberals europeus estaven disposats a acceptar l’AKP a qualsevol preu, 

i per un moment aquesta possibilitat va estar a punt de convertir-se en realitat 

quan Erdoǧan va assistir a la cimera dels líders de govern liberals en juny de 

2004. Inclús els Socialistes Europeus van començar a interessar-se per l’AKP 

quan aquest va aconseguir una aclaparadora victòria en les eleccions de juliol de 

2007 i va fer-se amb el 46,6% dels vots i 341 del 550 escons.

Tot i això, l’AKP segueix interessat en continuar cooperant amb el major 

partit europeu de centredreta. Si Erdoǧan vol obrir-se pas a Europa, això no serà 

possible amb els liberals o amb els socialistes. Treballant amb nosaltres hi ha 

més possibilitats de que l’oposició a Turquia pugui ser superada. Això va quedar 

demostrat un cop més en el recent judici per intentar invalidar l’AKP. El 22 de 

maig de 2008 vaig expressar la meva profunda preocupació pel fet que el Tribu-

nal Constitucional jutgés aquest cas:

En tots els anys del meu compromís polític europeu, aquest és el primer cop 

que he hagut de veure com la magistratura d’un país candidat a la UE arribava al 

punt de considerar declarar il·legal el seu propi partit de govern, un partit que 

gaudeix del 50% del suport del electorat, un partit que pertany a la més gran 

família política europea. Em temo que si el tribunal continua amb el fi nal amb 

aquest cas, això posarà en greu perill tot el procés de reforma del país.
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Fins allà on jo sé, vaig ser l’únic líder d’un partit europeu que es va posicio-

nar públicament. Després de una deliberació de tres dies, el tribunal va llegir el 

seu veredicte el 30 de juliol de 2008. Per a dissoldre un partit polític es reque-

reix una majoria qualifi cada de set vots sobre onze. Sis membres del tribunal van 

votar a favor de la dissolució del partit, no es va aconseguir per tant, per un vot, 

la majoria qualifi cada requerida. Quatre membres van votar a favor de tallar el 

fi nançament governamental del partit, mentre que el president del tribunal va 

desestimar la sol·licitud de dissolució.

Efectivament, alguns partits membres del PPE encara es senten bastant incò-

modes respecte de la cooperació amb l’AKP. Aquest és clarament el cas quan el 

tema de Turquia és utilitzat per a fi ns de política interna nacional. També tinc 

grans difi cultats per a entendre per què François Bayrou s’ha convertit en un fer-

vent oponent de l’entrada de Turquia a la UE, tot i que els seus eurodiputats seuen 

al Grup Liberal al Parlament Europeu (ALDE), el grup que més obertament està a 

favor de l’entrada de Turquia a la UE. L’hostilitat de Valéry Giscard d’Estaing envers 

la candidatura de Turquia a la UE en una entrevista publicada a Le monde el 6 de 

novembre de 2002 també ha tingut una infl uència determinant sobre l’opinió pú-

blica francesa. La resistència mental dels francesos cap a Turquia està sent reforça-

da per alguns creadors d’opinió. Però si hi ha un país que ha tingut una infl uència 

crucial sobre la modernització i l’occidentalització de Turquia, aquest país és Fran-

ça; durant el segle XIX i començaments del XX, l’infl ux francès va jugar un paper 

central en el naixement de la Turquia moderna i laica que coneixem avui en dia.

La possible entrada dels turcs a la CE/UE ja va ser estudiada l’any 1963. 

El 14 d’abril de 1987, quan jo era president del Consell Europeu, Turquia va 

presentar ofi cialment la seva sol·licitud d’entrada. Avui en dia, la Unió Euro-

pea dels vint-i-set estats membres no està en posició (ni institucional ni eco-

nòmicament) de poder integrar un país tan gran. Però les condicions actuals 

no haurien de ser enteses per Turquia com una negativa. El PPE està a favor 

de mantenir obertes les negociacions, que en un primer moment haurien de 

portar a una «associació privilegiada». Tot depèn dels resultats d’aquesta fase 

provisional i de la capacitat de la UE d’integrar fi nalment un país tan gran. 

Si l’associació privilegiada s’avalua de forma positiva i si la UE disposa de su-

fi cients medis econòmics, els arguments en contra de la completa admissió 
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com a estat membre desapareixerien. Per damunt de tot, necessitarem líders 

polítics que no siguin presoners de les seves lluites internes i que tinguin la 

valentia de defensar el bé comú d’Europa.

Cap a l’àmbit mundial

Estem tan intensament centrats en Europa que això quasi pot fer que obli-

dem que existeix un altre món que està menys atrafegat amb vicissituds internes 

i que lluita amb problemes d’una altra magnitud. La democràcia cristiana es tro-

ba encastada en una organització global molt més gran anomenada Internacio-

nal Demòcrata Cristiana (IDC). La UEDC va ser la organització regional europea 

de la IDC, però quan es va fusionar amb el PPE en 1999, el PPE va prendre el 

control d’aquesta competència. I, el que és més important, juntament amb els 

presidents xilens Eduardo Frei i Patricio Aylwin, la IDC ha estat la força guia i 

sovint la salvadora política dels més necessitats.

Malauradament, a fi nals de la dècada de 1990, la IDC va entrar en una pro-

funda crisi econòmica. Després del veredicte del Tribunal de Comptes Europeu, 

el Grup PPE al Parlament Europeu va cancel·lar la seva subvenció anual. Això 

no signifi cava una altra cosa que la mort imminent d’aquesta vella organització 

internacional. Com la IDC estava trencada de facto, el secretari general del PPE, 

Alejandro Agag, va proposar organitzar la seva liquidació. Tenint en compte els 

seus excel·lents contactes a l’Amèrica Llatina, personalment vaig pensar que se-

ria una bona idea que José María Aznar es convertís en president de la IDC. Però 

després de que s’excusara per no poder acceptar el càrrec de forma immediata, 

vaig proposar dirigir-la jo mateix de forma provisional. 

Vaig esdevenir, per tant, president de la IDC al congrés de Santiago de Xile 

el dia 11 d’octubre de l’any 2000. De fet, jo era una mena de director de crisi 

que havia de resoldre problemes materials i econòmics. Però també em vaig as-

segurar de posar un nou èmfasi en el contingut per mitjà de la creació d’un nou 

programa bàsic junt amb el president Patricio Alywin. Aquest va ser aprovat el 

20 de setembre de 2001 per la Conferència de Líders a la Ciutat de Mèxic. Aquell 

dia, després del previ acord, Aznar va ser elegit president. També es va modifi car 

el nom de la organització internacional. Amb les mateixes sigles, d’ara endavant 

s’anomenaria Internacional Demòcrata de Centre. En alguns països asiàtics i afri-
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cans no estan permeses les referències a la religió, i sense canviar el nom hauria 

resultat impossible estendre la Internacional més enllà, a Àsia i Àfrica. Des del 

canvi de nom, molts partits de l’Àsia Pacífi ca i de diverses regions de l’Àfrica 

s’han unit a la organització.

Tot i això, encara hi ha dues organitzacions internacionals multilaterals de cen-

tredreta que operen en paral·lel, com havia estat el cas pocs anys enrere a Europa 

amb el PPE i la UDE, cosa que va ser afortunadament resolta amb la fusió de la 

UDE i el PPE en 2002. La Unió Internacional Demòcrata (IDU), fundada en 1983, 

també aglomera partits de centredreta d’arran del món (incloent pràcticament tots 

els partits membres del PPE). De fet, la iniciativa de formar la IDU va ser presa 

per George H. W. Bush juntament amb Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Jacques 

Chirac i Alois Mock. Però la decisió d’establir el secretariat de la IDU a Londres va 

portar, inevitablement, tensions amb la IDC (i amb el PPE). El secretariat va caure 

en mans de membres poc importants del personal del Partit Conservador britànic, 

que s’oposaven a qualsevol forma de cooperació amb la IDC i van descartar abso-

lutament les perspectives de la UE en política internacional, això és, les del PPE.

Afortunadament, els canvis a la IDU van arribar a la tardor de 2004, quan 

el comitè executiu de la IDU i el seu president, l’antic primer ministre austra-

lià John Howard, van decidir resituar el secretariat i traslladar-ho de Londres a 

Oslo. Es va assenyalar al polític del Høyre, Eirik Moen, per al càrrec de secretari 

general de la IDU, i la notícia va ser molt ben rebuda, ja que el Høyre era un 

partit membre del PPE molt involucrat. De resultes, la IDU es va acostar «mental-

ment» al PPE i a la IDC. Poc després, vaig bescanviar un bon número de cartes 

amb John Howard en les quals els dos vam aplanar el camí per a que el PPE es 

convertís en una associació regional de la IDU. A la reunió executiva de la IDU 

celebrada a Sydney, Austràlia, el 21 d’abril de 2008, el PPE va ser acceptat per 

unanimitat com a associació regional, juntament amb la UDE, que s’havia man-

tingut com a entitat nominal de la IDU per als partits no membres del PPE (això 

és: el Partit Conservador britànic, el txec ODS). La decisió va ser confi rmada a 

la Conferència de Líders de Partits de la IDU celebrada a París el juliol de 2008, 

on jo vaig ser nomenat vicepresident de la IDU.

No obstant això, tot i les noves funcions del PPE com a pont entre la IDU i la 

IDC, la majoria dels partits membres de les dues organitzacions internacionals 
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insistien en la fusió la IDU i la IDC. Jo crec fermament que els nostres valors 

democràtics i cristians estarien millor representats arran del món si fi nalment 

aconseguim establir una única organització internacional de centredreta forta 

i unida. L’impacte d’una organització com aquesta augmentaria considerable-

ment; podria oferir més benefi cis als seus membres i posaria en una situació 

delicada a la sòlida Internacional Socialista. Però encara no ha arribat a concre-

tar-se cap iniciativa seriosa en aquesta direcció. Hi ha molts problemes que ne-

cessiten ser tractats, com la reserva d’alguns partits llatinoamericans membres 

de la IDC a cooperar amb els republicans dels Estats Units.

A part del nostre compromís multilateral en política internacional, el PPE es 

va embarcar l’any 2005 en l’esforç d’establir contactes internacionals bilaterals 

amb partits i països de més enllà de la UE i, el que és més important, de més 

enllà del continent europeu. Considerant que la UE ha treballat molt dur durant 

els darrers anys per a desenvolupar el seu perfi l internacional, era quelcom na-

tural pel PPE desenvolupar també el seu propi perfi l internacional en la mateixa 

direcció. De fet, la nostra feina reforça el treball de la Comissió Europea i el seu 

servei de Relacions Exteriors, ja que el nostre objectiu és crear contactes amb 

partits i governs del món sencer que siguin preferentment afi ns al pensament de 

la Unió Europea i busquin intensifi car les relacions amb ella. Amb l’esmena dels 

Estatuts i Regulacions Internes del PPE l’any 2006, per primer cop va quedar de-

fi nida la posició de la secretaria de Relacions Exteriors, i en setembre de 2006, 

el buró polític va escollir Kostas Sasmatzoglou, de Nea Dimokratia, pel càrrec.

Un exemple característic de la nostra feina han estat les nostres relacions 

bilaterals amb el Partit Republicà dels EE UU. Aquesta relació va ser possible grà-

cies a la societat que vam establir en 2005 amb l’Institut Republicà Internacional 

(IRI), una organització democratitzadora que funciona com la ofi cina informal 

internacional del Partit Republicà. Des de llavors, hem coorganitzat amb l’IRI 

molts actes amb oradors altament qualifi cats, incloent un acte a Brussel·les el 

29 d’abril de 2006 que va comptar amb la presencia del director de l’IRI (i can-

didat presidencial al 2008), el senador John McCain. Igualment important va 

ser la participació del PPE a la Convenció Republicana a Saint Paul, Minnesota, 

(de l’1 al 4 de setembre de 2008), don van estar representats per una important 

delegació i vam organitzar un reeixit acte de relacions públiques del PPE. En el 
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període posterior a la derrota de John McCain el 4 de novembre de 2008, els 

republicans es van haver d’embarcar en una fase de renovació del seu partit. La 

nostra cooperació amb ells no només és necessària, sinó que també es tracta 

d’una qüestió de solidaritat política. Espero que la nostra intenció d’obrir una 

ofi cina a Washington DC (amb l’objectiu de promoure amb més efi càcia la visió 

del PPE en les relacions entre la UE i els EE UU) pugui fer-se realitat molt aviat. 

Les activitats internacionals del PPE també s’han estès al Canadà, on hem 

instaurat sòlides relacions amb el primer ministre, Stephen Harper, i amb el Par-

tit Conservador del Canadà, així com amb el Partit Liberal d’Austràlia, el Partit 

Liberal Democràtic de Japó i el Partit Nacional de Nova Zelanda, entre altres. 

Paradoxalment per a molts, també hem establert contactes amb el Partit Comu-

nista xinès, no perquè hi estiguem d’acord en termes ideològics, sinó perquè 

necessitem comunicar-nos amb ells per tal de millorar la comprensió mútua i 

per tal de que els arribin les nostres crítiques sobre assumptes de drets humans 

i sobre la manca de reformes democràtiques a la Xina.

Sorprenentment, la nostra recent innovació política basada en desenvolupar 

contactes a nivell internacional encara ha de ser igualada per qualsevol altre 

partit polític europeu.
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Adán: Cada ésser humà i tota la humanitat

Sant Pau als corintis:

La caritat és pacient, és bondadosa; la caritat no té enveja, no es va-

nagloria, no s’enorgulleix; no és insolent, no busca el propi interès, no 

s’irrita, no té en compte el mal; no s’alegra de la injustícia, sinó que 

s’alegra amb la veritat; tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot 

ho suporta. [...] Ara hi veiem com per mitjà d’un mirall, en enigma, 

però aleshores hi veurem cara a cara; ara conec només en part, però 

llavors coneixeré del tot amb la perfecció amb què he estat conegut. 

Mentrestant subsisteixen la fe, l’esperança i la caritat, totes aquestes 

tres; però la més gran de totes elles és la caritat.

Primera Epístola als Corintis, 13 (versió de la Bíblia de Montserrat)

Com pot un polític viure l’ideal que Sant Pau descriu a la carta als corintis? 

Perquè ell no parla de l’amor entre un home i una dona sinó més aviat de l’amor 

fraternal entre els cristians d’una de les seves primeres comunitats. Als inicis de 

la meva carrera política el fi lòsof francès Paul Ricœur em va infl uir profunda-

ment. Vaig llegir i rellegir els seus Assaigs. El 1968 es va publicar a Holanda una 

col·lecció d’articles que formaven part d’un volum titulat «Política i Fe» (Politiek 

en geloof, Essays van Paul Ricœur, Utrech: Uitgeverij Ambo,1968). Aquests 

texts em van ajudar a entendre millor i a abraçar els ideals i les virtuts de Sant 

Pau i a esforçar-me per aconseguir-los.

En aquest epíleg refl exiono sobre quina és la meva postura política i social. 

Intento desxifrar què es troba darrere el meu compromís i aquí Paul Ricœur és, 

altra vegada, un «company de viatge» sense rival. En el seu assaig «El socius i el 

veí» (1964) s’adreça directament al cor d’aquest assumpte. Posa molt d’èmfasi en 

els aspectes històrics de l’amor i en la gran riquesa que s’amaga en la dialèctica 

entre el socius (el nostre conciutadà) i el veí: «A vegades la relació personal amb 
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el veí passa a través de la relació amb el socius; a vegades es desenvolupa al 

marge de les relacions socials; a vegades els dos tipus de relacions s’oposen una 

amb l’altre». Fent referència a la paràbola del bon samarità sosté que el veí també 

signifi ca la doble necessitat d’apropament i llunyania: «Així el samarità ens era 

proper perquè es va apropar i ens era distant perquè encara era el no jueu que 

un dia en concret va recollir un home al camí».

El «veí» és la manera personal com em trobo amb una altra persona, inde-

pendentment de la mediació social. És una trobada que exclou judicis de valor 

basats en la història. L’objectiu fi nal de les institucions (o d’una mediació social 

com aquesta) és el servei que poden oferir a la gent. Si ningú no se’n benefi cia, 

les institucions no tenen sentit. La seva importància, però, queda amagada per-

què ningú pot valorar-ne els benefi cis. 

L’amor no es troba necessàriament on s’exhibeix de manera més òbvia; també 

es troba amagat en els humils i abstractes serveis de correus i en els departaments 

de la seguretat social; molt sovint és l’objectiu amagat de la interacció social. El 

judici fi nal signifi ca que «serem jutjats» pel què hem fet a gent individual a través 

de les institucions més abstractes, fi ns i tot sense adonar-nos-en. L’amor lleial que 

es mostra als individus serà, a fi  de comptes, el primordial. Encara ara això sor-

prèn. Perquè mai sabem quan arribem a la gent. Creiem que exercim aquest amor 

directe en les relacions «immediates» de persona a persona, però sovint el nostre 

amor no és res més que exhibicionisme; i creiem que no arribem a ningú en les 

relacions «més distants» de treball, polítiques, etc. Però potser també en això ens 

equivoquem. La mesura de les relacions humanes sembla ser: «Arribem als indivi-

dus?». Però no tenim ni el dret ni la capacitat de valer-nos d’aquesta mesura» (Le 

socius et le prochain a Historie et vérité, Editions de Seuil, 1964, pp. 99-111).

El 1960 Paul Ricœur va emprendre de nou la seva línia de pensament a «L’ima-

ge de Dieu et l’épopée humaine» quan afi rma que «un possible camí és el que 

vaig emprendre pocs anys enrere a l’assaig «El socius i el veí». Paul Ricœur diu: 

En aquell moment vaig comparar les relacions «immediates» de per-

sona a persona (les relacions amb els nostres veïns) amb les relacions 

«més distants» guiades a través de les institucions i els òrgans socials 
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(les relacions amb el socius). Contemplar la imatge de Déu ens permet 

començar el camí des del destí fi nal, dit d’una altra manera, començar 

a partir de la unitat profunda i amagada de totes aquestes relacions 

tal i com s’expressen en la teologia de l’amor, que a la vegada és una 

teologia de la història. Els Pares de l’Església sabien que un humà és 

individu i col·lectiu a la vegada. L’Home: això és, cada ésser humà i 

la humanitat sencera. Alguns d’ells també sabien que Adam signifi ca 

ánthropos, ésser humà. Eren capaços d’imaginar un individuu col-

lectiu, un individu que és l’equivalent a una raça, un col·lectiu que es 

ramifi ca en pensaments, desitjos i sentiments individuals.

Encara podien entendre aquesta paradoxa perquè havien preservat la 

dimensió històrica i còsmica de la imatge de Déu. És obvi que aquesta 

paradoxa ens sorprèn, a dia d’avui: com mai abans, la nostra raça 

humana té l’amenaça de partir-se en dos. D’una banda les relacions 

immediates d’amistat, de vida matrimonial i privada; d’altra banda, 

les relacions mediatitzades de la vida política, social i econòmica. 

Aquesta dicotomia entre privat i públic, que fa absurds tots dos mons, 

és totalment contrària a l’antropologia que pren la iniciativa a partir 

de la meditació sobre la imatge de Déu.

En «L’image de Dieu et l’épopée humaine», a Histoire et vérité, Editions 

du Seuil, 1964, pp. 112-131.

Què signifi ca això per a nosaltres, que som democratacristians? Europa viu 

un període de canvis profunds. Des de la fi  de la Guerra Freda, els nostres països 

i la nostra gent s’han esforçat per adaptar-se a les sempre canviants circums-

tàncies d’Europa i el món. Aquestes noves circumstàncies han signifi cat nous 

reptes per als democratacristians, però també noves oportunitats. Les antigues 

democràcies europees viuen una profunda crisi de valors que posa en perill 

els fonaments mateixos del sistema polític. A més a més, les noves democràcies 

establertes a Europa encara afronten el creixent dolor dels seus sistemes polítics 

mentre, a la vegada, fan front a la globalització econòmica i a l’ingrés a la UE.
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Tanmateix som conscients dels perills, les temptacions i la pèrdua de direc-

ció que comporta la crisi de valors que Europa pateix. No podem aportar soluci-

ons simples per a superar tots aquests reptes, però podem actuar basant-nos en 

valors i principis fonamentals que ens marcaran el camí correcte.

Contra les temptacions ideològiques

Tot i l’esfondrament del marxisme-leninisme a l’Europa Central i de l’Est, la 

batalla ideològica a Europa no s’ha acabat. El liberalisme, per exemple, ofereix 

molts avantatges. La seva recepta d’economia de mercat ha fet possible el des-

envolupament d’uns nivells de vida que altres sistemes no han estat capaços 

d’aconseguir. El neoliberalisme ignora, tanmateix, les dimensions socials del 

lliure mercat al posar l’èmfasi exclusivament en els esforços individuals de cada 

home i dona.

L’ecologia, compatible amb els valors democratacristians, aporta una con-

tribució positiva per a resoldre reptes urgents com el canvi climàtic i s’esforça 

a treure el millor de cada home i dona per a millorar la qualitat de vida. Tan-

mateix, dins aquesta ideologia hi rau la temptació d’atribuir valors absoluts a la 

natura i a la Terra i menysprear tot progrés tecnològic i econòmic.

El socialisme és una ideologia plena de desavantatges; o bé utilitza el vell 

model de la lluita de classes, model que ja no satisfà les aspiracions dels seus 

ciutadans, o bé (com és el cas de la democràcia social) abandona la lluita de 

classes però manté les sospites envers la societat civil i els cossos intermediaris 

i dóna un excés de prioritat a l’activitat normativa de l’Estat, envaint així massa 

sovint el teixit social.

No cal dir que la ideologia més perillosa a Europa a dia d’avui és l’amalga-

ma de populisme i nacionalisme, o «nacionalisme populista». El sentiment de 

patriotisme i de pertinença a una comunitat específi ca és inherent a l’exis-

tència de cada ésser humà, i per tant és del tot legítima. El nacionalisme po-

pulista, tanmateix, no és acceptable ja que nega en termes absoluts qualsevol 

altre valor i responsabilitat, tals com la lleialtat a l’Estat democràtic i el dret 

de les minories.

Els europeus difereixen i sovint es contradiuen en la seva percepció dels 

valors. D’una banda el creixement del materialisme, l’individualisme i el cinis-
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me, tot plegat barrejat amb el col·lapse de les idees universals, i d’altra banda la 

«política de cas per cas», l’impuls que la societat resolgui problemes individuals, 

han creat un clima social complicat. Però com a mínim aquest nou clima també 

ha creat una renovada aspiració a portar una vida basada en valors com la res-

ponsabilitat, la lleialtat i la preocupació per la seguretat.

D’aquí que els democratacristians i els moviments polítics afi ns hagin d’iden-

tifi car, més que mai, les preocupacions centrals de les societats europees i oferir 

unes solucions modernes, tangibles, en vistes a un futur pròsper.

Superant nous reptes

La societat europea es veu confrontada a evolucions múltiples i contradictò-

ries que posen en perill la seva cohesió interna.

El saldo demogràfi c negatiu a Europa, per exemple, representa un perill au-

tèntic i durant les properes dècades continuarà dominant les nostres societats. 

A la vegada, importants moviments migratoris de l’Est i el Sud han augmentat la 

pressió sobre Europa.

El coneixement científi c és una font potencial per a millorar el benestar i per a 

la justa distribució de la prosperitat. Les innovacions tecnològiques ajudaran a mi-

llorar la qualitat de les societats de demà. Tanmateix, els avanços científi cs i tecno-

lògics no ens han d’induir a l’error o fer que perdem el respecte per la naturalesa.

El fl ux d’informació sense sentit, especialment quan els mitjans de comuni-

cació el distorsionen, pot resultar en la desaparició total de la responsabilitat i 

en la introducció de la irracionalitat en la política. Pot crear un clima inestable 

i confús així com portar a l’apatia i a la impressió que hi ha solucions fàcils i 

ràpides per a tots els problemes.

Els democratacristians no afi rmem tenir totes les respostes a aquests reptes. 

Tanmateix, sense perdre de vista els perills que ens envolten, crec que també 

hem d’aprofi tar les noves oportunitats. Per exemple, hem de liderar l’enforti-

ment i l’espargiment de la democràcia al món i, en efecte, hem de promoure els 

valors i les regles europees arran del món. El model democratacristià de lligar 

l’economia social de mercat amb la democràcia ja ha demostrat tenir molt èxit 

a l’Europa Central i de l’Est i ofereix grans possibilitats per a molts països en 

transició d’arreu del món.
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Valors fonamentals

El Partit Popular Europeu ha fet explícits i concrets aquests ideals en el pro-

cés d’integració europea i en el context de les activitats del partit. Les coses 

que ens uneixen en un mateix fonament, a pesar dels diferents orígens, cultura 

política i tradició religiosa, es van establir de mutu acord al Programa Bàsic de 

l’històric congrés d’Atenes de novembre de 1992. Aquest document, que es va 

començar a redactar després de la fi  de la Guerra Freda, intentava marcar el camí 

al nou partit en un període de molta incertesa. Posa sobre el paper les pedres 

angulars del nostre projecte polític. No és sorprenent que la rellevància i la força 

expressiva d’aquest document continuïn sent ara més forts que mai.

La democràcia cristiana no es pot donar per feta. S’ha construït al voltant 

d’un conjunt de valors creats amb molta cura que s’arrelen en l’essència de cada 

ésser humà. Afi rma la dignitat de l’ésser humà i considera la humanitat com el 

subjecte de la història, i no l’objecte. Basant-se en valors judeocristians manté 

que cada persona és única, insubstituïble, totalment irreductible, lliure per na-

turalesa i oberta a la transcendència.

Com que la gent és lliure, responsable i interdependent, la gent ha de prendre 

part en la construcció de la societat. Per a molts, darrera aquest compromís hi ha 

la creença de que estem cridats a contribuir al treball de la creació de Déu i a la 

llibertat. La llibertat és inherent a l’essència de la humanitat. Signifi ca que cada 

individu té el dret i el deure de ser totalment responsable d’ell mateix, dels seus 

actes i de compartir responsabilitats amb els veïns i amb tota criatura vivent.

La veritat és transcendent i, com a tal, no és totalment accessible a la hu-

manitat. La llibertat afi rma que la humanitat és, per naturalesa, imperfecta. En 

conseqüència, els democratacristians reconeixen que és impossible que ningú 

concebi o fi ns i tot construeixi una societat perfecte, lliure de tot dolor i confl ic-

te. A la vegada, els democratacristians rebutgen qualsevol mena de totalitarisme 

basat en aquesta aspiració.

Tot home i tota dona són responsables de millorar constantment la societat 

basant-se en valors essencials i en principis reguladors que s’estableixen de ma-

nera comuna. Al aplicar aquests valors i principis, som capaços d’evitar, conduir 

i resoldre de manera pacífi ca les diferències entre els humans i els reptes que la 

humanitat enfronta.
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Llibertat i responsabilitat

El nostre pensament i acció política es basen en principis universals igual-

ment importants, interdependents i fonamentals: llibertat i responsabilitat, 

igualtat fonamental, justícia i solidaritat.

La llibertat genuïna signifi ca autonomia i responsabilitat i no pas indepen-

dència irresponsable. Tothom comparteix la responsabilitat envers el món creat. 

Les futures generacions també han de poder viure en harmonia amb el medi 

ambient en el qual cada ésser humà és una baula essencial de la cadena.

Igualtat

Tots els éssers humans són iguals perquè són dotats amb la mateixa dig-

nitat. A pesar de les seves diferències en termes de talent i habilitats, tots els 

éssers humans han de ser lliures d’aconseguir els seus progressos personals 

sense distinció d’origen, sexe, edat, raça, nacionalitat, religió, conviccions, 

estatus socials o salut.

Justícia

Justícia signifi ca que les condicions en les quals els individus poden exercir 

la seva llibertat han d’estar garantides a totes hores. Una dimensió de la justícia 

és el respecte per l’Estat de Dret. Les lleis evolucionen constantment, però sem-

pre han de ser acceptades lliurament per la gent.

Les lleis han d’evolucionar basant-se en el respecte als drets fonamentals 

i inalienables de tot ésser humà, com es defi neixen a la Declaració Universal 

dels Drets de l’Home de 1948 i en la Convenció Europea sobre Drets Humans i 

Llibertats Fonamentals de 1950.

La justícia no pot ser arbitrària; no es pot percebre com la tirania de la ma-

joria. Ha de respectar la minoria i cap majoria pot negar a la minoria el lliure 

exercici dels drets.

Solidaritat 

Justícia, igualtat fonamental per a tots i la dignitat de cada individu són inse-

parables. La solidaritat signifi ca adonar-se de la interdependència i la interrela-

ció entre els individus i les seves comunitats. 
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Signifi ca sobretot protegir els més febles de la nostra societat i del món. El 

concepte democratacristià de la persona rebutja, per reductors, l’individualisme 

egoista i el col·lectivisme. Rebutja els extrems i l’exclusió; defensa el diàleg, la 

tolerància, el compartir.

Respecte pel món creat

La democràcia cristiana s’oposa a l’explotació injusta de la terra, la manca de 

respecte pel potencial regenerador de la naturalesa. Fa una crida al control de 

la Terra amb la vista posada a satisfer les necessitats de tothom i la millora de 

la condicions de vida, al mateix temps que s’assegura una evolució duradora i 

compatible amb la protecció dels interessos de les generacions futures.

Respecte pel món creat signifi ca que el control responsable de la biosfera i 

de l’herència comuna de la humanitat és necessari i essencial per al desenvolu-

pament harmoniós de cada ésser humà viu i venidor.

Subsidiarietat

La subsidiarietat signifi ca que el poder s’ha d’exercir amb la vista posada en 

la solidaritat, l’efi càcia i la participació dels ciutadans; en altres paraules, allà on 

s’és més efectiu i s’està més a prop dels ciutadans. Les tasques que es poden dur 

a terme en un nivell inferior no s’han de transferir a un nivell superior.

La subsidiarietat es basa en la premissa que la societat es pot construir lliure-

ment. Les autoritats públiques han de respectar els drets humans i les llibertats 

fonamentals, reconèixer l’autonomia de la societat civil i no ocupar el lloc de la 

iniciativa privada i social. Les activitats de les organitzacions no governamentals 

i la creació d’associacions de qualsevol tipus s’han d’encoratjar.

Democràcia

Els democratacristians consideren la democràcia tan vital com el desenvo-

lupament dels individus. La participació de cada persona en la vida pública i 

en les decisions és essencial per a la democràcia. Aquest compromís implica el 

reforçament de l’estat constitucional.

Al complir amb la subsidiarietat, l’impuls a les associacions internacionals 

i la participació de tots, especialment a través de les les eleccions lliures, per-
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metem que cada persona tingui respecte pels altres i treballi cap a la resolució 

dels confl ictes. 

Els límits imposats per la subsidiarietat contribueixen a la separació de po-

ders i n’eviten la concentració. Tota autoritat es troba, en efecte, al servei de l’in-

dividu. Cap Estat, per tant, pot fer servir com a pretext el respecte a la seva so-

birania per tal de violar els drets i les llibertats de les persones o les comunitats.

La raison d’être de la sobirania dels estats és permetre que treballin lliure-

ment i el millor possible per tal d’assegurar el benestar i el desenvolupament 

de la seva gent i la defensa de la llei internacional. Aixo també vol dir que els 

estats han de compartir la seva sobirania amb organitzacions internacionals i 

supranacionals.

Comprensió intereligiosa i cultural

Ja que des de 1992 dins el PPE hem donat la benvinguda a partits afi ns, també 

hem acceptat i creat el pluralisme religiós. Ara entre els seus membres es troben 

catòlics, protestants, cristians ortodoxes, jueus, anglicans i fi ns i tot musulmans. 

Creiem que aquesta pluralitat de tradicions religioses no implica cap amenaça 

per als valors fonamentals i absoluts de la democràcia cristiana. Al contrari, el 

que ens uneix és precisament el nostre concepte d’humanitat.

Per aquesta raó, els futurs partits membres del PPE han d’acceptar, a més dels 

estatuts del PPE, el nostre Programa Bàsic d’Atenes, d’inspiració cristiana. Una 

estructura política d’Europa federada, el principi del personalisme, la impor-

tància de l’individuu en una societat plural, el principi de subsidiarietat i la eco-

nomia de mercat social són exemples dels principals pilars del PPE. La majoria 

d’aquests pilars formen part dels valors fonamentals de la democràcia cristiana 

i qualsevol partit que vulgui unir-se a la família del PPE ha d’estar-hi d’acord.

Crec que el Programa Bàsic d’Atenes i el seu pluralisme religiós van convertir 

en èxit el diàleg religiós entre el PPE i les diverses congregacions cristianes. És 

enorme la contribució d’aquests diàlegs per tal de promoure la comprensió inte-

religiosa i cultural, així com per resoldre problemes societaris. Els diàlegs, a més 

a més, han donat al PPE un millor coneixement dels afers religiosos i han refor-

çat la solidaritat al crear una societat més harmoniosa. La rellevància d’aquests 

diàlegs s’amplifi ca pel fet que la immigració ha canviat la demografi a d’Europa.



304

WILFRIED MARTENS

Ara fa deu anys que va tenir lloc el primer diàleg entre el PPE i l’Església Or-

todoxa. Aquests rics intercanvis han estat un instrument de progrés i han servit 

com a eina per a unir la gent de l’Europa del Sud-est després de la caiguda del 

comunisme i per a reconciliar-los amb la Unió Europea.

Una crida als valors

Europa ja no és el que era fa cinquanta anys. Les guerres entre les nacions 

han donat lloc a un augment de la cooperació i la integració entre països. 

Els estats-nació han començat a funcionar harmoniosament amb sistemes 

econòmics i polítics transnacionals i federals. El multiculturalisme i la tole-

rància intereligiosa són cada vegada més presents. En sintonia amb aquests 

canvis, el moviment democratacristià ha evolucionat i s’ha adaptat als canvis 

socials i demogràfi cs d’Europa. Aquest desenvolupament ha estat important 

per molt més que per a confrontar reptes diversos; vista l’experiència de la 

democràcia cristiana i la seva actitud obertament proeuropea, el partit es 

troba ara en una posició perfecta per a jugar un paper essencial en gairebé 

totes les fases del procés de la integració europea.

La recent crisi institucional després del rebuig de França i dels Països 

Baixos a la Constitució Europea i del vot negatiu irlandès al Tractat de Lisboa 

són recordatoris clars de la importància de crear i restablir la confi ança en 

les nostres creences comunes. En aquest aspecte són clau les conviccions 

que inspiren els nostres valors i la nostra acció política. Tot i que la fe cris-

tiana ja no és la única font d’inspiració, la seva presència és més essencial 

que mai a l’hora de donar-nos les eines necessàries per a fer front als reptes 

contemporanis d’Europa.

El partit Popular Europeu vol ajudar a construir un món basat en la lliber-

tat i la solidaritat, en el qual cada home i cada dona són vistos com a éssers 

humans en tota la seva seva totalitat i complexitat.

Recalquem la necessitat de distingir entre els papers de l’Església i l’Es-

tat en la societat, entre la religió i la política. Tanmateix, ens reafi rmem en 

el lligam que existeix entre, d’una banda, els valors cristians basats en els 

Evangelis i l’herència cultural cristiana i, de l’altra, els ideals democràtics 

de llibertat, igualtat fonamental entre els homes, justícia social i solidaritat.
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El Partit Popular Europeu sempre ha estat i sempre serà un partit polític 

de valors. Traiem forces i inspiració de les nostres referències constants a 

aquests valors. Si el PPE oblidés, negligís o diluís els seus valors, seria tan sols 

un instrument de poder sense ànima ni futur, i també perdria el seu missatge 

original i universal, que es basa en una consciència comprensiva de la irre-

ductible complexitat de l’ésser humà i de la vida en societat. 
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ANNEX

Història i cronologia del Partit Popular Europeu

Breu Història

Es pot trobar l’origen de les formacions polítiques de centredreta a comença-

ments de la dècada de 1920. A diferència del que succeïa entre els partits socia-

listes, entre els partits democratacristians i conservadors va haver una coopera-

ció paneuropea fruit dels partits nacionals i derivada de la seva tradició federal. 

L’experiència de la Primera Guerra Mundial i l’amenaça del feixisme van con-

vèncer als líders que la condició per a preservar la pau era superar el naciona-

lisme. El primer intent de cooperació entre democratacristians afi ns va ser el 

1926, quan el Secretariat de Partits Demòcrates d’Inspiració Cristiana (Secréta-

riat Internationals des Partis Démocratiques d’Inspiration Chrétienne, SIPDIC) 

va augmentar les tensions entre el governs, i l’esperit de revenja i les obsessions 

dels dictadors al poder van posar fi  a la cooperació entre els partits democrata-

cristians i, en darrer terme, van dur a l’esclat de la Segona Guerra Mundial.

Les lliçons i les experiències de cooperació entre 1925 i 1939 van ser claus 

quan els líders dels nous o restablerts partits democratacristians europeus van 

fundar els Nouvelles Équipes Internationales (NEI) l’any 1946. Els aspectes ecu-

mènics van ser decisius: la reconstrucció i la reconciliació van néixer enmig de 

les runes dels estats nacionals, ja que la visió de futur del continent era la unió.

Els partits democratacristians es van prohibir a l’Europa Central i de l’Est un 

cop imposat el govern comunista. El juliol de 1950, els representants a l’exili 

d’aquests partits van establir la Unió Democratacristiana de l’Europa Central 

(CDUCE). Van centrar la seva activitat política, periodística i de lobby sobretot 

en lluitar contra el comunisme, atacar la Unió Soviètica i alliberar i democratit-

zar els seus països. Els refugiats polítics de l’Amèrica Llatina van contribuir a 

l’establiment d’una xarxa internacional.

Des de mitjans de la dècada de 1950 en endavant els NEI van perdre impor-

tància. Amb la Unió de Carbó i Acer i la fundació de la Comunitat Econòmica 
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Europea (CEE), la cooperació pràctica entre els democratacristians poc a poc 

va prioritzar el marc presentat per l’Assemblea Comuna i el Parlament Europeu. 

L’organització va revitalitzar-se al canviar el nom per Unió Europea Demòcrata 

Cristiana (UEDC) i va revisar els objectius centrals de l’organització. La UEDC 

va forjar una estreta col·laboració amb el grup parlamentari dels democratacris-

tians europeus i amb els membres dels partits nacionals, i la seva visió sobre 

Europa va créixer en ambició sense parar.

Les eleccions directes al Parlament Europeu van arribar l’any 1979, i llavors 

es va fer evident la necessitat d’un partit europeu de veritat. La fundació formal 

del Partit Popular Europeu (PPE) va tenir lloc el 1976 a Luxemburg, amb partits 

provinents del següents països de la CEE: Alemanya, Bèlgica, França, Irlanda, 

Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. La plataforma va ser el resultat d’un con-

sens considerable i expressava la intenció comuna de promoure la integració en 

el context de la Comunitat Europea, que portaria a una unió política equipada 

amb institucions federals i demòcrates.

Un cop fundat el PPE, els partits de la UEDC que eren de països de fora de la 

Comunitat Econòmica van exercir una certa pressió per tal d’establir llaços for-

mals entre les forces democratacristianes i les conservadores. Amb tot, la forta 

insistència del PPE sobre el model federal de la integració europea va portar a la 

formació de la Unió Democràtica Europea (UDE), una organització paneuropea 

més àmplia. Així doncs hi havia tres organitzacions polítiques paral·leles de 

democratacristians i conservadors.

Tanmateix, aviat el PPE va superar en importància la UEDC, i aquells dels seus 

membres que també estaven afi liats al PPE van concentrar la seva feina cada vegada 

més en aquest darrer. La qüestió de la fusió entre les dues organitzacions va tornar 

a emergir quan Espanya i Portugal van unir-se la Comunitat Econòmica el 1986, 

però els esdeveniments revolucionaris que van tenir lloc a Moscou i a altres capitals 

europees de l’Est van retardar els plans de formar un «gran» PPE. A més, el marc 

folgat de la UEDC encaixava millor amb la situació política poc clara dels països de 

l’Est; de fet, l’organització va jugar un paper important a l’hora de recolzar l’evolució 

democràtica i donar forma a l’escenari polític dels països postcomunistes.

Les tensions polítiques de 1989 van signifi car que les posicions preses an-

teriorment pel PPE s’havien de repensar i reformular. El context internacional 
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s’havia alterat amb la caiguda del Mur de Berlín i la fi  del confl icte ideològic en-

tre l’Est i l’Oest. A més, estava clar que la població de la República Democràtica 

Alemanya volia la unifi cació amb la República Federal, així com la democràcia. 

Al mateix temps l’opinió pública s’havia mogut: el canvi consagrat al Tractat de 

Maastricht signifi cava una redefi nició d’Europa.

L’abril de 1991 els caps de partit i de govern del PPE van decidir que, men-

tre el partit restaria obert als partits conservadors nòrdics i britànics, la demo-

cràcia cristiana es mantindria com la pedra angular de la identitat del partit. El 

PPE necessitava integrar forces afi ns per tal d’aconseguir la majoria necessària 

per a poder fer realitat les seves idees i conceptes. Tot i que la Nea Dimokratia 

ja havia estat admesa el 1983, a principis de la dècada de 1990 partits d’Es-

panya i dels països nòrdics es van incloure sota el lideratge compromès de 

Wilfried Martens.

Amb la perspectiva de que els països de l’Europa Central i de l’Est s’unis-

sin a la Unió Europea (UE), els arguments previs que recolzaven l’ingrés a la 

UEDC van perdre rellevància (això va portar a la fusió de la UEDC amb el PPE 

l’any 1999). I ja que el PPE havia acceptat la majoria dels partits conservadors 

europeus de dins i de fora de la UE, la UDE també va perdre rellevància, cosa 

que va portar a la seva fusió amb el PPE l’any 2002. L’evolució del PPE refl exa 

l’evolució de la UE; la inclusió de partits de centredreta de països candidats de 

l’Europa Central i de l’Est va resultar particularment un èxit. Els nous membres 

van aportar una nova dimensió al PPE i van consolidar-lo com la principal força 

europea de centredreta.

El 2008 el PPE constava de 73 partits membres de 38 països de dins i de fora 

la UE. La Gran Bretanya continua sense representació, però el Partit Conserva-

dor britànic s’ha aliat amb el PPE des del 1992 a través del seu ingrés al Grup 

PPE-DE del Parlament Europeu.

Cronologia

1925 Primer congrés internacional de partits populars cristians (catòlics) a 

París en desembre. S’acorda celebrar més trobades i establir el Secrétariat Inter-

nationals des Partis Démocratiques d’Inspiration Chrétienne (SIPDIC), a París; 

el Secretariat existeix fi ns l’any 1939. Partits de Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França, 



310

WILFRIED MARTENS

els Països Baixos, Luxemburg, Àustria, Suïssa, Txecoslovàquia, Hongria, Espa-

nya, Portugal i Lituània s’impliquen en les seves activitats.

1946 Després de la Segona Guerra Mundial es renova la cooperació entre 

partits polítics a nivell europeu. Una iniciativa dels democratacristians suïssos 

porta a l’establiment dels Nouvelles Équipes Internationales (NEI).

1947 Congrés Constitutiu dels NEI a Chaudfontaine (Bèlgica). Els NEI es 

comprometen a cooperar activament en la reforma d’Europa a nivell econòmic, 

social i estatal per a assolir una coexistència pacífi ca i el respecte pels drets 

humans, la llibertat i el progrés social.

1948 Els NEI, com a membre actiu del moviment europeu, participen en els 

preparatius de l’organització del famós «Congrés d’Europa» a La Haia.

1953 Els membres democratacristians del Parlament dels sis estats membres 

funden el primer Grup Europeu de Democratacristians dins l’assemblea parla-

mentària de la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer.

1965 Els NEI es converteixen en la Unió Europea Demòcrata Cristiana 

(UEDC). Mariano Rumor (del DC) n’és escollit president. Es nomena Leo Tinde-

mans (del CVP) secretari general.

1970 Creació d’una conferència permanent a la UEDC de presidents i secre-

taris generals de partits democratacristians dels estats membres de la Comunitat 

Europea.

1972 Fundació del «Comitè Polític» dels partits democratacristians de la Co-

munitat Europea amb l’objectiu de millorar la coordinació de la política i la 

cooperació europees.

1973-1974 Canvi de direcció a la UEDC: Kai-Uwe von Hassel (del CDU) és 

nomenat president i Arnaldo Forlani (del DC), secretari general.

1975 Fundació del grup de treball «Partit Europeu» amb la tasca de preparar 

un esborrany dels estatuts per una unió europea de partits. Wilfried Martens, 

president del CVP (Bèlgica), i Hans-August Lücker, president del Grup Democra-

tacristià del Parlament Europeu, són nomenats rapporteurs.

1976 El «Comitè Polític» aprova unànimement els estatuts del Partit Popular 

Europeu (PPE) el 8 de juliol a Luxemburg. Leo Tindemans surt escollit president 

del PPE. Els següents partits en són els membres fundadors: CDU i CSU (Alem-
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nya), PSC i CVP (Bèlgica), CDS (França), Fine Gael (Irlanda), DC (Itàlia), CSV 

(Luxemburg), KPV, CHU i ARP (Països Baixos).

1978 Té lloc el I Congrés, a Brussel·les, on s’adopta el programa polític del PPE.

1979 Al II Congrés es decideix la plataforma electoral per a les primeres 

eleccions directes al Parlament Europeu. El PPE guanya 107 dels 419 escons a 

les eleccions.

1980 III Congrés del PPE, a Colònia.

1981 A conseqüència de l’ingrés de Grècia a la Comunitat Europea el nom-

bre d’escons al Parlament Europeu augmenta fi ns arribar a 439. El Grup PPE 

en té 109.

1982 Després de les eleccions a Grècia del juny de 1982, el nombre d’eurodi-

putats al PPE augmenta fi ns a 117. El IV Congrés es celebra a París.

1983 Fusió del Secretariat de la UEDC, a Roma fi ns aleshores, i el Secretariat 

del PPE a Brussel·les. Thomas Jansen és nomenat secretari general del PPE i la 

UEDC. La Nea Dimokratia de Grècia s’uneix al PPE.

1984 El V Congrés del PPE a Roma adopta un programa d’acció per a la sego-

na legislatura del Parlament Europeu. El PPE guanya 110 escons en les segones 

eleccions directes del Parlament Europeu.

1985 Piet Bukman (del CDA) és escollit president. Thomas Jansen, secretari 

general.

1986 VI Congrés del PPE a La Haia. Com a resultat de l’ingrés d’Espanya i 

Portugal, el nombre d’escons del Parlament Europeu ascendeix fi ns un total de 

518. El portuguès CDS, l’espanyol PDP (més tard rebatejat Democracia Cristia-

na), la catalana UDC i el basc PNB s’uneixen al PPE. El Grup PPE guanya nou 

eurodiputats fi ns arribar a 118.

1987 Jacques Santer és escollit president. Thomas Jansen reelegit secretari 

general per segon mandat.

1988 VII Congrés a Luxemburg. Adopció del programa «Al costat del poble».

1989 Després de la tercera elecció directa pel Parlament Europeu al juny, els 

eurodiputats espanyols del Partit Popular espanyol s’uneixen al Grup PPE.

1990 Wilfried Martens és escollit president i Thomas Jansen reelegit secreta-

ri general per tercer mandat. VIII Congrés a Dublín: adopció del programa del 

PPE per a la Unió Europea.
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1991 El Partit Popular espanyol s’uneix al PPE. Partits democratacristians 

d’Àustria (ÖVP), Suècia (KDS) i Malta (PN) són admesos com a membres asso-

ciats del PPE.

1992 Els eurodiputats conservadors britànics i danesos (juntament amb 

alguns eurodiputats francesos de la UDF) s’uneixen al Grup PPE com a mem-

bres aliats, pujant el total a 162. El Programa Bàsic del PPE és adoptat al IX 

Congrés del PPE a Atenes.

1993 Els partits conservadors nòrdics són admesos al PPE com a observa-

dors permanents. S’expulsa al CDS portuguès. Wilfried Martens és reelegit 

president. Thomas Jansen és reelegit secretari general per quart mandat. La 

reunió del X Congrés del PPE a Brussel·les adopta el Programa d’Acció «Euro-

pa 2000. Unitat en la diversitat» pel quart mandat parlamentari del Parlament 

Europeu.

1994 Després de la fundació del Comitè de les Regions (CoR) com a nova 

institució de la Unió Europea, es forma el Grup PPE dins el CoR amb aproxi-

madament uns 85 membres sota la presidència de Jos Chabert (del CVP-B). 

El Chrislichdemokratische Volkspartie (CVP) de Suïssa i el Reagrupament 

Democràtic de Xipre (DYS) són admesos al PPE com a membres associats. Els 

partits membres del PPE guanyan 125 escons en les quartes eleccions direc-

tes al Parlament celebrades el mes de juny. La incorporació d’eurodiputats 

afi ns (conservadors britànics i danesos i liberals francesos) van fa pujar el 

nombre total d’eurodiputats del PPE a 157. Klaus Welle és escollit secretari 

general del PPE.

1995 Els eurodiputats de Kristdemokratiska Samhällpartiet i Moderata 

Samlingpartiet (Suècia), Kansallinen Kokoomus (Finlàndia) i l’Österreichisc-

he Volkspartie (Àustria) s’uneixen al Grup PPE. Kansallinen Kokoomus 

(Finlàndia), Moderata Samlingspartiet i Kristdemokratiska Samhällparti-

et (Suècia), Det Konservative Folkepartie (Dinamarca) i l’Österreichische 

Volkspartie (Àustria) es converteixen en membres de ple dret. S’acorda l’es-

tatus de membre associat per a Høyre (Noruega). El Centro Cristiano De-

mocratico (CCD) i el Cristiani Democratici Uniti (CDU) es converteixen en 

membres de ple dret del PPE. XI Congrés a Madrid, «PPE: La força de la Unió». 

Fundació de la Unió Europea de la Gent Gran (ESCU).
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1996 Fundació de la Unió de Petites i Mitjanes Empreses del PPE o SME-

Union. El febrer, set partits de països en perspectiva de convertir-se en estats 

membres provinents de l’Europa Central i de l’Est són candidats a tenir l’esta-

tus d’observadors del PPE: KDU-ČSL i ODS (República Txeca), KDH i MKDM 

(Eslovàquia), KDNP i MDF (Hongria), i PN -CD (Romania).

1997 XII Congrés a Tolosa de Llenguadoc: «Tots som part d’un món».

1999 XIII Congrés a Brussel·les: Programa d’Acció 1999-2004: «Camí del 

segle XXI». El congrés reelegeix el president Wilfried Martens per un altre 

mandat i escull Alejandro Agag com a secretari general, que succeeix Klaus 

Welle qui, al seu torn, és nomenat secretari general del Grup PPE-DE al Par-

lament Europeu. S’acaba formalment fusió de la UEDC dins el PPE. El PPE es 

reconegut com a una organització regional de la Internacional Demòcrata 

Cristiana (IDC).

2000 S’atorga l’estatus de membre associat a Tautas Partija (Letònia), 

SMK-MKP (Eslovàquia), FKGP i FIDESK-MPP (Hongria). Fusió del secretariat 

de la Unió Democràtica Europea (UDE), fi ns aleshores a Viena, amb el secre-

tariat del PPE a Brussel·les.

2001 XIV Congrés del PPE a Berlín, el mes de gener. Document bàsic 

aprovat: «Una Unió de valors». S’atorga l’estatus de membre associat al MDF 

(Hongria) i l’estatus de membre de ple dret a l’UDEUR (Itàlia) i RPR (França).

2002 El març, el buró polític accepta, per aclamació, la proposta de subs-

tituir Alejandro Agag per Antonio López-Istúriz. S’estableix el Grup PPE de la 

Convenció, després d’una iniciativa del president Martens. S’atorga l’estatus 

de membre associat a l’EVP (Suïssa) i KDH (Eslovàquia). S’atorga l’estatus de 

membre observador al SDKU (Eslovàquia). A l’octubre, XV Congrés a Estoril, 

Portugal. El congrés aprova «Una Constitució per una Europa forta». S’acaba 

formalment la fusió de la UDE al PPE.

2003 El novembre, el PPE, com altres partits de nivell europeu, rep el 

reconeixement formal de les institucions europees, després de l’aprovació 

del «Reglament de la UE sobre partits polítics de govern a nivell europeu i 

normes respecte del seu fi nançament».

2004 El febrer, XVI Congrés a Brussel·les, on s’aprova el «Programa d’Ac-

ció 2004-2009» per a les eleccions de juny del 2004. El maig, després de l’in-
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grés de deu nous estats membres, tots els membres associats d’aquests països 

es converteixen en membres de ple dret. El juny, el PPE surt victoriós en les 

primeres eleccions europees. El Grup PPE-DE és, un altre cop, el grup més 

gran del Parlament Europeu amb 268 eurodiputats. A conseqüència d’aques-

ta victòria, el PPE aconsegueix que el Consell Europeu nomeni José Manuel 

Barroso com a nou president de la Comissió Europea. El setembre, l’HDZ de 

Croàcia ascendeix de membre observador a membre associat. El desembre 

es garanteix l’ingrés com a observadors a tres partits bosnians: PDP, SDA i 

HDZBiH.

2005 Al mes de gener es garanteix l’ingrés com a observador del partit turc 

AK, i al bloc ucraïnès «La nostra Ucraïna». L’abril, el president del PPE Wilfried 

Martens rep de l’anterior canceller alemany Helmut Kohl la distinció «Agulla 

d’Or d’Honor Helmut Kohl» pels seus serveis excepcionals a Europa. El juny, el 

PPE llança la seva primera revista acadèmica, European view. El setembre es 

garanteix l’ingrés com a observador al PD de Romania.

2006 XVII Congrés a Roma el 30 i 31 de març. El PPE adopta el manifest «Ciu-

tadans i Europa: prioritats clares per a una Europa millor». El president Wilfried 

Martens i el secretari general Antonio López-Istúriz són reelegits. Al setembre, 

el PPE es trasllada al seu nou quarter general, més adient a les necessitats i 

objectius del PPE. A l’abril, el senador dels EE UU, John McCain, pronuncia un 

discurs sobre relacions transatlàntiques en un acte del PPE a Brussel·les. El juny 

es garanteix l’estatus d’observadors a dos partits bielorussos, el Front Popular 

Bielorús i el Partit de la Unitat Civil. El novembre, el PD romanès ascendeix d’ob-

servador a membre associat.

2007 El gener, amb l’ingrés de Romania i Bulgària, els partits respectius as-

cendeix a l’estatus de membres de ple dret: PD, RMSDZ i PN -CD (Romania), i 

DSB, UDF, BANU-PU i DP (Bulgària). El maig, el KDNP Hongarès es converteix 

en membre de ple dret, i el VMRO-DPMNE de l’antiga República de Macedònia 

(FYROM) es converteix en observador. El setembre, l’HSS de Croàcia ascendeix 

d’observador a membre associat. L’esmena del «Reglament de la UE sobre par-

tits polítics de govern a nivell europeu i normes respecte del seu fi nançament» 

ordena al PPE i a tots els partits europeus a fer campanya per a les eleccions eu-

ropees. L’esmena a aquest reglament també permet la creació de fundacions po-
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lítiques amb lligam amb partits polítics. El Centre pels Estudis Europeus (CES) 

s’estableix com el centre d’estudis ofi cial del PPE.

2008 El febrer, GERB (Bulgària) es converteix en membre de ple dret, 

Batkivschchyna (Ucraïna) es converteix en membre observador. L’abril, la Unió 

Demòcrata Internacional (IDU) reconeix el PPE com una unió regional. El se-

tembre, l’UNM (Geòrgia) és acceptat com a membre observador.

• Presidents del PPE

• Tindemans, Leo 1976-1985

• Bukman, Piet 1985-1987

• Santer, Jacques 1987-1990

• Martens, Wilfried 1990

• Presidents d’Honor

• Niinistö, Sauli

• Tindemans, Leo

Congressos del PPE

1978 El I Congrés, celebrat a Brussel·les, adopta el programa polític del PPE.

1979 El II Congrés, també a Brussel·les, decideix la plataforma electoral de 

les primeres eleccions directes al Parlament Europeu.

1980 El III Congrés, a Colònia, debat el tema general de «Els democratacris-

tians a la dècada de 1980: assegurar la llibertat i la pau per a completar Europa».

1982 El IV Congrés té lloc a París sota el lema «Preservar la Pau. Crear la Pau. 

Unir Europa».

1984 El V Congrés, a Roma, formula el Programa d’Acció del PPE.

1986 El VI Congrés, a La Haia, es centra en el desenvolupament econòmic i 

els problemes mediambientals.

1988 El VII Congrés, a Luxemburg, es preparen les properes eleccions euro-

pees i s’aprova el document «Al costat dels ciutadans».

1990 El VIII Congrés, a Dublín, encara un nou escenari polític i publica «Una 

Constitució federal per a la Unió Europea».

1992 El IX Congrés, celebrat a Atenes, debat, fa l’esborrany i aprova el Pro-

grama Bàsic del PPE.
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1993 El X Congrés es celebra a Brussel·les, on s’adopta el programa d’acció 

«Europa 2000: Unitat en la diversitat».

1995 El XI Congrés, a Madrid, es celebra sota el lema temàtic «PPE: La Força 

de la Unió».

1997 El XII Congrés, a Tolosa de Llenguadoc, aprova el document «Tots som 

part d’un món».

1999 El XIII Congrés, celebrat a Brussel·les, resumeix una nova visió d’Eu-

ropa en el document «Camí del segle XXI». La UEDC es fusiona formalment amb 

el PPE.

2001 El XIV Congrés, a Berlín, revisa les arrels del partit, i adopta el docu-

ment de treball «Unió de Valors».

2002 El XV Congrés, a Estoril, elabora els preparatius per al procés de la 

Constitució, i declara que la UE necessita «una Constitució per a una Europa 

forta». L’UDE es fusiona formalment amb el PPE.

2004 El XVI Congrés té lloc a Brussel·les amb l’objectiu principal de prepa-

rar les properes eleccions europees. S’aprova el «Programa d’Acció 2004-2009».

2006 El XVII Congrés, a Roma, aprova el «Manifest de Roma».
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FOTOGRAFIES

Núm. 1. A l’agost de 1958 a la peregrinació de l’IJzer, aniversari en record dels fl amencs cai-
guts als camps de batalla durant la Primera Guerra Mundial, vaig dirigir-me a les masses, als meus 
vint-i-dos anys d’estudiant, amb un discurs sobre l’«estat de la unió».

Núm. 2. Entre el Jean-Luc Dehaene i 
jo va néixer una col·laboració de gran 
abast després que s’unís a l’ala jove dels 
democratacristians fl amencs. El seu par-
lar directe i la seva disconformitat en fe-
ien la persona adient per a la feina i em 
succeiria de primer ministre.
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Núm. 3. Vaig sortir escollit president dels democratacristians fl amencs durant el congrés del 
partit del 4 de març de 1972. Aquí amb membres eminents de la nostra direcció: l’antic primer 
ministre Leo Tindemans, la viceprimer ministre del meu partit Godelieve Devos, l’antic primer 
ministre Jean-Luc Dehaene i Jos Chabert, antic president del Comitè de les Regions.

Núm. 4. La meva experiència amb el rei Balduí em fa veure’l com un home d’una gran integritat, 
principis ètics elevats i un extrem sentit d’Estat. Al llarg dels anys vaig veure com evolucionava de 
reformador moderat a federalista convençut.
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Núm. 5. Sota la presidència 
de Charles-Ferdinand Nothomb 
i Frank Swaelen vaig dirigir-me 
a la Cambra i al Senat per llegir 
la carta on el rei Balduí decla-
rava que la seva consciència no 
li permetia signar i donar con-
sentiment a la llei sobre l’avor-
tament aprovada pel Parlament.

Núm. 6. Amb els meus dos viceprimers ministres liberals Jean Gol i Guy Verhofstadt. Eren 
polítics experimentats amb opinions ben fonamentades que propagaven una valuosa forma de 
liberalisme amb tints socials.
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Núm. 7. «Realment els Estats Units correran el risc d’una represàlia nuclear per tal de defen-
dre Occident en el cas d’un possible atac reduït a Rotterdam o Hamburg?» Aquesta és la pre-
gunta que el canceller alemany Helmut Schmidt va fer l’octubre de 1977. Quan jo vaig arribar a 
primer ministre a l’abril de 1979 ell va insistir que, a banda d’Alemanya, altres països de l’OTAN 
hauria d’estacionar els nous míssils balístics d’abast mitjà en el seu territori. Volia compartir 
(amb prou raó) la responsabilitat nuclear amb altres aliats europeus.

Núm. 8. Dia 14 de gener de 1985, durant la meva crucial visita a Washington per la crisi dels 
míssils. El president Reagan va estar aconsellat pel secretari de defensa, Casper Weinberger, el 
secretari d’estat, George Schultz, i el conseller de seguretat nacional, Robert McFarlane. Reagan 
sabia què volia i encarava el seu objectiu de manera directe. «No» volia dir «no» i «sí» volia dir «sí». 
Aquell dilluns això aviat em va quedar clar. Per la banda belga: ministre d’Afers Estrangers Leo 
Tindemans i el meu cap de personal Fons Verplaetse.
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Núm. 9. El president dels EE UU, George H.W.Bush, va mantenir estrets contactes amb mi, 
el PPE i, en general, amb la nostra família política de centredreta. Hem romàs bons amics fi ns a 
dia d’avui.

Núm. 10. Tot i que per raons diplomàtiques vaig anomenar Mobutu «amic del nostre país», ell 
mai va ser amic meu. A vegades era extremadament arrogant i per telèfon em tractava amb un 
cert desdeny. Em donava la impressió de que es creia superior, com a cap d’estat i «Marshall», a 
un simple primer ministre.
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Núm. 11. Després de dos anys de peregrinació (1992-1994) per Angola, Burundi, Etiòpia, Ke-
nya, Namíbia, Rwanda, Sudan, Somàlia i Sud-àfrica amb el noble equip de Metges Sense Fronteres 
vaig preguntar: «Àfrica es mor, ens importa?».

Núm. 12. A la cimera europea on es va preparar l’Acta Única Europea amb el president Fran-
çois Mitterrand i els meus col·legues primers ministres Margaret Thatcher, Bettino Craxi, Pierre 
Werner i el ministre alemanys d’afers exteriors Hans-Dietrich Genscher.
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Núm. 13. Sempre vaig dur-me molt bé amb Helmut Kohl. Les nostres conviccions sobre Euro-
pa són idèntiques. Vaig anar a tots els congressos de la CDU i he mantingut aquesta tradició fi ns 
a dia d’avui. Junts vam ser membres del Consell Europeu durant gairebé deu anys. Sempre vam 
treballar colze a colze i amb mútua confi ança, no només al Consell sinó també dins el PPE. Si et 
guanyes la seva confi ança, el seu suport és incondicional.

Núm. 14. Amb Ruud Lubbers vam congeniar des del començament. Encara el considero un 
bon amic. Com molts altres polítics holandesos, estava molt compenetrat amb Londres. «Aquest 
és el meu paper», va dir-me. Era probablement l’únic líder europeu que mantenia bones relaci-
ons amb Margaret Thatcher.
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Núm. 15. A nivell personal sempre m’he portat bé amb José Maria Aznar. Les nostres con-
verses sempre han estat obertes i franques. Personalment mai he dubtat de recolzar-lo política-
ment, en contrast amb altres caps de govern dins el PPE. Vaig mantenir aquesta postura i vaig 
assistir a pràcticament totes les campanyes electorals del Partit Popular durant el seu període 
de creixement.

Núm. 16. Delors era en el fons un democratacristià, tot i que pertanyia a la família socialista. 
És catòlic practicant i coneix millor que molts polítics que es fan dir democratacristians els 
principis bàsics de la democràcia cristiana: personalisme, federalisme i subsidiarietat. A més, és 
excepcionalment proeuropeu.
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Núm.17. John Bruton amb el seu successor com a líder del Fine Gael i vicepresident del PPE 
Enda Kenny; al mig, el líder polític de la UMP i vicepresident del PPE Michel Barnier. John Bru-
ton va ser un dels primer ministres més proeuropeus de tots i també un molt actiu i dinàmic 
vicepresident del PPE. Allò pel qual va lluitar com a president del Grup d’Atenes (la preservació 
de les arrels democratacristianes d’un PPE en creixement) concorda totalment amb les meves 
conviccions més profundes.

Núm. 18. El primer ministre Giulio Andreotti amb els líders democratacristians italians Forla-
ni i Piccoli. No es pot discutir la seva contribució a l’èxit de les ICG en el mercat intern i l’euro. 
Andreotti és extremadament intel·ligent, un europeu convençut, agut, misteriós i fascinant. Tot i 
la seva edat avançada, encara es troba en actiu en la política italiana. És un autèntic supervivent. 
A la seva dreta, el líder de la Nea Dimokratia Constantine Mitsotakis, primer ministre durant el 
rellançament d’Europa a la dècada de 1980 i amfi trió del congrés del PPE a Atenes el novembre 
de 1992.
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Núm. 19. Amb Hans-Gert Pöttering i Ria Oomen-Ruijten durant la legislatura 1994-1999 del 
Parlament Europeu. Eren els meus vicepresidents en un Grup PPE en plena expansió. Hans-Gert 
Pöttering va ser escollit president del Grup PPE-DE el 1999 i president del Parlament Europeu 
el gener del 2007.

Núm. 20. Entre els líders espirituals que vaig rebre al Parlament Europeu es troba el gran 
mestre del budisme tibetà, el Dalai Lama, la seva Santedat Tenzin Gyatso.
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Núm. 21. El març de 1997, en 
el quarantè aniversari del trac-
tat de Roma, el grup va assistir 
al Vaticà a una audiència amb 
el Papa Joan Pau II. En aquell 
temps el Papa encara gaudia de 
bona salut i durant la conversa 
va sostenir que, ara que havia 
caigut el Mur de Berlín, «havia 
arribat l’hora dels democrata-
cristians».

Núm. 22. Joseph Daul va ser escollit president del Grup PPE-DE el gener del 2007. Vam esta-
blir una relació oberta i forta entre el grup i el partit.
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Núm. 23. Jacques Santer presidint el dissetè congrés del PPE. Helmut Kohl va presentar-lo 
com a nou president durant una reunió especial del Consell Europeu el 15 de juliol. Vistos els 
seus molts anys d’experiència com a primer ministre, la tria era evident. També havia estat presi-
dent del PPE durant quatre anys i compartia les nostres conviccions sobre Europa. Vam dipositar 
moltes esperances en la seva presidència, la qual, desgraciadament, no va acabar bé. A causa de 
fets que el sobrepassaven se’l va jutjar negativament, cosa que no era justa.

Núm. 24. El buit polític creat per la implosió de la Democrazia Cristiana calia ser omplert 
i, de fet, només hi havia un candidat que ho pogués fer: Silvio Berlusconi i la seva Forza Italia.
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Núm. 25. El primer ministre Berlusconi va invitar a Sardenya als seus col·legues primers 
ministres José Maria Aznar, Jan Peter Balkenende, José Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, 
Jean-Pierre Raffarin, Hans-Gert Pöttering i jo mateix.

Núm. 26. El 2004 José Manuel Barroso va tenir la valentia de deixar el càrrec de primer mi-
nistre del govern portuguès per la presidència de la Comissió Europea, «la feina més difícil del 
món», segons el títol d’un documental de la televisió francesa.
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Núm. 27. El compromís de Jean-Claude Juncker amb Europa té arrels profundes en la tradició 
dels democratacristians. Primer ministre de Luxemburg des de 1995, és una veu important a les 
cimeres del PPE i del Consell Europeu. El seu prestigi també és el resultat de la seva habilitat i 
esforç com a president de l’Eurogrup.

Núm. 28. L’anterior primer ministre Jean-Pierre Raffarin va ser el primer primer ministre 
francès a participar a les cimeres del PPE.
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Núm. 29. El grup de Brok a la Comissió Europea va ser potser un dels més enèrgics i vitals 
que mai hàgim vist. Les persones més destacades a la cimera del sud de França van ser l’anterior 
canceller alemany Helmut Kohl, el president de la convenció Valéry Giscard d’Estaign i l’anteri-
or primer ministre de Dinamarca Poul Schlüter.

Núm. 30. El 2004 els Països Baixos van rebutjar la Constitució Europea en un referèndum. 
Avui hi ha un canvi en marxa. La qüestió és si la classe política holandesa serà capaç de seguir 
les tradicions europees dels seus predecessors. Tots els ulls estan posats sobre el primer minis-
tre, Jan Peter Balkenende, per veure si és capaç de restaurar la continuïtat. Estic segur que se’n 
sortirà.



332

WILFRIED MARTENS

Núm. 31. Els democratacristians alemanys formen la columna vertebral del PPE i de la Unió 
Europea. Així era en temps de Helmut Kohl i el mateix ha passat durant la presidència alemanya 
de la UE a la primera meitat del 2007. Angela Merkel va dur a terme la seva exigent i sensible 
tasca de manera magnífi ca. Gràcies al seu compromís personal, dedicació i esforços, s’han fet 
avenços considerables en tres importants camps: el pressupost multianual de la UE, la lluita con-
tra l’escalfament del planeta i el rescat de la Constitució Europea a través del tractat de Lisboa.

Núm. 32. El president francès Nicolas Sarkozy, el president José Maria Aznar i el president 
de la IDC Pier Ferdinando Casini. Amb la UMP, el PPE ha guanyat un soci estable a França i les 
nostres línies de comunicació arriben a dalt de tot de la política francesa. Nicolas Sarkozy està 
fermament compromès amb el PPE: en un moment crucial de 1999, va empènyer els seus euro-
diputats perquè es convertissin en membres del nostre grup. La seva participació en els nostre 
congressos i cimeres els donen una brillantor particular. Va ser un fort president del Consell 
Europeu durant la crucial segona meitat de 2008.
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Núm. 33. Des de març del 2004, la Nea Dimokratia és altra vegada al poder i Grècia té un pri-
mer ministre proeuropeu i vicepresident del PPE durant dues legislatures, Kostas Karamanlis. En 
la problemàtica regió dels Balcans, Kostas Karamanlis, en el seu càrrec de vicepresident del PPE, 
va llançar el 1999 la Iniciativa Democràtica dels Balcans Occidentals en un esforç d’identifi car 
i proposar potencials socis per al PPE. Avui, la majoria d’aquests partits són membres observa-
dors o associats del PPE (com el Partit Democràtic de Sali Berisha). Berisha va recolzar la vaga 
d’estudiants a Albània el desembre de 1990, vaga que es va polititzar i va obligar el govern a 
permetre la creació de nous partits. El mateix mes, estudiants i intel·lectuals van fundar el Partit 
Democràtic i el 1991 Berisha va sortir-ne escollit líder. Després de les primeres eleccions lliures 
va convertir-se en president d’Albània l’abril de 1992.

Núm. 34. El novembre del 2007 Donald Tusk es va convertir en primer ministre de Polònia 
i va formar un govern PPE amb el líder del PSL Waldemar Pawlak. Era un dels fundadors de la 
Plataforma Cívica i des del juny del 2003 va assumir el lideratge. Donald Tusk representa una 
nova Polònia que es centra en els valors importants de la civilització occidental. És la nostra 
gran esperança per a una Polònia europea de veritat. Des del 1998 fi ns el 2008 Mikuláš Dzurin-
da ha canviat del tot la imatge d’Eslovàquia a través de reformes polítiques i econòmiques, i de 
l’ingrés a la Unió Europea i a l’OTAN, a més de que va assegurar la cooperació harmoniosa amb 
les minories del seu país.
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Núm. 35. La postura de passar desapercebut que va prendre Wolfgang Schüssel va ajudar 
Àustria a sortir del cordon sanitaire imposat pel Consell Europeu. Va demostrar encert en 
l’estratègia de desafi ar a l’extrema dreta a través de la coalició. No va adquirir compromisos ni 
va prendre cap iniciativa que no estigués sota la llei europea i internacional.

Núm. 36. El primer ministre suec Fredrik Reinfeldt va ser un líder actiu de les joventuts del 
PPE. Pertany a la primera generació de líders que maduren en un context polític europeu.
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Núm. 37. Jyrki Katainen és el líder del nostre partit afi liat a Finlàndia, el Kansallinen Kokoo-
mus. El 2006 se’l va escollir vicepresident del PPE; el març del 2007 al seu partit li va anar molt 
bé a les eleccions generals i se’l va nomenar viceprimer ministre i ministre de Finances. També 
encapçala una trobada informal de ministres d’Economia i Finances del PPE. A la seva dreta 
Mart Laar: la seva Unió Pro Pàtria va entrar al govern i com a primer ministre va aconseguir 
liderar Estònia a través de reformes econòmiques llampec, que van rebre molts elogis i que, en 
darrera instància, van preparar el terreny per a un creixement econòmic ràpid i l’acceptació 
a la Unió Europea. El ministre d’Afers Estrangers danès és Per Stig Moller, amb molts d’èxits al 
Partit Conservador.

Núm. 38. Viktor Orbán era un membre fundador del Fidesz (Aliança de Joves Demòcrates), 
que va estar perseguit pel Partit Comunista. El moviment es va convertir en una força impor-
tant en moltes àrees de la història moderna d’Hongria. El 16 de juny de 1989, Orbán va fer un 
discurs a la plaça dels Herois amb l’ocasió de l’enterrament de les antigues restes d’Imre Nagy 
i altres màrtirs nacionals, on va demanar eleccions lliures i la retirada de les tropes soviètiques. 
L’estiu de 1989 va prendre part en les Negociacions de la Taula Rodona i el 1989 es va convertir 
en primer ministre. Fisdez es va transformar d’un moviment radical d’estudiants en un partit 
popular de centre moderat. A la meva esquerra, l’anterior primer ministre francès Alain Juppé. 
Amb la seva empenta com a líder del partit RPR i fundador de la UMP (i amb el suport del pre-
sident Jacques Chirac) els neogaullistes van aconseguir espolsar-se el seu euroescepticisme de 
sobre i van unir-se al PPE. Al mig de la fotografi a el primer ministre Kostas Karamanlis (en aquell 
moment vicepresident del PPE) i el secretari general del PPE Antonio López-Istúriz.
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Núm. 39. Ivo Sanader ha emergit com la principal fi gura política del seu país. Quan va ocupar 
la direcció de la Unió Demòcrata Croata (HDZ) va aconseguir transformar un partit naciona-
lista en un partit de centredreta europeu i moderat que vol desenvolupar bones relacions de 
veïnatge amb tots els seus antics rivals. Sanader va portar l’HDZ a la victòria de les eleccions 
parlamentàries el 2003 i el 2007 i és a punt de fer història com el primer ministre del vint-i-vuitè 
estat membre de la UE.

Núm. 40. Després de la caiguda de Slobodan Miloševi  com a president de Iugoslàvia l’octu-
bre del 2000, vam buscar una alternativa democràtica. Vaig visitar Zoran Djindjic (a la imatge), 
líder del Partit Democràtic. Havia estudiat a Alemanya i era amic de Willy Brandt. El seu partit 
es va unir a la Internacional Socialista. Vam buscar el contacte amb Vojislav Koštunica; era un 
liberal occidental que creia en la llibertat de premsa, en un sistema judicial independent i en 
una democràcia multipartidista, i al mateix temps també era un nacionalista serbi sovint crític 
amb les aliances occidentals però sense connexió amb el vell Partit Comunista.
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Núm. 41. En la seva carta del 8 de setembre del 2004, el primer ministre Erdoǧan va afi rmar: 
«En el preàmbul dels estatuts del PPE hi ha una referència a la visió cristiana de la humanitat 
i del concepte de la societat dels democratacristians. L’AKP acatarà aquesta disposició fi ns al 
punt permès als seus propis estatuts i en conformitat amb el tractat constitucional de la UE». Li 
vaig fer la següent pregunta: «Per què a l’AKP no us feu dir democratamusulmans de la mateixa 
manera que nosaltres ens fem dir democratacristians?» La seva resposta va ser clara: «Mai po-
drem fer servir la nostra religió en el nom del partit perquè la gent, els moviments i els partits 
s’equivoquen i això tindria un efecte devastador sobre la religió». Enlloc d’això, l’AKP es defi -
neix ofi cialment com a demòcrata i conservadora.

Núm. 42. Els partits «taronja» van obtenir la majoria al Parlament d’Ucraïna. El president 
Viktor Iúixtxenko i la primera ministre, Iúlia Timoixenko, van participar a la cimera del PPE a 
Lisboa el 18 d’octubre del 2007. Es van comprometre a formar un govern «taronja» i van agrair 
als nostres líders el seu suport i el reconeixement del l’Holodomor, la fam forçada. El 1932 i 
1933, diversos milions de víctimes innocents van morir de gana a Ucraïna per culpa de les or-
dres del règim d’Stalin.
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Núm. 43. El president de Geòrgia Mikhaïl, Misha, Saakaixvili i el seu Moviment d’Unió Naci-
onal (MUN) havien demanat l’ingrés al PPE el maig del 2007. Quan en una trobada amb repre-
sentants de l’ONG vaig demanar-los si consideraven aquell remot país un país europeu, un d’ells 
va respondre’m: «Geòrgia no es pot permetre no ser un país europeu. Si Geòrgia deixa de ser 
europea, aleshores deixarà de ser un país».

Núm. 44. El senador John McCain, també president de l’Institut Republicà Internacional 
(IRI), va obrir la porta a una cooperació estreta entre el PPE i l’IRI. McCain està convençut de la 
importància de les relacions entre la UE i USA.
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