
càniques bàsiques, com ara que 
gran part de les decisions de la UE 
són adoptades pels representants 
dels governs nacionals i els mem-
bres del Parlament Europeu, o que 
el monopoli de la iniciativa per part 
de la Comissió està pensat per evi-
tar que els grans països controlin 
l’oferta legislativa.

A més, si en els sistemes pre-
sidencials (amb diferents progra-
mes per a les eleccions del presi-
dent i els parlamentaris) hi ha du-
es cadenes de delegació, a la UE, 
simplificant, se’n combinen tan-
tes com Estats multiplicades per 
dos. En l’actualitat, 56. El mandat 
dels membres de la cambra de re-
presentació territorial, el Consell, 
neix en 28 eleccions generals dife-
rents, i el dels eurodiputats en 28 
més, perquè els comicis al Parla-
ment Europeu també són 28, on els 
partits nacionals competeixen, bà-
sicament, amb els seus propis pro-
grames, elaborats a més en clau na-
cional i no europea.
 La constitucionalització del contin-

La democràcia de Brussel·les
El nomenament de De Guindos torna a posar el focus sobre les essències del sistema democràtic

D
iuen els tractats que el 
vicepresident del Banc 
Central Europeu (BCE) 
serà nomenat pel Con-
sell Europeu «d’entre 

persones de reconegut prestigi i ex-
periència professional en assump-
tes monetaris o bancaris». S’exigeix 
la consulta prèvia, no vinculant, al 
Parlament Europeu, i també al Con-
sell de Govern del mateix BCE. El 
nomenament es porta a terme so-
bre la base d’una recomanació del 
Consell, en la seva formació Econo-
mia i Finances (ECOFIN). Aquest 
acaba de donar suport a Luis de 
Guindos, malgrat que l’Eurocam-
bra havia opinat que el candidat ri-
val, Philipe Lane (que finalment es 
va retirar), tenia millor perfil, per 
no ocupar càrrec polític i ser expert 
en política monetària amb experi-
ència com a governador del Banc 
Central d’Irlanda. No és estrany 
que la història d’aquest nomena-
ment hagi tornat a despertar la cu-
riositat sobre la democràcia de 
Brussel·les.
 La composició i funcions del BCE 
és un element crític. Exemplifica 
conjuntament les tres grans debi-
litats de la UE: la complexitat de la 
presa de decisions, la constitucio-
nalització del contingut d’algunes 
polítiques, i la poca presència de te-
mes europeus en els processos elec-
torals. La complexitat institucional 
resta al ciutadà capacitat de fisca-
lització directa. Només persones in-
troduïdes coneixen qüestions me-

gut de certes polítiques, per la seva 
part, vol dir que, per reformar-les, 
és necessari modificar els tractats, 
per unanimitat dels països, i amb 
els deguts processos de ratificació, 
que poden exigir la convocatòria de 
referèndums nacionals. Això, entre 
altres factors, provoca que forces 
polítiques, de dreta i d’esquerra, 
per la seva preferència, per exem-

ple, per una ampliació del mandat 
del BCE que incorpori objectius de 
creixement i ocupació, o per una 
intervenció pública més gran en el 
mercat, es considerin una amena-
ça per al sistema, en lloc de partits 
normals exercint una de les seves 
funcions essencials, articular alter-
natives sobre polítiques. Els partits 
eurocrítics s’han assimilat als que 

promouen la sortida de la UE (eu-
roescèptics) i, en general, els ac-
tors polititzadors han sigut qua-
lificats de deslleials i perillosos. 
Però aquesta despolitització dels 
assumptes públics que es resolen a 
Brussel·les, Estrasburg o Frankfurt 
s’ha tornat insostenible, igual que 
la pròpia complexitat extrema de 
la UE. Tot té el seu moment. I te-
nim una altra oportunitat per par-
lar i construir. Que val la pena ar-
remangar-se per Europa, no hi ha 
dubte.
 La democràcia de Brussel·les 
ens ha ensenyat a implicar més 
la societat civil organitzada en 
les fases de l’elaboració de polí-
tiques, a regular la representació 
d’interessos, a promoure políti-
ques d’emprenedoria en benefi-
ci de l’interès públic, a defensar 
els interessos difusos davant inte-
ressos privats d’actors econòmics 
poderosos, a planificar estratègi-
cament les inversions públiques, 
transparència.

Per difíciL de veure que 
resulti, per efecte encara de la te-
nebrosa retòrica de l’austeritat, la 
UE ha protegit els nostres Estats 
de benestar, millorant la seva ca-
pacitat reguladora i recaptatòria. 
Ha possibilitat, en la globalitza-
ció, la continuïtat del model so-
cial europeu, verdader element 
definitori de la UE com a sistema 
polític compost. Ens ho podem 
permetre. Permetem a la Unió se-
guir complint la seva missió, de 
forma més democràtica, amb pro-
cediments (i nomenaments) més 
comprensibles per a tots. H
Professora de Ciència Política de la Uni-

versitat de Santiago de Compostel·la i 

analista d’Agenda Pública.
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La maquinària de la Unió Europea

La UE ens ha ensenyat 
a implicar més  
la societat civil en 
l’elaboració de polítiques

L’
independentisme viu im-
mers en l’efecte Torrent. El 
flamant president del Par-
lament ha sigut el primer 
dirigent capaç de plantar 

cara als hiperventilats que confien 
abans en la determinació que en la 
raó. Una minoria necessària però no 
suficient que ha portat el mal ano-
menat procés a posar-se terminis i a 
prescindir d’una part de la realitat. 
Els hiperventilats van apartar Mas i 
han deixat Puigdemont en un carre-
ró amb difícil sortida. Només el jove 
Torrent, des d’Esquerra, va saber 
aguantar el xàfec tuiter el dia que va 
decidir «ajornar», no pas suspendre, 
el ple de la investidura impossible 
de Puigdemont. Aquell gest va mar-
car un abans i un després. Primer 
perquè va immunitzar Esquerra de 

ha donat oxigen als que, des de la dis-
creta però eficient direcció del 
PDECat, intenten persuadir el presi-
dent perquè abandoni l’activisme i 
torni a la política. Diuen que és un 
argument que ja accepta quan està a 
soles amb els del partit, però que en-
cara no s’atreveix a defensar davant 
d’aquells incondicionals que el van 
fer pujar a la llista pròpia i que ara li 
resulten una motxilla molt pesada. 
Entre aquest grup també creixen els 
que veuen els límits de l’activisme 
quan s’entra en les institucions. 

La investidura possible

L’efecte Torrent ha empantanegat les 
negociacions per a una investidu-
ra efectiva. Assistim a un duel d’im-
possibles –si tu hi poses Puigde-

mont, jo hi poso Junqueras– previ 
a l’acord final, edulcorat per la re-
cent i estranya enquesta del CEO: 
cau la independència però no ca-
uen els partits independentistes, 
mentre que el realisme d’Esquer-
ra s’imposa a la màgia de Junts per 
Catalunya. 
 El temps se li acaba a Puigde-
mont. Tots li reconeixen que estan 
en deute perquè van ser les seves 
fanfarronades les que el van em-
pènyer a l’exili, però també li di-
uen que si ho vol es pot quedar sen-
se res. I els que més li gelen el cor 
són els alcaldes del PDECat, els seus 
antics col·legues, que li demanen 
una mica de calma fins a les muni-
cipals, el verdader abisme.

L’‘efecte 
Torrent’

la seva pròpia medicina autodes-
tructiva que va aplicar el fatídic ma-
tí del 26 d’octubre. Les 155 monedes 
de plata van passar a millor vida en 
el timeline de Rufián. I segon perquè 
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A
quest cap de setmana 
s’estrena la pel·lícula 
de Ridley Scott de la 
qual s’ha esborrat com-
pletament el treball de 

l’actor Kevin Spacey, un fet del 
qual ja els vaig parlar en aquesta 
mateixa columna. Vaig lamentar 
llavors el tracte donat a l’actor, per-
què crec que és bàsic separar la con-
ducta personal del treball professi-
onal i perquè sospito (no s’ha de te-
nir gaire olfacte per fer-ho) que el 
càstig infligit a l’actor obeeix més a 
raons de caràcter comercial que a 
les de la pura ètica o moral.
 Crec que els productors (el di-
rector, un d’ells) s’han volgut cu-
rar en salut davant d’un hipotè-
tic boicot a la pel·lícula i la con-
seqüent pèrdua de recaptació. 
Pot ser que el temps m’acabi do-
nant la raó quan, d’aquí un parell 
d’anys, tirant llarg, vegem en el 
mercat un BlueRay amb «el mun-
tatge original que inclou l’actu-
ació perduda de Kevin Spacey». 
Temps al temps. 
 Em semblen grolleres, a més, 
les declaracions de Ridley Scott da-
vant l’estrena: «El nou Jean Paul 
Getty (a qui interpreta ara Chris-
topher Plummer) és molt millor 
que el de Spacey». Cruels, en qual-
sevol cas.

cOmPTe amb les caces de 
bruixes i els interessos que les ali-
menten. I compte, sobretot, amb 
veure bruixes on tot just s’intueix 
una ombra que travessa. O, cosa 
que és pitjor, amb fer veure bruixes 
on no hi ha conjur, embruixament 
ni beuratge. El dramaturg Neil La-
Bute (ben conegut a Barcelona, on 
s’han estrenat amb èxit moltes de 
les seves obres i on ell personal-
ment ha vingut a impartir alguns 
cursos) ha vist com se suspenia 
bruscament l’estrena ja anuncia-
da de la seva pròxima obra i es tren-
cava el compromís que el mante-
nia des de fa 15 anys com a autor 
resident d’una de les companyies 
més importants de l’Off-Broadway 
novaiorquès.
 En el clima que vivim actual-
ment de denúncies i incrimina-
cions d’abusos i maltractament, 
s’han disparat les especulacions. 
La companyia ha comunicat el fi-
nal de les relacions, sense dir res 
més. L’autor no ha dit ni parau-
la, encara. Però rumors i xafarde-
ries, desbocats i encabritats, ja es-
tan redactant sentència. Em sem-
bla greu. Greu i preocupant. H
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