
 

 

"La dreta es dividirà quan Berlusconi surti d'escena" 

FUTUR · "És difícil que el sector federalista i el nacional puguin seguir plegats com fins ara gràcies 

al lideratge de l'actual primer ministre" OPOSICIÓ · "Els electors perceben que el PD encara no 

està a punt per a l'alternança" 

Anna Balcells 

 

Stefano Fassina, durant la jornada de reflexió sobre el futur de l'esquerra europea organitzada per la 

Fundació Rafael Campalans a Barcelona  JORDI GARCIA 

 

Stefano Fassina, responsable de temes econòmics i laborals del Partit Demòcrata (PD), la 

principal força de l'oposició italiana, ha participat a Barcelona en una jornada de reflexió 

sobre el futur de l'esquerra europea, organitzada per la Fundació Rafael Campalans. 

¿La pressió judicial impedirà a Berlusconi acabar la legislatura? 

La situació de Berlusconi és complicada, més per la crisi econòmica que pels afers judicials. 

El pla anticrisi és la principal causa de la seva pèrdua de popularitat. Però en el context 

actual de crisi es fa difícil pensar que Berlusconi pugui plegar a mig mandat. 

El PD va néixer el 2007 de la fusió de diversos partits de centre i centreesquerra, 

però no acaba d'articular un discurs sòlid... 

Tenim els mateixos problemes que els partits socialistes i reformistes europeus. És cert que 

el PD en té alguns més: no és encara un partit estructurat, no ha fusionat les diverses 

tradicions culturals i polítiques de les quals prové, encara hi ha ambigüitats... Ens cal definir 

d'una manera més clara una cultura política i un projecte per al país. Els electors perceben 

aquestes dificultats i que encara no estem a punt. 

Què fan per cohesionar-se? 

Des de l'octubre, tenim un nou secretari general que treballa bé. Estem fent passos endavant 

importants. Amb una mica més de temps, serem una alternativa creïble al govern Berlusconi. 

http://www.avui.cat/


¿A punt per als comicis del 2013? 

Espero que fins i tot abans. 

¿Veurem més escissions com la del centrista Francesco Rutelli? 

Rutelli ha marxat, però no s'ha endut darrere seu una part important del PD. Aquest 

problema es plantejarà quan Berlusconi surti d'escena. Llavors, també en el centredreta 

s'obrirà un debat i ja hi ha qui treballa per reconstruir un partit centrista inspirat en la 

democràcia cristiana. Algú de nosaltres podria sentir-s'hi atret, però no crec que el gruix de 

catòlics que hi ha dins el PD tinguin intenció d'abandonar-lo. 

Qui són els aliats del PD? 

Itàlia dels Valors [de l'exjutge anticorrupció Antonio Di Pietro] i les forces que estan a 

l'esquerra del PD amb les quals vam fer coalició a les eleccions regionals de març. També 

estem treballant per segellar una aliança amb la Unió de Centre, de [Pier Ferdinando] Casini, 

un partit moderat i oposat al govern Berlusconi. 

Casini va ser aliat de Berlusconi en l'anterior govern de dreta... 

Sí. De fet, encara no s'ha decidit. És un dels que esperen a veure què passarà després, en el 

postberlusconisme. 

La marxa de Berlusconi serà determinant, doncs... 

És evident que, a l'interior de la dreta, hi ha una discussió. Darrerament, Fini [president de la 

Cambra de Diputats] s'ha enfrontat de forma explícita a Berlusconi. Hi ha dues dretes. Per 

simplificar: una dreta leghista [al voltant de la federalista Lliga Nord] i una dreta nacional, 

que representa Fini. És difícil que puguin continuar plegades com fins ara gràcies al lideratge 

de Berlusconi. El resultat d'aquest enfrontament entre les dues dretes tindrà repercussions 

sobre tot el sistema polític italià. 

¿Ens trobem, doncs, en una fase de transició? 

Sens dubte. I també pertocarà al PD jugar a l'atac, captar més forces per forjar una aliança 

vencedora a les pròximes eleccions. 

Què opina del pla anticrisi del govern Berlusconi? 

És un pla que colpeja els treballadors, les famílies més dèbils, els jubilats, mentre que als 

més rics no se'ls toca. La segona crítica que fem és que, durant dos anys, Berlusconi i 

Tremonti [ministre d'Economia] han negat la crisi, han repetit que Itàlia estava millor que els 

altres països i, de cop, han fet aquest pla que no preveu res per al creixement. 

No combaten l'evasió fiscal? 



En arribar al poder, el 2008, Berlusconi va eliminar les mesures antievasió fiscal introduïdes 

per Prodi. L'evasió fiscal, que ja era alta, ha crescut. Ara fan marxa enrere en algunes 

mesures, sí, però segueixen condonant. 

I en la lluita anti-Màfia, s'avança? 

La Màfia impedeix el desenvolupament del Mezzogiorno. És per això que ens oposem a la llei 

que s'està discutint ara al Parlament sobre les escoltes telefòniques: sobre l'ús que en fan els 

jutges per investigar i la possibilitat que els diaris publiquin transcripcions de les gravacions. 

Berlusconi vol limitar aquesta possibilitat i això afebleix la lluita contra la Màfia i la 

criminalitat organitzada. 

 


