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JeanMichel Casa (Rabat, Mar
roc, 1957) és ambaixador de
França a Espanya des de fa més
d’un any. En aquesta entrevista
amb La Vanguardia, que es pu
blica el 14 de Juliol, dia de la fes
ta nacional francesa, l’ambaixa
dor exposa els punts de vista del
seu país sobre l’actual conjuntu
ra europea i el paper que hi té
Espanya.
Podríem començar parlant

de la recent elecció del nou
president de l’Eurogrup, un
càrrec a què aspirava la minis
tra espanyola d’Economia, Na
dia Calviño, amb el suport de
França, entre altres països. A
Espanya flota un ambient de
decepció...
Una decepció que es pot enten
dre perfectament. Espanya ha
via presentat unamolt bona can
didata, amb ideesmolt clares so
bre la integració de la zona euro.
Parlar de fracàs espanyol, com
han fet alguns diaris, em sembla
ridícul. M’ha semblat sorpre
nent que a Espanya alguns es fe
licitessin per aquest desenllaç,
tenint en compte queNadiaCal
viño va reunir el vot de països
que suposen un 80% del PIB de
la zona euro. Afirmar que Calvi
ño ha perdut perquè representa
un govern “socialcomunista”
em sembla un deliri. Esperem
que l’elecció del candidat irlan
dès no signifiqui una visió
menys integrada imenys favora
ble a l’harmonització fiscal que
necessitemmés que mai.
Mal presagi per a l’aprova

ció del pla de recuperació eu
ropeu?
No. Recordem que al Consell
Europeu es prenen decisions
per unanimitat o per majoria
qualificada. Pel que fa al nou
pressupost plurianual de laUnió
Europea i el pla de recuperació

davant les conseqüència de la
Covid19, en aquests moments
hi ha una majoria qualificada
molt forta al voltant de les pro
postes que comparteixen els
quatre països més poblats de la
Unió. Hi ha un pronunciament

molt clar d’Alemanya, amb una
visió europea molt definida,
molt articulada i molt ben argu
mentada de la cancellera Angela
Merkel. La senyora Merkel ha
pronunciat les últimes setmanes
dos grans discursos davant el
Parlament Europeu i el Bundes
tag.

Quin paper té França en les
negociacions en curs?
El plantejament de França
penso que és clar: cal més in
tegració europea. Més sobirania
europea. Aquest concepte –més
sobirania europea–, que ja
figurava fa tres anys en els dis
cursos del president Emmanuel
Macron, avui l’entén tothom.
Objectiu: una Europa rellevant
en un món molt més complex.
Recentment vostè ha ex

pressat perplexitat pública
ment davant alguns tons del
debat polític espanyol.
Em van preguntar si algú havia
entès a Brussel∙les o a París el
memoràndum presentat per un
gran partit de l’oposició sobre
les suposades violacions de les
llibertats fonamentals i els drets
constitucionals dels espanyols
durant l’estat d’alarma. I vaig
contestar que algú, quan va lle
gir aquesta notícia, segurament
va pensar que era una falòrnia o
una broma. I no ho retiro pas.
No és ingerència. No és ingerèn
cia perquè el debat sobre els
afers europeus ens incumbeix a
tots. Vaig contestar com a am
baixador d’un país amic d’Espa
nya. Per exemple, felicitarse

d’un “fracàs de Sánchez” en la
candidatura deCalviño em sem
bla molt trist com a actitud. Em
sembla una falta de visió d’Estat
i d’ambició nacional. Espanya té
un paper més decisiu que mai a
la Unió Europea. Espanya no és
un país perifèric a Europa. La
posició d’Espanya és forta. Com
a representant d’un país amic,
tinc l’obligació de dirho. Per ai
xò no entenc algunes tonalitats
del debat públic espanyol. I afe
giré una altra cosa. No em sem
bla acceptable que el senyor
Manfred Weber, president del
Partit Popular Europeu, un “ge
ni polític” que ja coneixem des
prés del fracàs de la seva candi
datura per presidir la Comissió
Europea –ho pot transcriure
així–, s’expressi sobre la neces
sitat d’influir des de l’àmbit eu
ropeu sobre la implementació
del programa de coalició espa
nyol: això sí que és una ingerèn
cia. Els espanyols han votat i te
nen un govern elegit democràti
cament.

La situació a la Mediterrà
nia és cada cop més complica
da. La cadena de tensions al
nord de l’Àfrica s’està tornant
a accentuar. Hem d’estar amo

ïnats?
Amoïnats, però sobretot acu

rats i decidits a ajudar molt més
els països del sud de la Mediter
rània. És obvi que a Líbia s’ha
obert un forat terrible, ambmol
tes intervencions exteriors, amb
una posició francesa que ésmolt
clara i que no ha canviat mai,
que és a favordel diàlegnacional
entre el Govern d’unió [el go
vern amb seu a Trípoli, presidit
per Faiez alSarraj] i les forces
que ara el combaten. Nosaltres
no donem cap suport al general

Haftar [Khalifa Haftar, cap de
l’autoproclamat Exèrcit Nacio
nal Libi, amb seu a Bengasi]. Fè
iemcostat aHaftar quan comba
tia l’ISIS [Estat Islàmic] en nom
del govern libi. Hi ha dos països
que clarament volen intervenir
a Líbia, a través de mercenaris i
facilitant el contraban d’armes,
que són Rússia i Turquia. Par
lem amb Rússia, però sempre és
més complicat parlar amb Tur
quia. Aquesta és la veritat. Per
aquest motiu fa uns dies França
es va retirar de la força naval de
l’OTAN que vigila el Mediterra
ni, perquè ens vam trobar en
frontats amb un vaixell turc que
protegia una embarcació carre
gada d’armes i que va amenaçar
de disparar contra una fragata
francesa: en tenim proves docu
mentals. No és acceptable un
comportament així de Turquia,
que també forma part de
l’OTAN. Si som una aliança,
aquests comportaments són in
acceptables.
Què opina de la situació ac

tual a Catalunya?
Un ambaixador de França a Es
panya no pot ser indiferent al
que passa a les comunitats autò
nomesmés grans d’Espanya, so
bretot si són frontereres amb
França. Per tant, ens interessem
molt per Catalunya i Euskadi.
Ens interessa, des d’una posició
molt ferma i molt clara, que no
canviarà mai: el nostre suport
total a la unitat territorial i cons
titucional d’Espanya. En aquest
punt també vull subratllar la vi
sió europea. El desafiament de
la sobirania ara es planteja a es
cala europea. Hem de treballar
per una sobirania europea. No
creiemque avui sigui elmoment
de les microsobiranies, no cre
iem que aquest sigui avui el sen
tit de la història. Més frag
mentació d’Europa no pot ser
l’objectiu dels europeus. No vo
lem interferir en els debats in
terns espanyols. Espanya haurà
de resoldre els seus problemes
territorials a través del diàleg.
La idea de la taula de diàleg ens
sembla positiva i esperem que
unes pròximes eleccions acla
reixin la situació a Catalunya,
perquè no sempre és fàcil
desxifrar la situació política ca
talana.c
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L’ambaixador JeanMichel Casa divendres durant l’entrevista a la residència d’ambaixada de França aMadrid

“Espanya és cada cop
més decisiva a

laUnió Europea”

EL PROJECTE FRANCÈS

“És l’hora de treballar
per la sobirania
europea, no pas per
les ‘microsobiranies’”

LA QÜESTIÓ CATALANA

“Esperemque
Catalunya s’aclareixi;
Espanya té tot
el suport de França”

ENTREVISTA

PRESIDÈNCIA DE L’EUROGRUP

“DirqueCalviño
haperdutperquè
formapartd’ungovern
radicalésundeliri”

ELS POPULARS EUROPEUS

“M’ha sorprès que
ManfredWeber (PPE)
s’immisceixi en
la política espanyola”

JeanMichel Casa, ambaixador de França a Espanya


