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	 La	macroregió	euro-
mediterrània	no	s’ha	di-
buixat	a	la	pràctica.	Mal-
grat	les	repetides	inici-
atives	per	activar-la	i	la	
complexa	situació	ac-
tual,	Europa	no	hauria	
de	considerar	el	Medi-
terrani	com	una	histò-
ria	passada	o	com	la	zo-
na	d’amortiment	d’emi-
grants	i	turbulències	a	
l’Àfrica	i	l’Orient	Mitjà.	
L’any	que	ve	es	compli-
rà	el	20è	aniversari	de	la	
Declaració	de	Barcelona	
i	el	naixement	de	l’As-
sociació	Euromediterrà-
nia	que	es	va	pronunci-
ar	a	favor	d’una	zona	co-
muna	de	diàleg	i	intercanvi.	Va	ser	
una	fita	important,	però	els	objec-
tius	del	1995	no	s’han	complert.

Europa Encara no	
aposta	per	una	visió	convincent	
a	llarg	termini.	Fins	i	tot	la	condi-
ció	de	soci	avançat	obtinguda	pel	
Marroc	és	una	motivació	insufici-
ent	per	al	sud.	La	UE	disposa	de	tres	
instruments	diferents	per	a	la	coo-
peració	amb	el	Mediterrani.	Són	el	
procés	de	Barcelona	–una	associació	
nascuda	el	1995	entre	la	UE	i	els	14	
països	que	voregen	el	mar–,	la	polí-
tica	europea	de	veïnatge	–una	polí-
tica	iniciada	el	2003	de	la	UE	cap	als	
seus	veïns–,	i	la	unió	pel	Mediterrani		
–una	organització	intergoverna-
mental	de	43	països	nascuda	el	
2008–.	Aquestes	iniciatives	tenen	
el	mateix	objectiu:	transformar	el	
Mediterrani	en	una	zona	de	pau,	
democràcia,	cooperació	i	prosperi-

El Mediterrani també és Europa
El futur de la UE està estretament relacionat amb la capacitat de desenvolupament de tota la regió

E
l	10	de	setembre,	Jean-
Claude Juncker va	pre-
sentar	la	nova	Comissió	
Europea	que,	una	vegada	
passat	aquest	dimecres	

l’examen	del	Parlament,	comença-
rà	a	treballar	l’1	de	novembre	en	un	
context	de	recessió	econòmica,	eu-
roescepticisme	i	desconfiança	en	les	
institucions.	Aquests	factors	van	do-
nar	molts	diputats	i	ales	a	les	opci-
ons	extremes	i	ultranacionalistes	
contràries	a	la	UE,	desgastant	el	pro-
jecte	europeu.	És	necessari,	per	tant,	
el	suport	intern	a	una	Europa	unida	
i	també	respostes	polítiques	apropi-
ades	i	coordinades	davant	dels	esde-
veniments	sociopolítics	que	succe-
eixen	en	els	seus	límits	geogràfics.
	 Les	divisions	i	la	falta	de	voluntat	
política,	en	les	institucions	comu-
nes	de	la	UE	i	als	Estats	que	la	com-
ponen,	provoquen	la	seva	absència	
de	l’escena	internacional,	i	la	in-
comprensió	dels	seus	pobles	i	socis.	
La	UE	està	debilitada	en	el	camp	in-
ternacional	per	una	dècada	de	decli-
vi	nord-americà,	per	l’augment	del	
populisme	i	el	poc	operant	eix	fran-
coalemany.	El	seu	paper	al	veí	Me-
diterrani	i	en	els	conflictes	allà	pre-
sents	(Síria,	Líbia,	Egipte,	Turquia,	
l’Iran,	l’Iraq	o	el	contenciós	palesti-
no-israelià)	és	gairebé	testimonial.	
Això	afecta	al	deteriorament	dels	in-
teressos,	les	relacions,	i	la	seguretat	
a	tota	la	zona.

tat.	Cadascun	d’aquests	plans	és,	no	
obstant,	estructuralment	diferent.	
Aquests	marcs	semblen,	a	vegades,	
contradictoris	i	creen	confusió,	per	
això	mateix	cal	fusionar-los	en	un	
de	sol	capaç	de	coordinar	la	coope-
ració	entre	la	UE	i	els	seus	socis	me-
diterranis.	Per	descomptat,	cada	pa-
ís	segueix	la	política	que	considera	
idònia	per	als	seus	interessos.	Espe-
cialment	les	grans	potències	actu-
en	d’acord	amb	aquest	interès,	i	per	
tant	no	hi	ha	obres	de	caritat.
	 La	política	de	la	UE	afirma	que	
està	al	costat	de	la	llibertat	i	la	de-
mocràcia	encara	que	aquestes	de-
claracions	no	s’han	traduït	en	acci-
ons,	com	s’ha	demostrat	amb	les	re-
voltes	populars	a	les	ribes	del	sud	i	
oriental	del	Mediterrani.	Els	veïns	
del	sud,	que	van	apostar	per	pujar	
al	tren	de	la	transformació	malgrat	
l’alt	cost	que	representa	per	a	les	se-
ves	vides	i	economies,	se	senten	sols	
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Una zona clau de la política exterior comunitària

en	aquesta	lluita.	La	UE	està	im-
mersa	en	una	crisi	política	i	econò-
mica,	i	ja	se	sap	que	les	democràci-
es	són	febles	en	temps	de	crisi.	No	
és	sorprenent	que	es	prioritzin	els	
problemes	interns	o	altres	com	el	
d’Ucraïna.	Però,	¿no	resulta	peri-
llós	oblidar-nos	del	Mediterrani?

Europa no	pot	mantenir-
se	aliena	al	que	allà	passa.	El	seu	
futur	està	estretament	relacionat	
amb	la	capacitat	de	desenvolupa-
ment	de	tota	la	regió	per	la	forta	
interdependència	i	els	múltiples	
canals	de	transmissió.	En	un	Medi-
terrani	ple	de	divisió,	que	es	lleva	
cada	dia	amb	conflictes	que	ja	con-
taminen	la	UE,	no	implicar-s’hi	té	
un	cost	molt	alt.	S’ha	de	superar	
els	murs	d’incomprensió,	herèn-
cies	i	conflictes	que	estan	hipote-
cant	el	futur.
	 La	Comissió	Europea	té	una	
oportunitat	perquè	el	rol	de	la	UE	
sigui	rellevant	com	a	actor	inter-
nacional.	L’Orient	Mitjà,	el	Golf	
Pèrsic	i	l’Àfrica	envolten	geogrà-
ficament	Europa.	Hi	ha	interessos	
econòmics,	energètics	i	estratè-
gics	obvis.	La	UE	és	l’aliat	natural	
d’aquesta	regió,	no	solament	per	
raons	històriques,	geogràfiques	
i	comercials,	sinó	també	com	a	
equilibri	en	les	relacions	EUA-Rús-
sia-Xina.	La	UE	s’ha	de	posicionar	
com	a	jugador,	i	no	com	a	mer	so-
ci	financer	o	apèndix	dels	altres.	El	
Mediterrani	també	banya	les	cos-
tes	del	sud	d’Europa,	les	dues	regi-
ons	són	molt	més	que	veïns,	i	hau-
rien	de	ser	propietaris	d’un	futur	
comú.	H	
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N
o	fa	gaires	dies	vaig	
llegir	en	aquest	ma-
teix	diari	que	al	parc	
d e 	 C o l l s e r o l a , 	 a	
Barcelona,	se	cele-

brava	el	Dia	Mundial	dels	Ocells.	
	 Ja	fa	molts	anys	que	s’han	im-
plantat	els	dies mundials.	Alguns	
són	molt	ambiciosos,	pel	tema	
que	plantegen,	i	d’altres	són	més	
modestos,	d’un	arrelament	escàs.	
El	cas	és	que	s’ha	instaurat	la	ce-
lebració	d’un	dia	que	em	sembla	
singular.	En	principi,	els	ocells	
es	converteixen	en	protagonistes	
d’una	celebració.
	 Ignoro	amb	quins	actes	s’ha	
donat	forma	a	l’homenatge	als	
ocells,	però	és	lògic	pensar	que	el	
punt	fort	d’aquest	dia	ha	estat	es-
timular	la	protecció	d’aquestes	
bestioles.	I	m’ha	sortit	espontàni-
ament	aquest	diminutiu	tan	ten-
dre	i	tan	bonic.
	 Hi	ha	ocells	que	no	són	pre-
cisament	amics	dels	pagesos,	
ocells	que	ataquen	els	camps	i	
fan	malbé	els	arbres	fruiters.	Pe-
rò	això	pertany	a	l’àmbit	de	la	uti-

litat	i	de	l’economia.	I	suposo	que	
es	tracta	de	motivar,	en	general,	
el	respecte	pels	ocells	com	una	
manifestació	admirable	de	la	na-
tura.
	 En	català	antic	es	deia	aucell, 
que	feia	visible	la	idea	d’au,	en	
castellà	ave.	I	a	més	es	va	usar	el	
femení:	aucella.	Tot	sonava,	i	en-
cara	sona,	a	diminutius,	un	di-
minutiu	que	correspon	als	oce-
llets	més	populars.	Un	diminu-
tiu,	una	paraula	fràgil,	que	no	
es	correspon	amb	el	castellà	de	
pájaro.
	 En	molts	viatges	a	peu,	m’agra-
dava	veure	com	passaven	per	una	
vall,	o	enlairant-se	cap	a	un	tu-
ró,	un	estol	d’ocells	que	es	desfe-
ien,	amb	una	perfecció	de	grup	
absoluta,	talment	com	si	seguis-
sin	una	invisible	batuta.
	 Els	ocells	sempre	són	bonics,	
quan	s’aturen	damunt	d’una	
branca	i	també	quan	arrenquen	
el	vol,	que	són	dues	decisions	
misterioses	per	als	humans.	Un	
poeta	francès	del	segle	XVIII,		An-
toine Marin Lemierre,	va	fer	dels	
ocells	aquesta	fina	observació:	
«Fins	i	tot	quan	camina,	es	nota	
que	l’ocell	té	ales».	H

Petit observatori

En els meus viatges  
a peu m’agradava mirar, 
al passar per una vall, 
la perfecció d’un estol
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anar a Moscou

poranis.	Es	tracta	d’aconseguir	el	
que	també	proposava	Brook: «El	
teatre	ens	permet	sentir	coses,	ex-
perimentar,	compartir	el	que	sen-
tim,	la	riquesa	i	els	problemes	que	
tots	patim».	
	 Escric	això	després	d’haver	vist	
E se elas fossem para Moscou,	una	re-
visió	brasilera	de	Les tres germanes, 
de	Txèchov,	al	festival	Tempora-
da	Alta.	Sense	haver-hi	submissió	
al	text	roman	en	l’atmosfera	to-
ta	la	tristor	immensa	de	les	tres	
dones	que	no	saben	ni	poden	can-
viar.	«El	passat»,	diu	una	d’elles,	
«ens	empeny	dalt	del	trampolí	per	
saltar	a	l’aigua	i	alhora	ens	atura	
i	evita	que	saltem».	Tot	Txèchov	
és	aquí	i	costa	refer-se	d’un	sotrac	
com	aquest,	tan	allunyat	del	cà-
non,	tan	a	prop	de	tots	aquells	que	
mai	no	aniran	a	Moscou.	H

D
eia	fa	pocs	dies	Peter Bro-
ok	que	el	teatre	és	investi-
gació.	La	recherche théâtra-
le,	afirmava.	Començar	a	

treballar	un	text	sense	saber	on	ani-
rem	a	parar,	lluny	de	l’encarcara-
ment	de	la	tradició	que	es	presenta	
com	un	corpus	tancat,	com	una	co-
tilla,	com	una	mordassa.	Repetir	el	
que	han	fet	al	llarg	dels	segles,	
igual,	de	la	mateixa	manera,	és	el	
contrari	de	provar,	d’aplanar	ca-
mins	abruptes.	«És	per	això»,	conti-
nuava	el	mestre,	«que	estic	en	con-
tra	de	la	tradició,	perquè	és	com	
tancar	la	porta».	
	 Els	clàssics,	que	formen	part	jus-
tament	d’això	que	anomenem	tra-
dició,	són	(i	aquesta	és	una	de	les	pa-
radoxes	de	l’art)	el	principal	argu-
ment	per	anar-hi	en	contra,	sempre	
que	es	llegeixin	amb	ulls	contem-
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la	seva	nòvia,	que	també	és	la	ma-
re	del	seu	fill.	Allà	iniciaria	una	no-
va	vida.	Però	la	boda	no	va	arribar	a	
celebrar-se.	Aviat	l’home	va	comen-
çar	a	trobar-se	malament	i	se	li	va	
diagnosticar	la	infecció	mortal.	Va	
morir	abans	que	el	fiscal	de	Dallas	
l’imputés	per	càrrecs	criminals	al	
sospitar	que	va	mentir	sobre	el	seu	
contacte	amb	el	virus	a	l’arribar	als	
EUA.	És	possible	que	Thomas	aban-
donés	Libèria	abans	de	saber	la	sort	
de	Marthalene,	però	potser	també	
és	possible	que,	ja	amb	les	maletes	
fetes,	se	n’assabentés.	Si	és	així,	en	
aquest	segon	de	vacil·lació,	el	bon	
samarità,	el	veí	compassiu,	es	con-
vertia	en	una	arma	d’il·limitades	
conseqüències,	en	un	monstre.	En	
un	instant,	el	mal,	com	sempre,	va	
demostrar	que	és	més	ràpid,	més	fà-
cil	que	el	bé.	H

U
na	noia	de	19	anys,	Mart-
halene Williams,	emba-
rassada	de	set	mesos,	pa-
tia	un	terrible	dolor	a	l’es-

tómac.	Necessitava	ajuda	urgent,	
però	a	Libèria	les	ambulàncies	es-
cassegen,	encara	més	en	plena	epi-
dèmia	d’Ebola.	Els	veïns	es	van	afa-
nyar	a	ajudar-la,	van	parar	un	taxi	i	
la	van	acompanyar	a	l’hospital.	En-
tre	ells,	Thomas Eric Duncan.	En	
aquell	moment	no	sabien	que	els	
seus	destins	quedaven	units.	Unes	
setmanes	més	tard,	tots	ells	han	
mort.	El	dolor	no	estava	causat	per	
una	complicació	de	l’embaràs	com	
creien,	era	Ebola.
	 Thomas	era	una	bona	persona,	
diuen	els	seus	veïns.	El	cert	és	que	no	
va	dubtar	a	ajudar	la	noia.	Després,	
va	seguir	el	seu	camí,	la	seva	il·lusió.	
Se	n’anava	als	EUA	a	casar-se	amb	

El viatge del mal 
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