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Més ciutadans i dirigents, però menys força econòmica que abans

Menys Europa

L’
J . M . M u n t a n e r i P a s q u a l

Europa dels vint-
i-cinc va bé? Ara
com ara, no; de-
mà, ja en parla-
rem. L’any 1998,
quan el Parla-

ment alemany va aprovar amb eufòria
la substitució del marc per l’euro, el
diari Frankfurter Allgemeine Zeitung va
publicar l’editorial Després de la festa, en
què, tot seguint la llatinada medieval
Post festum, pestum (Després de la festa,
la pesta), plantejava dubtes sobre la
manera de fer-ho. “Què passarà des-
prés de la festa?”, deia. “En els discur-
sos parlamentaris gairebé no se n’ha
parlat. Alemanya sembla ben poc pre-
parada per portar l’euro a casa. Les fe-
bleses pròpies no es resoldran amb la
Koordination”.

Sis anys després, els gemecs del FAZ
han continuat: primer, per la baixa de
l’euro; després, per la seva puja. De la
festa, ningú no se’n recorda. En canvi,
la pesta és la que ha anat agostejant
l’economia alemanya, sense que el
canceller Schröder hagi sabut què
fer-hi.

Ara la festa dels 25 ha estat sonada.
Com la dels 15 a Brussel·les, quan l’euro
passà de virtual a omplir de debò les
butxaques dels europeus. Com ha dit la
TV germano-francesa Arte: “Europa dels
25 vol dir més gent i més dirigents...”.
Tothom ha parlat dels milions d’eu-
rounionistes de més i ha ensenyat el
mapa en el qual l’Europa esquifida del
Tractat de Roma (5 Estats) s’ha eixam-
plat a gairebé tot el continent.

És un dels motius d’alegria: ja no
som la UE, sinó una macro-UE. Els
efectius humans i el territori escalfen
el cor. Som més que els Estats Units;
que Rússia. “Som els primers”. I, a més,
hem passat d’11 a 21 llengües (sense la
dels Països Catalans, com si no existís-
sim). Tot plegat sona a música d’“ONU
europea”.

Ha emocionat molt,
també, la moralitat de
l’eixamplament. Els pre-
dicadors ens han dit: “Si
els països de l’Est s’han
alliberat del jou soviètic,
bé els hem d’acollir a la
casa comuna”. “Això és
l’esperit d’Europa”, pro-
clamen, “llur unitat his-
tòrica”. Tot ha estat pre-
parat perquè se’ns posés
la pell de gallina; i, tam-
bé, perquè no penséssim
en l’endemà de la festa.
Resulta, però, que hi ha
persones o mitjans d’in-
formació (com va fer el
FAZ amb l’euro) que van
més enllà dels focs artifi-
cials. La TV Arte mateixa
afegia (a allò de “més gent
i més dirigents”): “Tot està
per fer a la UE. És urgent actuar. Hom
no pot romandre desvagat”.

O com Business Week, que, amb ma-
lignitat, titulava la seva portada: “És
que els dinàmics polonesos ompliran
d’energia Europa; o l’enfonsaran en el
parany del creixement cançoner?” “I-
noportuns, derrotistes, cercaraons”,
deuen dir els polítics i euròcrates de la
nova Europaonu, tan prometedora per
tan grossa. Potser no cal preocu-
par-se’n, d’aquests mals auguris. El
món sembla que rutlla sense fer-hi res.
La política que ara toca és la de braços
plegats, diuen. Tothom s’hi ajup i el
“deixeu fer, deixeu passar, el món
funciona tot sol”, de V. de Gournay (al
segle XVIII), sembla ésser la “moderna”
llei del món al segle XXI; i, per tant,
també, la de l’EU25.

És clar que hi ha preguntes que algú
hauria de fer sense vergonya. Així: “És
certa la paradoxa que més Europa és
menys Europa?” Si ho fos, l’eixampla-
ment seria un parany: aquell de les

mitjanes estadístiques. Si hi ha més
gent que és més pobra, menys forma-
da, amb menys capital i amb més pol-
lució, la potència econòmica d’Europa
s’ha d’haver reduït; la desocupació,
pujat; la productivitat, baixat; la in-
fraestructura, depauperat; la recerca,
caigut encara més; la protecció social,
minvat. En síntesi, producció, compe-
titivitat i ingrés europeus, enxiquits.

Tot, és clar, si hi comptem la gent,
és a dir, “per habitant”; allò que mar-
ca la diferència amb la “quantitat”
total bruta. En resum, “més gent i di-
rigents” i menys força econòmica per
habitant que abans. La realitat són
faves comptades. La imatge de l’Euro-
paonu és enganyosa si amaga les da-
des relatives de l’economia. És agra-
dable, ésser 25; lloable, fer l’Europa
gran. Però, d’entrada, allò que permet
de posar els plats a taula no és un
miratge o un somni.

El gegantisme no sempre resulta un
guany. Fins i tot, en el cas de fusió

d’empreses de primera categoria. En-
cara més, si els que s’hi afegeixen són
Estats d’economia coixa. Potser no en
tenen la culpa (per haver patit el jou
comunista); o, potser sí, com en el cas
de Turquia. Ara bé, sempre hi ha ma-
neres i maneres de lligar les coses. En

el cas de la UE25, no és
tant si s’havia de fer o no,
com el camí que s’ha se-
guit: el moment; el go-
vern il·lògic de la UE; l’ac-
tual fase depriment del
cicle econòmic. Una altra
qüestió és la del galliner.
Com anirà la festa entre
gullivers i lil·liputencs? O,
que hi hagi 25 Estats faci-
lita fer una imaginària
unió política d’Europa?

El tema fa feredat des-
prés del que va dir l’ame-
ricà R. Reich sobre la so-
lidaritat dins cada Estat:
“La mundialització n’im-
plica la fi”. Si un Estat
renuncia a la seva cohe-
sió, qui s’atreveix a parlar
de solidaritat paneuro-
pea? Doncs, se’n parla,
com si fos cau no cau. Si
era una quimera quan
n’hi havia 15, ho és enca-
ra més amb 25.

John F. Kennedy va dir: “Hem de
reconèixer que cada Estat estableix la
seva política en funció del propi inte-
rès”. Per això l’interès europeu és tan
fantasmagòric com l’esperit europeu
o la llengua europea (comptant-ne 22,
amb el català, si més no).

L’eixamplament no ha funcionat
econòmicament en un cas que tenia
tots els ets i uts (d’esperit, llengua i
interès únics): la reunificació d’Ale-
manya. La mala traça del canceller
(corrupte) de l’època, H. Kohl, ha fet
que, catorze anys després, la federació
encara no s’hagi recobrat de la ruïno-
sa hipoteca de no mirar-s’hi gens ni
mica a fer-ho.

Ara som després de la festa. Com ha
dit un bon analista, A. Duhamel, de la
RTL: “Aquesta aposta arriscada merei-
xeria discussions i controvèrsies. Però
no n’hi ha”. Tothom reposa.

■ J.M. Muntaner i Pasqual. Economista

El Teatre del Sol
J o a q u i m F e r r e r

E
n la cartellera d’espectacles te-
atrals de Barcelona s’anuncia
des de fa uns dies dues obres
que procedeixen del Teatre del

Sol de Sabadell. És possible que en
comprovar la seva qualitat hi hagi
molts espectadors que es preguntin
sobre la trajectòria d’una empresa
cultural que aconsegueix el nivell més
exigent, el que ens agrada trobar en els
escenaris.

Contestar aquesta lògica curiositat
porta a explicar una bella història que
en la cultura catalana es repeteix sovint
i que justifica que Pere Baltà hagi escrit
que som “el país de la societat civil”
referint-se al pes decisiu que en tots els
camps ha tingut i té la iniciativa de la
gent amb projectes i amb voluntat de
dimensió col·lectiva.

El fet és prou conegut, però el que és
important és que es viu. A Catalunya,
en tots els camps de la cultura hi ha
molta gent que en fer-ne fonamenta
que sorgeixi el nivell. Recordo que quan
fa uns anys Flotats havia de fer una se-
lecció per a alguna de les obres que di-
rigia al Teatre Poliorama se sorprenia
agradablement del nombre d’actrius i
actors que s’hi presentaven, procedien
de les escoles però sobretot del món
ampli i dens del teatre fet per aficionats
en tants i tants llocs del país.

El Teatre del Sol de Sabadell és una
obra que pertany a aquesta iniciativa de
fons, àmplia, fidel a la cultura i a la
llengua i amb ambició de representar
els textos que diuen coses i estableixen
diàleg amb el públic sobre els temes
vitals.

Concretament, el 1986 a Sabadell
sorgí la proposta per part d’un grup de
ciutadans d’adquirir el local d’una an-
tiga cooperativa que comptava amb
una bona sala de ball amb el propòsit
de convertir-la en un teatre. El projecte
no fou fàcil de cristal·litzar però s’a-
conseguí. Eren els capdavanters de la
iniciativa Francesc Garriga i Ramon Ri-
balta. L’objectiu era clar, fer teatre de la
millor qualitat, no cal dir, en llengua
catalana i fer-ho amb l’afició de la gent.

El 1987 arrencà el projecte i obrí les
portes el Teatre del Sol, i ho va fer amb
una declaració d’intencions represen-
tant l’obra de Pirandello Enric IV. Era
una prova del teatre que els interessava
i que ràpidament interessà el públic.
Des d’aleshores és molt recomanable
seguir els espectacles que ofereixen
amb la direcció de Ramon Ribalta; en-
tre els últims que s’hi han pogut veure
hi ha una Comèdia dels errors, el conegut
musical Fama i La cuina d’Arnold Wes-
ker.

Ara dos d’aquests espectacles són a
Barcelona i des del primer dia han estat
captats pels espectadors com una agra-
dable sorpresa per la qualitat que

aconsegueixen. Respecte a Fama, l’es-
pectacle que es presenta al Teatre Tívoli
no és fet pel mateix conjunt que el re-
presentava a Sabadell, s’ha professio-
nalitzat i s’hi ha incorporat en la di-
recció la saviesa de Coco Comín. Pel que
fa a La cuina, que es representa al Teatre
Principal, aquest sí que és el mateix
quadre d’actors sabadellencs, de gran
experiència teatral en molts casos, però
tots amb les seves obligacions laborals i
estudiantils, és a dir, apassionats del
teatre que no en són professionals. Cal
recordar que l’obra de Wesker manté la
mirada incisiva sobre els replecs de les
relacions en el món del treball i que
segueix sent un text d’interès, repre-
sentat amb un realisme extraordinari.

La temporada dels dos espectacles
que arriben del Teatre del Sol a Barce-
lona es ja un èxit, però la comoditat de
seguir-los en teatres de la capital no ens
hauria de fer oblidar que ens cal co-
nèixer en directe el Teatre del Sol a Sa-
badell per comprovar-hi com és de viva
la vitalitat d’una cultura que en el camp
concret del teatre segueix fonamen-
tant-se en la passió i l’esforç capaç dels
reptes més difícils.


