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Aquest any celebrem un doble aniversa-
ri: d’una banda, la caiguda fa vint anys
del teló d’acer i l’inici de la transició pa-
cífica i democràtica a l’Europa central

i oriental i, de l’altra, el cinquè aniversari aquest
mes de maig de l’adhesió a la Unió Europea de
dotze nous Estats membres d’aquella part d’Eu-
ropa. Quin balanç podem fer d’aquesta ampliació
al cap de cinc anys? En primer lloc, la pertinen-
ça a la UE ha garantit als nous Estats membres
l’estabilitat i la democràcia durant uns anys de
transformacions polítiques molt delicades. Les
reformes necessàries per entrar a la UE van mi-
llorar la llibertat personal i el dinamisme econò-
micenaquestspaïsos ivaestendre lanostrazona
de pau i prosperitat a gairebé 500 milions de per-
sones. En segon lloc, l’ampliació ha fet augmen-
tar el pes i la força d’Europa al món a l’hora de ne-
gociarqüestionsdecomerçinternacionalodefer
front a reptes mundials com ara el canvi climàtic
o el desenvolupament. L’ampliació també ha mi-
llorat la nostra capacitat de gestionar crisis i de
participar en missions de manteniment de la
pau. En tercer lloc, econòmicament l’ampliació
ha estat beneficiosa per als antics i els nous Es-
tats membres. Les xifres sobre comerç i creació
de llocs de treball en són una mostra.

EL COMERÇ ENTRE ELS ANTICS I ELS NOUS ESTATS mem-
bres s’ha triplicat en els últims deu anys, i ha pas-
sat dels 175.00 milions d’euros el 1999 als
500.000 milions el 2007. Encara més il·lustratiu
és que s’hagi quintuplicat el comerç entre els
nous Estats membres, que ha passat dels menys
de 15.000 milions d’euros als 77.000 milions du-
rant el mateix període. Aquesta és una de les
raons per les quals des del 2004 fins a l’actual
crisi financera l’ocupació ha crescut un 1,5%
anual en els nous Estats membres i un 1% anual
en els antics. De manera que no s’ha produït cap
transferènciade llocsdetreballdelsanticsEstats
membres als nous malgrat totes les inquietuds
en aquest sentit que planaven damunt de l’últi-
ma ampliació. Aquests resultats demostren que,
fins i totdurant l’actualrecessióeconòmica, l’am-

pliació no ha estat part del problema i a més a
més en pot ser la solució com a font de dinamis-
me econòmic. Finalment, els temors que una
unió de vint-i-set membres pogués dur les insti-
tucions europees a una paràlisi a l’hora de pren-
dre decisions han demostrat no tenir cap mena
de fonament. La UE se’n surt perfectament i
pren les decisions que cal sobre tota mena de
qüestions polítiques, com ara la recessió o la llui-
ta contra el canvi climàtic.

DURANT TOT AQUEST TEMPS TAMBÉhem après un bon
nombre de lliçons. Arran de les ampliacions del
2004 i del 2007 vam decidir repensar tota la po-

lítica d’ampliació als països de l’Europa del sud-
est, és a dir, Turquia i els països dels Balcans oc-
cidentals. El model europeu continua sent
atractiu per als països de la regió. Val la pena,
doncs, fer tan bon ús com sigui possible d’aquest
poder d’atracció. L’antic president de la Comis-
sió Europea, Jacques Delors, va dir una vegada
que, per créixer fins als vint-i-set membres ne-
cessitaríem sentit de família i una bona com-
prensió de la psicologia i de les tradicions alie-
nes. És a dir, que cal aprofundir i consolidar el
contracte matrimonial entre els actuals vint-i-
set Estats membres abans de fer més ampliaci-
ons. Per aconseguir-ho, hem de prosseguir amb
les reformes internes perquè la UE produeixi
els resultats que els ciutadans n’esperen. El
Tractat de Lisboa farà que la nostra Unió sigui
més eficaç i més democràtica i estigui més ben
preparada per poder defensar els nostres valors
i interessos comuns arreu del món.

PERÒ ALHORA HEM DE CONTINUAR DUENT A terme la
nostra política d’estabilització de l’Europa del
sud-est. No podem renunciar en cap moment a
la nostra tasca de foment de la pau i del progrés
social a la regió, una tasca que serveix als inte-
ressos fonamentals d’Europa i dels europeus.
Els pobles de la regió tenen lligams molt estrets
amb la història, la cultura i l’economia europe-
es. La UE els està ajudant a fer realitat el seu
somni democràtic i a esdevenir un dia europeus
integrats políticament. És cert que fins i tot la
hipòtesi més optimista pel que fa a la ràpida ad-
hesió d’un nou Estat membre, probablement
Croàcia, no ho és prou comparada amb la hipò-
tesi més pessimista pel que fa a la ràpida ratifi-
cació del Tractat de Lisboa. Però el temps juga
a favor nostre: podem continuar aprofundint i
ampliant alhora. Això sempre ha estat així i en-
cara és la millor recepta per construir una Eu-
ropa forta i unida. A l’hora de celebrar els ani-
versaris d’enguany i de reflexionar sobre la in-
tegració europea, cal tenir sempre present
aquesta fórmula que tantes vegades ha demos-
trat la seva eficàcia.

Olli Rehn Comissari europeu per a l’Ampliació

Balançdel’Europaunida

“Nois,nousenganyeu!”

Aprofitant l’avinentesa dels
quatre anys del pontificat de
Ratzinger, la premsa n’ha fet
un primer balanç. I com
calia esperar, han sortit a
la llum els errors del Papa,
cosa que, al meu entendre,

és d’agrair. Tapar els er-
rors és un altre error. Els
errors no es tapen sinó que
s’esmenen. Hi ha més llum
en les llàgrimes de Pere
que foscor en la seva fragi-
litat, al capdavall tan hu-
mana. El que no és humà
és pensar que algú no es
pugui enganyar per la sen-
zilla raó que Déu no pot
permetre que ens enganyi.
I en el moment que diu
“Déu no ho pot permetre”,
ja s’ha enganyat i ens ha
enganyat posant-se al lloc

de Déu. I això és el famós
dogma de la infal·libilitat:
l’últim dels proclamats i el
més anacrònic, ja que per
lògica, si garanteix els al-
tres, havia de ser el pri-
mer. Però, en fi, buscar lò-
gica en els dogmes no és
gaire lògic. D’aquí ve que
ningú en parli si no és per
fer-ne broma. Bona mane-
ra de no caure en el parany
d’aquella velleta que bus-
cava desesperadament
l’agulla imperdible, con-
vençuda com estava que,

si era imperdible, no es
podia perdre i que, per
tant, l’havia de trobar. I re-
sulta que la tenia a la mà.
D’aquí ve que feliciti en
Pep Guardiola per la seva
fermesa en sostenir que el
Barça no és imbatible, i es-
pero que, si guanya la
Lliga, ho segueixi pensant
i ho continuï dient, com el
millor homenatge a la vic-
tòria i el millor homenatge
a la virtut. La virtut de la
victòria és la derrota del
cregut. Si això no es perd

de vista significa sumar
punts. Suma punts qui
resta fums. Diria que el se-
cret d’en Guardiola és
aquest, i aquest no és cap
secret, justament perquè
ell mateix ho va repetint.
De manera que ens dóna a
tots una lliçó. Ningú és mi-
llor per més que ho digui o
que s’ho cregui, sinó que
bé prou se sap pels resul-
tats. I si els resultats ho
diuen, no sols ho celebra-
rem sinó que cridarem:
“Nois, no us enganyeu!”.

AL PEU DEL CANÓ

Llibres

Gemma
Calvet

Uns dies abans, en una con-
versa de gent assabentada,
mig en broma, es va fer el
llistat dels que serien els lli-
bres més venuts de la
diada de Sant Jordi, i de
quina taula de despatx en
tindria l’origen. Van en-
certar. Els homes que no
estimaven les dones de
Stieg Larsson i El silenci
de Gaspar Hernández.
Més enllà de la seva quali-
tat literària o no, tots dos
han triomfat en les ven-
des. El primer té un títol
suggerent, que crida com
a descriptor d’un conflicte
permanent i universal, la
dels homes que no saben
estimar les dones, com
caldria. El segon parla
d’una lluita contra una
malaltia. El cert, però, és
que la coincidència de
tants lectors/es és un fet
construït. El fenomen edi-
torial i la capacitat de ge-
nerar productes de massa
a través de l’espai medià-
tic no és de per si critica-
ble, però sí que determina
el mercat. Com a contrast,
per Sant Jordi, enmig de
tota la seva intensitat, es
gaudeix de l’oferta de gran
extensió de llibres antics i
nous, bons i lleugers, me-
diàtics o no, desplegats
pels carrers de les ciutats i
pobles. I el regal d’un lli-
bre, com Olor de colònia
de Silvia Alcàntara. El ri-
tual del llibre té màgia, i
res la pot enterbolir, i se-
gurament hi ha molts
actes de dissidència amb
la pressió comercial a l’es-
collir. O simplement actes
casuals de selecció, com
el personatge de Calvino
a Palomar, excel·lent lite-
ratura, que després d’una
llarga espera, quan li toca
el torn, escull el formatge
situat al costat del seu
lloc de la cua.
gcalvetbarot@gmail.com
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