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UnaEuropa forta (1)

L’hivern de l’any 2006
vaig tenir l’oportuni-
tat de fer un brunch
(la fusiód’esmorzar i
dinar que se sol fer

els diumenges a Amèrica) amb
l’exministre d’Afers Exteriors
d’Alemanya Joschka Fischer. El
partit socialdemòcrata, dirigit pel
cancellerSchroeder, i elpartit verd,
liderat pel mateix Fischer, acaba-
ven de perdre les eleccions davant
de la senyoraMerkel. I el ministre
Fischers’havia refugiataPrinceton
com a professor visitant durant el
cursacadèmic2006-07.Elmoment
històric, dominatperBush i l’aven-
tura interminablede l’Iraq,eraales-
horesdiferent. I comqueensacom-
panyava la seva dona actual (la que
fa número cinc), una cineasta amb
uncertrenomaAlemanya, fillad’un
exiliat persa (no, com ella mateixa
va precisar, iranià), la conversa gi-
rà al voltant de les aspiracions nu-
clears de Teheran i de l’enfronta-
ment ambWashington.

El senyor Fischer, un home de
carns expansives i ulls petits però
vius, insistí que el problema iranià
es resoldria quan els Estats Units i
Europatractessin l’Irancomaigual
i quan li reconeguessin l’estatus de
potència internacional que els pa-
ïsos occidentals continuen negant
a les nacions emergents del Tercer
Món. La discussió fou entretingu-
da, distesa i governadaperuna cor-
tesiaexquisida.Perònovavèncerel
meu fons escèptic, que m’ha asse-
gurat sempre que la política exte-
rior té una ànima cruel que no es
cura repartint medalles i distinci-
ons simbòliques.

Ara fa dos mesos, l’Institut
Liechstenstein d’Autodetermina-
ció, un think tank finançat pel prín-
cep d’aquell país a Princeton, cele-
brà el desè aniversari amb un con-
grés sobre l’autodeterminació. Hi
vaig fer una xerrada breu sobre el
problema català. El senyor Fischer
enféueldiscursdecloenda.Al’hora

de sopar, abans d’asseure’ns a tau-
la,elmateixFischer i jocoincidírem
de nou. L’exministre s’havia apri-
mat iduia lapellagrisa i lamiradade
cava esbravat fruit del jet lag. M’hi
vaig presentar i, a la recerca de te-
ma de conversa, li vaig preguntar,
ambtoneutral,quèli semblava lasi-
tuació econòmica europea.

No m’esperava la seva explosió
aïrada. “Vostès, els espanyols, són
els culpablesde tot!El seucompor-
tament i la sevapolítica econòmica
han posat en perill la Unió Euro-
pea”, rugí. Naturalment, vaig pro-
testar: “Sàpiga, en primer lloc, que
jo no sóc espanyol...” El senyor
Fischer no em devia sentir perquè
continuà: “No, vostès sónels culpa-
bles de tot... Encara recordo les re-
unions amb el senyor Aznar i com,
mentre fumava els seus Cohibes,
ens alliçonava a nosaltres, els ale-
manys, sobrecomhavíemdegover-
nar el nostre país i l’economia. I,
ara, fixi’s en quin estat es troba el
seupaís!”Vaignegar tota responsa-
bilitat un cop més, tot baixant a
l’àmbitde lesprovesmaterials con-
cretes, com ara el fet que des de fa
quinze anys només pago impostos
al fisc americà. Però el senyor
Fischer, el cap positivament inflat
per la memòria dels fums de l’ex-
president espanyol, no semblava
disposat abaixardel burroaznarià.

El meu interlocutor té una bio-
grafia complexa. L’any 73, quan fe-
iad’homerebel,esbatussàunpolicia
alemany a consciència. Uns anys

després li van trobar, almaleter del
cotxe, lapistolaqueféuservirHans-
Joachim Klein, excompany de co-
muna de Fischer i membre de les
Cel·lesRevolucionàries,perassassi-
narelministred’Economiadel land
deHesse. Per això i perquè, comsa-
ben vostès, els catalans, almenys en
públic i amb estrangers, fem servir
untoeducatgairebéinquietant,vaig
aparcar ladiscussiódelamevaiden-
titatnacional ivaigencetarunaaltra
via. “¿No creu –vaig fer, aprofitant
una gota de silenci– que el que diu,
que el desfici que li produeix Espa-
nya,queeldesgavell grec,que lacri-
si bancària irlandesa, no són la pro-
va que Europa és un projecte valu-
ósperòcomplicat?Novoldirquecal
anar amb peus de plom? No pensa
que els polítics europeus no volen
anar massa de pressa? No tem que
centralitzar la política fiscal enco-
tilli tantEuropa que la faci explotar
per totesbandes?”Elmeu intentde
crear complicitats, però, fracassà.
L’exministre s’alterà encara més:
“Vostè no entén res, senyor Boix!
Sense una Europa unida, serem
l’acudit de tothom. Cal crear una
Europaforta,capaçd’incidiralmón,
defervaler lanostraveu,elsnostres
interessos,elsnostresvalors”.Arajo
ja patia i, agafant empenta, vaig dir:
“Senyorministre,quenoveuque,al
final, vostès, els alemanys, hauran
de pagar tots els plats trencats a la
perifèria?”Fischer,però, sentencià:
“No podemprescindir de ningú”.

Aleshores vaig tenir la premoni-
ció que, si la senyora Merkel, més
pràctica que l’esquerra germànica,
no se’n surt en l’intent de posar lí-
mits a tot aquest desori, Alemanya
faràaEuropael tristpaperdepaga-
dor que Catalunya fa a Espanya.
Tanmateix, ho vaig deixar córrer.
L’obsessió per una Europa quasi
imperial, reconegudaalmónalma-
teix nivell que els EUA i la Xina, és
tan intensa entre l’elit política eu-
ropeaquedifícilment s’hipot enra-
onar amb èxit.
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