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làntic.UnaCatalu-
nya afeblida per con-
flictes interns reculava
alaMediterràniaiqueda-
va allunyada del Nou Món.
Després, hi hagué una par-
ticipació subordinada en la
política colonial espanyola,
que, malgrat tot, va estimu-
lar exportacions i acabaria
contribuint a la industrialit-
zaciócatalana.I,mésrecent-
ment, hem maldat per for-
mar part de l’Europa “pròs-
pera,endreçadaidemocràti-
ca” sorgida de les guerres del
segle XX. Poc més.

Ara, pendents sobretot de com es
resolgui la relació política i econò-
mica amb Espanya, Catalunya ne-
cessita disposar d’un projecte es-
tratègic que orienti la seva acció in-
ternacional. Tenir un pla d’inter-
venció econòmica i política a escala
internacional és una manera imme-
diata de començar a exercir la sobi-
rania i fer-la versemblant. En temps
de mundialització, formar part

L’opció mediterrània

Molts països mitjans
o petits, d’una di-
mensió semblant a
Catalunya, capaços
de bastir economies

diversificades –com la nostra– i de
disposar de polítiques pròpies –tot
al contrari que nosaltres–, se’n sur-
ten molt bé davant la crisi. Factors
relatius a la mida, a la possibilitat
d’atendre entorns complexos però
homogenis, de desplegar polítiques
ajustades a les necessitats de cada
moment, de cada sector, d’escoltar i
donar protagonisme als grups soci-
als..., permeten fer l’elogi d’estats de
cilindrada reduïda i presentar-los
com una de les millors opcions pos-
sibles per a una bona gestió públi-
ca, i com un dels escenaris més ap-
tes per al desenvolupament de mo-
dels de qualitat democràtica. A Eu-
ropa n’hi ha molts exemples. Però
això no és contradictori amb el reco-
neixement d’una realitat que no és
completament nova, però que el ca-
pitalisme global ha radicalitzat.
En la política i l’economia inter-
nacionals d’avui el protagonis-
me principal, la capacitat
d’orientació general i de
control, la força decisòria,
l’ostenten els gegants,
els grans actors.
Pensant en el
gran teatre
d’operacions
mundial, la
inèrcia i els au-
t o m a t i s m e s
apunten al reconei-
xement d’una única ubicació
per a la modesta Catalunya: ro-
mandre captiva d’Espanya en el
marc de la decadent, fragmentada i
envellida Europa. Però potser cal
pensar en altres opcions que perme-
tin un marge de maniobra més gran.

El desplaçament del centre geo-
polític i econòmic del món des de
l’Atlàntic fins al Pacífic és incontes-
table des de fa una generació i no
para d’intensificar-se. Al voltant
del Pacífic i l’Índic s’hi concentren
dos terços de la població mundial i
un volum equivalent dels intercan-
vis comercials. La Xina i l’Índia són
els dos gegants emergits indiscuti-
bles d’aquesta era que tot just hem
encetat i que sembla destinada a
perdurar (l’hegemonia atlàntica ha
durat gairebé cinc segles). Els Es-
tats Units i el Canadà s’han adaptat
amb fluïdesa al desplaçament i po-
den jugar a dues bandes. Mèxic i bo-
na part dels països llatinoamericans
també.ElJapó,CoreadelSud,Taiwan,
Indonèsia,Austràliaialgunesàreesde
la península d’Indoxina participen en
el cercle dominant, a la nova hegemo-
nia,oaspirenavincular-s’hi.Enelnou
món que es configura, l’Europa cons-
truïda al voltant d’estats que, temps
enrere, havien engendrat imperis, go-
vernaven el món i li imposaven con-
dicions, hi té i, sobretot, hi tindrà un
paper menor.

Catalunya va tenir poder i una po-
lítica internacional pròpia, en el curs
de la seva configuració medieval, des
de Barcelona, quan la Mediterrània
apareixia encara com el veritable cen-
tre del món. A partir del segle XV, pe-
rò, aquest centre va migrar cap a l’At-

d’Europa o tenir vincles històrics
amb Espanya i Llatinoamèrica ja no
és suficient.

L’àrea de la Mediterrània –l’Euro-
pa del sud, l’Àfrica del nord, el Prò-
xim Orient...– no existeix avui com a
espai geoestratègic coherent ni reco-
negut. Els estats costaners sumen
gairebé 500 milions d’habitants, im-
mersos en economies i estils de vida
diferents, d’una gran varietat de pa-
trimonis lingüístics i culturals, de
sistemes de creences i valors. Però,
tanmateix, amb una intensa tradició
de contactes i de transferència d’in-
fluències que atorga plena legitimi-
tat a la metàfora del “pont de mar bla-
va”. La Mediterrània, espai de mani-
festació d’algunes de les més inten-
ses contradiccions entre el nord i el
sud, entre l’est i l’oest, sembla avui
una marca en desús, pendent que al-
gú l’enarbori, com un domini ador-
mit en les xarxes. Un mar contami-
nat, una zona de conflictes, un grapat
de primaveres. Un concepte que pot

ser repensat.
La Catalunya radicalment

oberta, variada,
complexa, interessada a diver-
sificar les seves opcions i no
reduir-les als universos euro-
peu i hispànic, ha de poder
participar en la definició de
la Mediterrània com un espai
central del comerç i la diplo-

màcia, del diàleg entre les cul-
tures, de la cooperació i el des-

envolupament. Barcelona ha de vo-
ler i poder capitalitzar i liderar la re-
construcció conceptual de la
Mediterrània i la seva reactivació
com a peça de l’economia i la políti-
ca globals. De fet, aquest és, ara ma-
teix, el millor passaport de Barcelo-
na per poder formar part de la xarxa
d’àrees metropolitanes que exercei-
xen alguna mena de capitalitat al
món. I bona part dels campions glo-
bals emergents o acabats d’emergir
hauran de trobar la plataforma més
adequada per fer-se més presents en
l’àrea mediterrània. Per raons eco-
nòmiques, polítiques i culturals hau-
ríem d’aspirar a ser aquesta platafor-
ma i sortir del rebuf d’una aposta es-
tratègica espanyola que ens empeti-
teix i anul·la. Perquè no hi ha pobles
escollits, però tampoc hi ha pobles
condemnats.
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