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L’atzar ha volgut que l’úl-
tim Cafè Europa abans
del parèntesi estiuenc
coincideixi amb l’entre-
ga número noranta. Re-

capitulo: vaigmanllevar deGeorge Stei-
ner la imatge que Europa estava feta de
cafès.“El cafè és un lloc per a la cita i la
conspiració, per al debat intel·lectual i la
tafaneria, per al flâneur i per al poeta (...)
Mentre hi hagi cafès, la idea d’Europa
tindrà contingut”, afirmava. Del cafè
que freqüentava Pessoa a Lisboa al cafè
de Viena on ho feia Freud, el pare de la
psicoanàlisi; dels cafès deCopenhaguen
enquèmeditavaKierkegaard al deParís
on ho feia Sartre: “Ningú no escriu vo-
lums de fenomenologia a la taula d’un
bar americà”. Ara fa un segle, quan es
vanapagarels llumsaEuropa, l’agostdel
1914, feia unparell dedies queJeanJau-
rès havia estat assassinat en un cafè de
París. Cent anys després el nacional-
populisme cavalca de nou. A aquest fe-
nomen, de diferents colors i banderes,
hededicatpartde lesmeves reflexions. I
ho he intentat fer tot seguint el mestrat-
ge deXavier Batalla, que emva precedir
en aquestes pàgines, amb la seva Nova
Agenda.
L’Europadels cafès i la sevageografia,

feta a mida del peu humà, expliquen
acords i desacords, èxits i tragèdies, cul-
tura i gastronomia, arquitectura i crea-
ció literària. Europa, com ens recorda
Steiner, sempre s’ha pogut recórrer ca-
minant, des del camí de Sant Jaume de
l’edat mitjana fins als actuals GR. En
aquestcontext, laglobalitzacióhasacse-
jat els fonaments de la vella Europa i ha
desplaçat aquell centre de gravetat, de
cultura icivilitatdequèsóntestimoniels
seus cafès i la seva geografia humana. I,
per acabar-ho d’adobar, l’actual cicle de
crisi econòmica amenaça d’enderrocar
lahistòriad’unèxit: la construccióeuro-
pea.Val a dir que es tracta del cicle com-
partit més gran de llibertat política,
progrés econòmic i benestar social. La
fractura de les classes mitjanes –agents
socials de la construcció europea junta-
ment amb els pares polítics fundadors,
democristians i socialdemòcrates– ha
ressuscitatelsvells fantasmesqueesvan
despertar també als cafès i a la geografia
d’Europa en el primer terç del segleXX:

el replegament identitari, les pors i tics
atàvics, la temptació totalitària, laderiva
tecnocràtica, l’auge de la demagògia i la
xenofòbia. Tot plegat acompanyat, en el
plasociopolític,de ladecadènciade l’Es-
tat democràtic, que ha donat pas a uns
temps líquids, segons l’expressiódeZyg-
muntBauman, en els quals els ciutadans
han passat a la condició de clients i con-
sumidors (i avui de deutors).
En aquest context, amb tots aquests

elements a la coctelera, no és estrany
que la crisi econòmica que ens sacseja
desdel2008trobésel terrenyadobatper
fercréixerelsmalsquearas’evidencieni
quejahavienestatapuntatsperSteinera
La idead’Europa (2004).El geni d’Euro-
pa “és el de la seva diversitat lingüística,
cultural i social, d’un mosaic generós
que sovint converteix una distància in-
significant, una separació de vint quilò-
metres, en una divisió entre dos mons.”
Des d’aquesta òptica, formula un desi-
deràtum que pot semblar contradictori,

però que resumeix el repte present.
D’una banda, defensa la fèrtil diversitat
europea, començant per la de les seves
llengües: “Nohiha llengüespetites. Cada
llenguaconté, expressa i transmetnoso-
lamentunacàrregadememòriasingular
d’allò que s’ha viscut, sinó també una
energia evolutiva del seu futur, una po-
tencialitat perdemà.Lamortd’una llen-
gua és irreparable”. Però, d’altra banda,
també adverteix que “els odis ètnics, el

nacionalisme xovinista i les reivindi-
cacions regionals han estat el malson
d’Europa”. La conclusió, amb aquests
dos vectors en escena, és doble. Europa,
a parer de Steiner, “sens dubtemorirà si
no lluita per les seves llengües, les tradi-
cions locals i les seves autonomies
socials”. Tanmateix, tot seguit, fa la pre-
gunta clau: “Com podem equilibrar les
contradictòries reivindicacions d’unifi-
cació politicoeconòmica i de singulari-
tat creativa? Com podem dissociar la
preservacióde lariquesade ladiferència

de la llarga crònica d’odis mutus?”. “No
conec la resposta.Noméspucdir que els
que són més savis que jo han de trobar-
la, i que es fa tard”, conclou.
Desd’aquestCafèEuropa, deutorde la

saviesa de Steiner, també he intentat
apuntar algunes respostes.Nonomésen
elplaeuropeu, sinó tambéen l’actualde-
bat hispano-espanyol,marcat pel procés
català. He recordat que la democràcia
no pot ser la suma aritmètica dels grups
enescena,quenopotrespondrenomésa
la regla del 51% contra el 49%o vicever-
sa, sinó quehadepreservar un ampli es-
pai compartit. He afirmat que estemda-
vant un problema polític que ni la histò-
ria ni els tractats ni les constitucions no
podran resoldre. He apuntat que de la
mateixamaneraquedesdelGoverncen-
tral s’ha sacralitzat la unitat d’Espanya,

des del Govern de Catalunya s’ha bana-
litzat la secessió, és a dir, el divorci polí-
tic, elmalmenorquanes trenca laconvi-
vència;mai l’ideal democràtic.
Mal m’està el dir-ho però, en portes

delplebiscitdel27-S, reconecqueaquest
esforç per explicar la complexitat no ha
fet prou forat. L’anomenat procés –el tí-
tol de la novel·la inacabada de Kafka–
s’obre pas amb eufemismes, prejudicis i
suposicions, que a còpia de ser repetits
mil i una vegades han assolit l’estatus de
conceptes indiscutibles.El resultat, com
lamentava al seu dia Gaziel en aquest
mateix diari (21/XII/1934), és que “hem
acabat espantant tots els nostres amics
nocatalans (...), i haventdepassarnosal-
tres, alsullsde lamajoriadepeninsulars,
per matussers i ridículs separatistes”.
Però tard o d’hora –els ho deia aquesta
setmana a un grup de col·legues a Ma-
drid– Espanya haurà de fer una oferta,
valenta i generosa, per rescatar unama-
joria de ciutadans de Catalunya que en-
cara té un sentiment múltiple de perti-
nença.On ets, Espanya?

Una idead’Europa
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L’epicentre del debat
Alcentrede la imatge, elprimerministredeGrècia,AlexisTsipras, en la seva intervencióda-
vantelParlamentEuropeu,el8dejuliolpassataEstrasburg,tresdiesdesprésdelasevateòri-
cavictòriaenelreferèndum.Lacrisigregahadonatlatemperaturadel’estatdesalutdelaUE.

CAFÈ EUROPA Rafael Jorba

“Compodemdissociar
la preservació de la riquesa
de la diferència de la llarga
crònica d’odismutus?”

El cantautor català Jaume Escala tancarà aquest ves-
pre el cicle de concerts d’estiu ‘Live Music’ que ha
organitzat Pedralbes Centre. El cantant de Barcelona
oferirà un espectacle únic i exclusiu amb cançons
pròpies i versions d’artistes internacionals com
Bob Dylan o Maria del Mar Bonet. L’acompanyarà a
l’escenari el músic Frank Mercader i, durant el con-
cert, també debutarà la jove promesa del panorama
musical català Ariadna Puig.
Escala va començar la carrera musical de ben jove i va
fer-se conegut pel gran públic en guanyar el concurs
Cançó 83, organitzat per la Generalitat de Catalunya.

Amb arrels i influències tant de la cançó francesa i italiana com del folk rock estatunitenc (Pete
Seeger o Bob Dylan), ha cantat al Teatre Poliorama, al Palau de la Música, al Festival de Música
Viva de Vic, a les Festes de la Mercè i arreu de Catalunya. Ha actuat també a França, al Bloomsbury
Theater d’Anglaterra, a la Casa del Lago de Mèxic o a festivals internacionals com ‘Le printemps
de Bourges’. El seu disc ‘Terres de Catalunya, editat el 1997, està considerat un dels millors del
rock català. També és conegut com a ‘Capità Catalunya’, arrel del disc ‘Independència Total’ en el
qual el músic va barrejar melodies populars amb música electrònica.
Amb aquest cicle de concerts Live Music, Pedralbes Centre ha continuat la línia pionera, traçada
des dels seus inicis, de vincular oferta comercial i oferta lúdica de qualitat. El festival ha
afegit els noms de Frank Mercader, Joan Mar Trio o Beatlemania al costat d’altres cantants
que anteriorment han ofert els seus espectacles als clients del centre comercial, com ara Beth
Rodergas o Monica Green.

JAUME ESCALA TANCA EL CICLE DE CONCERTS
‘LIVE MUSIC’ A PEDRALBES CENTRE
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Tot per desconnectar.
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