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Si avui fa un segle –el 31 de maig del 1909– un europeu hagués pogut 

contemplar anticipadament, en un impossible reportatge fotogràfic, 

l’espectacle terrible de destrucció i mort que va assolar Europa des del 

1914 fins al 1945, hauria emmudit de pànic. Ciutats arrasades, camps 

d’extermini, cadàvers a dojo, poblacions desplaçades, un caos, en suma, 

de vesània i dolor, provocat per la supèrbia desfermada, que és el 

suprem pecat en què es xifra i compendia la maldat humana. De la 

mateixa manera, si a un altre europeu li hagués estat donada la 

possibilitat d’observar l’estat en què es trobaven les ciutats i camps 

d’Europa el 8 de maig del 1945 a la matinada –l’endemà de la rendició 

del Tercer Reich alemany--, el seu espant davant tanta atrocitat hauria 

estat idèntic. En poc més de 30 anys, Europa es va dessagnar i va 

perdre per sempre la seva secular hegemonia mundial. 

 

No és estrany, per tant, que d’aquest espant inenarrable en sorgís una 

reacció decidida i profunda: mai més, això no es pot repetir mai. I, així, en 

intel·lectuals, polítics, empresaris i sindicalistes es va obrir pas la 

necessitat d’una reacció dirigida a un doble objectiu: a la construcció 

d’una unió europea que fes impossible noves guerres civils entre els 

estats del Vell Continent, i a la conquista d’un Estat de benestar que 

impedís la desestabilització social que és caldo de cultiu de tot tipus de 

violències. 

 

L’èxit obtingut en aquesta doble tasca ha estat absolutament 

espectacular. Avui existeix una Unió Europea que té una mala salut de 



ferro, doncs, a despit de les dificultats provocades pel seu creixement i 

per les nostàlgies nacionalistes, constitueix un espai de llibertat 

irreversible; i, a despit de la necessitat de reformes, l’Estat de benestar 

europeu és també, al seu torn, un àmbit de justícia social únic al món. Un 

vell amic –Lluís Foix-- sol dir-me: «Tu i jo pertanyem a la primera 

generació d’europeus que, durant segles, no ha hagut d’anar a la 

guerra». Per tot això, val la pena anar a votar diumenge que ve. Encara 

que la política actual provoqui un difús sentiment de desdeny. 


