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Barcelona serà la seu de la Unió per al Mediterrani, i així es tancarà un 

procés que va començar el 1995, quan s'hi va celebrar la primera 

conferència euromediterrània. Des que l'alcalde Pasqual Maragall es va 

inventar allò de "capital del nord del sud" han passat moltes coses, però 

Barcelona ha incrementat la seva influència en les relacions comercials i 

culturals, el seu paper de metròpolis i de referent a les dues ribes del vell 

i convuls mar. 

 

És una gran notícia per a una ciutat que, ho diuen les cròniques, té 

vocació mediterrània des de l'edat mitjana amb el seu famós Consolat de 

Mar i que ha demostrat al llarg dels anys que la seva estratègia 

mediterrània i europea no era oportunista. I en aquest sentit, la creació 

de l'Institut Europeu de la Mediterrània, en consorci entre la Generalitat, 

l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona, ha estat cabdal. No obstant, 

imaginin-se per un moment que la seu de la Unió hagués anat a parar a 

Tunis, Malta o Marsella. Viuríem una nova onada de depressió en algunes 

redaccions de diaris, tertúlies de ràdio i televisió, gabinets d'estudis i 

diversos partits polítics. Tornaria la vella melodia que Barcelona perd pes, 

que necessita lideratge, que el país s'enfonsa i nosaltres no comptem. 

 

Seria un bonic detall que amb la mateixa passió amb què ens posem a 

plorar, reconeguem que Montilla, Hereu, Zapatero --i molta més gent 

darrere, de significat polític divers, és clar-- ho han fet bé i el resultat ha 

estat bo per a Barcelona, per a Catalunya i motiu de satisfacció 

col·lectiva. Un punt de partida per a noves sinèrgies i oportunitats 



econòmiques, polítiques i culturals. I una bona ocasió per deixar de 

mortificar-nos amb la nostra pendular tendència al desànim. No ho 

dubtin, Barcelona surt al mapa. 


