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És curiós que hagi hagut de ser el president Obama, admirat a aquest 

costat de l’Atlàntic, qui hagi posat una vegada més en evidència Europa. 

La seva negativa a assistir a la cimera bilateral, que havia de fer lluir la 

primavera de Madrid, ha acabat per anul·lar-la. Obama té massa fronts 

oberts i Europa és incapaç d’aportar gran cosa en cap. En terrorisme no 

hi ha un projecte comú; davant les grans catàstrofes com Haití, països 

europeus com França critiquen la intervenció americana; davant de 

responsabilitats compartides com l’Afganistan, el compromís en tropes 

és garrepa; davant de la crisi financera només la Xina condiciona el futur 

americà. Per si no n’hi ha prou, Obama necessita recuperar crèdit al seu 

país i Europa no és el camí. 

 

Sabem que el votant americà mira amb recel els candidats que agraden 

en el vell continent. Encara que bona part dels votants n’estiguessin 

farts després del primer mandat de Bush, Kerry va ser incapaç de 

guanyar-lo perquè encarnava l’esperit d’aquí. Potser per això, en la 

campanya electoral més intensa i estudiada de la història, Obama no va 

concedir en dos anys ni una entrevista a una televisió europea. Fins ara, 

els presidents americans privilegiaven les relacions amb Europa encara 

que només fos perquè seguien mantenint referents comuns. Però 

Obama, model d’una nova ciutadania global, ja no pertany a aquesta 

saga. Nascut a Honolulu, de pare africà i educat a Indonèsia, els seus 

referents europeus són anècdota. 



 

El patró ha canviat, però el problema no és Obama. Va ser Lula, qui va 

qüestionar al G-20 que el futur estratègic del grup passava per rebaixar 

la presència d’estats europeus. I a Copenhaguen, l’acord es va negociar 

sense nosaltres, entre potències emergents com el Brasil, l’Índia, la Xina i 

els mateixos EUA. En la construcció d’un nou ordre internacional, Europa 

ja no té res interessant per oferir. I si quedar-nos relegats és dolent, 

encara és pitjor no adonar-nos-en.  

 


