
Europa ou o caos

Europa non está en crise, está morrendo. 
Non Europa como territorio, naturalmente. 
Senón Europa como Idea. 
Europa como soño e como proxecto. 
A Europa acorde co espírito loubado por Edmund Husserl nas súas dúas grandes 

conferencias pronunciadas en 1938 en Viena e Praga, en vésperas da catástrofe nazi.
Europa como vontade e representación, como soño e como construción, esta Europa que 
puxeron en pé os nosos pais, esta Europa que soubo transformarse nunha idea nova, que 
foi capaz de aportar aos pobos que acababan de saír da Segunda Guerra Mundial unha 
paz, unha prosperidade e unha difusión da democracia sen precedentes, pero que, ante 
os nosos propios ollos, está desfacéndose unha vez máis. 

Desfaise en Atenas, un dos seus berces, no medio da indiferenza e o cinismo das 
súas nacións irmás: houbo un tempo, o do movemento filohelénico de comezos do 
século XIX, no que desde Chateaubriand ata o Byron de Missolonghi, desde Berlioz ata 
Delacroix, desde Pushkin ata o mozo Victor Hugo, todos os artistas, poetas, grandes 
mentes de Europa, voaban no seu auxilio e militaban en favor da súa liberdade. Hoxe 
estamos lonxe diso; e dá a impresión de que os herdeiros daqueles grandes europeos, 
mentres os helenos libran unha nova batalla contra outra forma de decadencia e 
suxeción, non teñen nada mellor que facer que reprendelos, estigmatizalos, desprezalos 
e —co plan de rigor imposto como programa de austeridade, que se lles comina a seguir
— desposuílos do principio de soberanía que, hai tanto tempo, inventaron eles mesmos. 

Desfaise en Roma, o seu outro berce, o seu outro pedestal, a segunda matriz (a 
terceira é o espírito de Xerusalén) da súa moral e o seu saber, o outro lugar no que se 
inventou esta distinción entre a lei e o dereito, entre o ser humano e o cidadán, que 
constitúe a orixe do modelo democrático que tanto aportou, non só a Europa, senón ao 
mundo: esa fonte romana contaminada polos velenos dun berlusconismo que non acaba 
de desaparecer, esa capital espiritual e cultural ás veces incluída, xunto a España, 
Portugal, Grecia e Irlanda, nos famosos "PIIGS" aos que fustigan unhas institucións 
financeiras sen conciencia nin memoria, ese país que ensinou a embelecer o mundo en 
Europa e que agora parece, con razón ou sen ela, o enfermo do continente. ¡Que 
miseria! ¡Que ridículo! 

Desfaise en todas partes, de leste a oeste, de norte a sur, co ascenso dos 
populismos, os chauvinismos, as ideoloxías de exclusión e xenreira que Europa tiña 
precisamente como misión marxinar, debilitar, e que volven vergonzosamente a levantar 
a cabeza. ¡Que lonxe está a época na que, polas rúas de Francia, en solidariedade cun 
estudante insultado polo responsable dun partido de memoria tan escasa como as súas 
ideas, se cantaba "todos somos xudeus alemáns"! ¡Que afastados parecen hoxe os 
movementos solidarios, en Londres, Berlín, Roma, París, cos disidentes daqueloutra 
Europa que Milan Kundera chamaba a Europa cativa e que parecía o corazón do 
continente! E canto á pequena internacional de espíritos libres que loitaban, hai 20 
anos, por esa alma europea que encarnaba Saraievo, baixo as bombas e presa dunha 
desapiadada "limpeza étnica", onde está? Por que xa non se oe? 

E ademais, Europa vénse abaixo por culpa desta interminable crise do euro, que 
todos sentimos que non está resolta en absoluto : non é unha quimera esa moeda única 
abstracta, flotante, que non está unida a unhas economías, uns recursos nin unhas 
fiscalidades converxentes? Non é evidente que as únicas moedas comúns que 
funcionaron (o marco despois do Zollverein, a lira da unidade italiana, o franco suizo, o 
dólar) son as que se apoiaban nun proxecto político común? Non existe unha lei de ferro 
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que di que, para que haxa unha moeda única, ten que haber un mínimo de orzamento, 
regras contables, principios de investimento, é dicir, políticas compartidas? 

O teorema é implacable. 
Sen federación, non hai moeda que se sosteña. 
Sen unidade política, a moeda dura uns cantos decenios e despois, aproveitando 

unha guerra ou unha crise, disólvese. 
Noutras palabras, sen un serio avance desta integración política, obrigatoria 

segundo os tratados europeos pero que ningún responsable parece querer tomar en 
serio, sen un abandono de competencias por parte dos Estados nacionais, sen unha 
franca derrota, xa que logo, deses "soberanistas" que empuxan aos seus cidadáns ao 
replegue e á debacle, o euro desintegrarase como se tería desintegrado o dólar se os 
sudistas gañasen, hai 150 anos, a Guerra de Secesión. 

Antes dicíase: socialismo ou barbarie. 
Hoxe debemos dicir: unión política ou barbarie. 
Mellor dito: federalismo ou explosión e, na tolemia da explosión, regresión social, 

precariedade, desemprego disparado, miseria. 
Mellor dito: ou Europa dá un paso máis, e decisivo, cara á integración política, ou 

sae da Historia e sómese no caos. 
Xa non queda outra opción: ou a unión política ou a morte. 
Unha morte que podería adoptar moitas formas e dar varios rodeos. 
Pode durar dous, tres, cinco, 10 anos, e estar precedida de numerosas remisións 

que dean a sensación, unha e outra vez, de que o peor pasou. 
Pero chegará. Europa sairá da Historia. Dun ou doutro xeito, se non se fai algo, 

desaparecerá. Isto deixou de ser unha hipótese, un vago temor, un trapo vermello que se 
axita diante dos europeos recalcitrantes. É unha certeza. Un horizonte insuperable e 
fatal. Todo o demais —trucos de maxia duns, pequenos acordos doutros, fondos de 
solidariedade por aquí, bancos de estabilización por alá— só serve para atrasar o fin e 
entreter ao moribundo coa ilusión dunha prórroga. 

*Asinantes: Vassilis Alexakis, Hans Christoph Buch, Juan Luís Cebrián, Umberto Eco, György Konrád, 
Julia Kristeva, Bernard-Henri Levy, Antonio Lobo Antunes, Claudio Magris, Salman Rushdie, Fernando 
Savater e Peter Schneider. 
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