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En un recomanable llibret, George Steiner (intel·lectual francès) plantejava una          
possible síntesi de La idea d’Europa, a partir de 2 elements simbòlics principals: 
- els cafès on, a través de tertúlies i conspiracions, s’havia consolidat uns ideals; i 
- els nomenclàtors de places i carrers, on s’havia bastit una genealogia històrica. 
 
Les dues metàfores es mantenen vigents:  
- les cafeteries físiques i virtuals segueixen sent font de polèmiques i debats; i 
- el bateig dels espais públics segueix indicant molt sobre les respectives societats. 
 
Aquesta continuïtat s’ha vist enriquida (s’ha fet complexa) amb el procés d’unificació            
europea. Per les noves generacions, Europa (la Unió Europea) és avui una realitat:  
- tangible a les seves butxaques a través de l’euro; 
- present en el seu horitzó formatiu a través de l’Espai Europeu d’Educació Superior i,               
sobretot, del programa Erasmus; i  
- normalitzada a través de l’absència de fronteres físiques i mentals. 
 
I, malgrat tot, Europa segueix patint d’una presència difusa entre certs sectors de la              
població:  
- necessitem donar a conèixer per entendre; i 
- necessitem fer accessible per comprendre. 
 
«Només quan som conscients dels nostres drets i        

deures, aquests esdevenen revolucionaris. Va succeir      

durant les revolucions liberals, quan la població va        

passar de súbdits a ciutadans. Tornarà a passar ara,         
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si som capaços de convertir la UE en l’Europa de la           

ciutadania.» 
 
Ser més europeus no ens fa menys catalans, menys de Reus o Tarragona, menys              
ateus o creients, menys del Barça o de l’Espanyol, menys de mar o muntanya. 
Al contrari, ser més europeus ens fa ser més nosaltres. La identitat és avui rica,               
complexa, diversa... europea.  
 
Com per les joves generacions, també per la UOC (una universitat jove, de només 25               
anys) Europa i la xarxa són els nostres entorns naturals. 
 
Poder aplegar els dos (Europa i xarxa) en un seminari formatiu obert a tota la               
ciutadania és un motiu d’honor i privilegi. 
 
Moltes gràcies. 
 
Josep A. Planell 
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