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Emprar el terme «Europa» en lloc del de «Comunitat Europea» ve a ser molt més que
una simple abreviació practica. Equiparar una institució económica regional amb el nom
d'un continent reflecteix i, alhora, genera una política determinada. Aquest ús del terme
Europa ha assolit una posició preponderant en el nostre Ilenguatge , talment com els Estats
Units s'han apropiat del terme continental d '«América». És ben clar que la nostra termi
nologia reflecteix unes relacions de poder en les que l'Europa de l 'Est i l 'Am érica Llatina
són menystingudes com a Ilocs sense valor fora dels indrets comuns al nostre discur s.
Hoggart & Johnson (1987, p. 105) són ben explícits al respecte: Europa ha «perdut»1'Euro
pa de l 'Est! El present article tracta d'aquest greu cas «doblit continental ».**

Malgrat tot , el nostre llenguatge és molt més subtil que aquesta crua expressió de po
der. El 1986 és un any ben simbolic per a Espanya ja que és quan estampa el segell de
la seva membresia dins una «Europa» específica: una Europa que és «occidental» i, per
tant, «desenvolupada», que és «Iliberal» i, per tant , «democrática» i, sobretot , que és «an
ticomunista» i, per tant, «pro-Estats Units». Podem denominar aquesta regió com l'«Europa
Atlántica», concepte que no equival a «Cornunitat Europea» ni en l 'espai ni en el temps,
pero que ha quedat sota el domini d'aquesta institució , pel que fa 1'esfera económica. Evi
dentment, en el reialme dels afers estrategics l 'Europa Atlántica és dominada per una ins
titució més amplia: 1'OTAN.

La segona part d'aquest article és una descripció de la producció i reproducció de 1'Europa
Atlántica en tant que exercici de construcció regional. La primera part consisteix en un
extens preambul teoric a aqueIl exercici, en el que es desenvolupa una teoria de les re
gions emprant conceptes procedents tant de la «teoria del sistema mundial» (world-systems
analysis) com de la teoria social moderna.
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Una teoria de les regions

Torna la geografia regional. Després d 'haver estat durant molt de temps el cos central
de la geografia , actualment el concepte regional sembla completament recuperat del des
terrament sofert durant I'Interval quantitatiu. No fa pas gaire , Gilbert (1988) ha realitzat
una excellent analisi d 'aques a «nova geografia regional». Malgrat que molts dels temes
regionals recents es basen en escrits classics, Gilbert ilIustra de forma categórica el ca
racter reivindicativament novedós d 'aquesta geografia . Paasi (1986a) assenyala el quid
de la qüestió: davant l 'antiga geografia regional intrínsecament técnica i practica (segons
paraules d' Habermas), bona part de la geografia regional més recent aspira a ser emanci
padora. El text que ve a continuació és escrit en aquest sentit. Comencar é per descriure
la meya versió del concepte regional des de la teoria del sistema mundial per així conti
nuar relacionant-ho amb les noves geografies regionals de caire més convencional deriva
des del que Dear (1988) ha denominat el «moviment de la teoria social» en geografia.

El concepte de regió histórica

El proposit de la teoria del sistema mundial és el de descriure i comprendre el capitalis
me historie com a una entitat geográfica concreta definida espacialment per una divisió
jerárquica del treballlligada a través de cadenes productives (Wallerstein, 1983). El capi
talisme modern és vist, dones, com un exemple de sistema historie , historie en el sentit
de que , en tant que entitat concreta, l' economia mundial capitalista ha estat creada en un
moment determinat, s 'ha anat reproduint durant un cert període de temps i, finalment,
desapareixera. Aixo s' oposa al mite basic dels partidaris incondicionals del capitalisme
que diu que aquest sistema és eterno En aquest cas l' espai i el temps són fonamentals per
a I'analisi.

Les implicacions metodologiques del tema són enunciades per Hopkins (1978); a grans
trets , afirma que l 'espai i el temps no són dimensions a través de les quals hom mesura
l'economia mundial , sinó que són elements constituents d'aquesta economia mundial , En
d' altres paraules , l 'espai i el temps són inseparables del sistema i no el «contenen»:

«El temps , com l' espai , en tates les seves tendencies i cicles , és un element constituient de
l 'economia mundial en tant que sistema i no pas una simple coordinació de les variacions
de les seves característiques. No té una historia a una serie d 'histories, sinó que més aviat
constitueix una historia o serie d 'histories»
(Hopkins, 1978 , p. 203)

A la practica, el sistema actua damunt l 'espai en processos de formació d' espais cen
trals i espais periferics i , mitjancant el temps , en processos de formació de cicles en fase
A i en fase B. Tot plegat defineix els models espacials i els ritmes temporals propis de
l' economia mundial capitalista. Els models espacials són dominats per una divisió del sis
tema en tres zones: centre (on els processos centrals hi són predominants), periferia (on
els processos periferics hi són predominants) i semiperiferia (on hi ha un cert grau d 'equi-
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libri entre ambdós tipus de processos). Aquesta classificació de la divisió del treball pot
considerar-se una regionalització del món de primer ordre. No es tracta d'una divisió es
tatica, ja que diverses zones estan constantment «pujant» i «baixant» dins d 'aquesta estruc
tura jerárquica. Jo he suggerit la proposta de que les regions han de considerar-se com
a divisions mundials de segon ordre dins d' aquest esquema tripartit (Taylor, 1988).

Una regionalització d'aquest tipus pot justificar-se de dues maneres. En primer lloc ,
qualsevol divisió tripartita del món deixara un nivell ben ampli de diversitat social sense
classificació. La divisió de primer ordre (zones) ve definida en termes de les funcions
que acompleix el mode de producció dins la lógica fonamental del sistema: l'acumulació
de capital. És necessari definir regions dins de les tres zones per comprendre millor una
de les característiques essencials d' aquestes zones: els seus canvis constants; dins les zo
nes, les regions són, dones, parts diferenciades que posseeixen constriccions i potenciali
tats peculiars dins la canviant economia mundial. En segon lloc, les regions són necessaries
per tal de rebatre les interpretacions vulgars de la teoria del sistema mundial que la quali
fiquen com una teoria social determinista d' «alts i baixos». Les regions són construides
i com a tals contribueixen a la creació de les zones que, al seu torn, formen part de l'es
tructuració de l' economia mundial capitalista.

Pero, com són aquestes regions dins la teoria del sistema mundial? Tradicionalment
- i sense gaire miraments per la seva part-, els geografs han tractat les seves regions
com si fossin eternes, en un paradigma environamentalista. Per que comencar amb la «base
física», continuar per la localització de l' agricultura i acabar amb la indústria i les ciutats,
tal com la majoria de manuals regionals fan? El que nosaltres proposem aquí és una cons
trucció social que no té res d'eterna: les regions historiques. En aquesta teoria les regions
són creades, es reprodueixen i, finalment, desapareixen de l'escena mundial. Són, dones ,
fenornens espacio-temporals, que, de la mateixa manera que acostumen a ser presentades
espacialment en mapes, també han de ser enteses a través d'una projecció temporal. Fixem
nos en la regió del «Gran Carib», area sovint coneguda com l' América de les plantacions,
que compren des del nord-est del Brasil fins l'estat de Maryland i des del segle XVII fins
el XIX (Taylor, 1988). La creació específica d'aquesta regió, clau dins la periferia, de
mostra I'exit d'una zona de producció contracíclica en el moment de la primera gran da
vallada de l' economia mundial. En dos segles de la regió es desintegraria sota noves
pressions economiques i polítiques. La regió deixa d' existir: fou substituida per d' altres
regions a mesura que l'economia mundial era radicalment reestructurada. Les regions tin
dran sempre aquest tipus de trajectoria d'ascens i davallada. Les regions contemporanies
són facilment distingibles, no perqué siguin eternes, sinó perqué encara els ha d' arribar
la seva fi.

Teoria social i geografia regional

Gilbert (1988) fa un repas de la bibliografia geográfica més recent sobre la regió i arri
ba a unes conclusions forca compatibles amb la nostra teoria del sistema mundial de les
regions. El «redescobriment» del tema regional en geografia suposa un repte directe a
les nocions relativament simples de canvi social de l' antiga geografia regional o al que
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Gilbert en diu «corografia». Pred (1984 , p . 279) , per exemple, es queixa de que les re
gions i llocs són «retratats quasi bé com escenes congelades de l 'activitat humana».

La nova geografia regional s 'ocupa de «mostrar com l' especificitat d 'un lloc és preser
vada i modificada dins la generalització del canvi social» (Gilbert , 1988, p. 218). Segons
Gilbert , la manera en que l 'especificitat regional queda definida origina tres noves esco
les en geografia regional: l 'escola d 'economia política interpreta les regions com a res
postes locals als processos capitalistes generals; l' escola de geografia cultural concentra
el seu interés en la identificació regional; l' escola social interaccionista tracta les regions
com un mitja en el que tenen lloc les interaccions. Tot i incorporant assumpcions basiques
diferents , les tres escoles tenen interessants punts en comú, especialment quan se les con
trasta amb les geografies regionals tradicionals.

Gilbert (1988) identifica quatre d 'aquests punts en comú. El primer és el que es qües
tiona l 'assumpció de que la «modernització» ha anat reduint la diversitat regional arreu
del món: la diversitat perdura, si bé queda expressada de diferents maneres i en moments
diferents. El segon punt fa referencia al fet que els nous conceptes analítics són emprats
molt sovint com derivats de diverses teories estructurals: les regions són descrites en ter
mes de relacions socials que defineixen estructures. El tercer punt parteix de la base de
que les regions són construídes i que , per tant , la teoria s'ha de referir al procés regional,
donat que totes les regions estan associades a seqüencies historiques específiques. En quart
lloc , les regions no poden ser considerades separadament dels agents humans que les crea
ren: un bon nombre d'opinions tenen en compte el tema de I'agencia humana, de l'estruc
tura. EIs interaccionistes socials han discutit aquest darrer punt de forma molt més amplia ,
ja que afecta I'essencia dels seus plantejaments, generalment derivats de la teoria de l'es
tructuració de Giddens (Giddens , 1984).

L ' interés de Giddens per la intersecció entre els agents humans i les estructures socials
es converteix en un element de gran rellevancia en la geografia regional nova, ja que
afegeix el tema de les relacions socials a la geografia temporal de Hagerstrand, de min
sos continguts socials. És així com els darrers «estrats » dels grafics espacio-temporals
esdevenen escenaris per a les interaccions socials en la teoria de l' estructuració. Thrift
(1983) , per exemple, en la seva exposició de com produir «una geografia regional re
construida» (p.38), defineix la regió com a una constitució d 'escenaris interconnectats
(p.40). Una conseqüencia important d 'aquesta teoria és que les regions són, alhora ,
un producte i un mitja per a les interaccions socials. La geografia regional de Thrift
(1983 , p.39) és integrada, dones , per dues parts: una secció constitutiva equivalent a
la descripció en la geografia tradicional i «un pas endavant», una secció contextual que
emfasitza les interaccions socials en «1'especificitat de temps i llocs particulars». Talment
com en el cas de Thrift , aquest afegit considerant la regió com a mitja o context és
fonamental per a les noves geografies regionals de Gregory (1986) , Pred (1984) , John
ston (1985) i Paasi (1986a).

Alllarg de la darrera década la geografia regional ha observat un gran avene en el rera
fons de la teoria social. Aixo proveeix una serie de conceptes i idees implícites que són

.essencials per tal de desenvolupar el concepte de regions historiques en la teoria del siste
ma mundial. Aprofundim ara en alguns d 'aquests lligams.
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Usos alternatius de la historia

Per a Thrift (1983, p.38) «una regió és una experiencia evolutiva, més que no pas una
ocupació territorial». Aixo mostra com els sistemes socials que preconitzen els teorics socials
moderns són constituús d'espai i de temps i de cap manera continguts per ells. Tanmateix,
aquesta proposta básica plenament acceptada per la teoria del sistema mundial normal
ment no ha estat traslladada a d' altres geografies regionals similars. Així dones, les re
gions historiques, tal com han estat suara definides, no les trobarem en la nova geografia
regional excepte amb una sola excepció (Paasi, 1986a & b), que més endavant comentarem.

Tal com hem vist, la geografia regional reconstruida de Thrift (1983) «per comencar
en té prou en considerar la composició 'deis escenaris regionals'» (p.39). Afegint-hi els
trets contextuals, s'haurien de formar les regions historiques, pero no és aquest el caso
Sovint, quan es parla de regions sembla que temps i espai estiguin separats. Soja (1985,
p. 179), per exemple, parla de la «regionalització» i de la «periodització» del desenvolu
pament capitalista com si fossin dos processos diferents. Vet aquí que la teoria del procés
regional que Gilbert (1988, pago 216-217) identifica en la formació d'una regió, ha tendit
a ser feta «a través» de l'espai més que no pas «en» l'espai i «per darnunt» més que no
pas «a través» del temps. Malgrat que els nous geografs regionalistes han superat la visió
evolutiva del temps en la corografia, el seu «enfocament historie nou» és només aixo, un
enfocament historie més que no pas una analisi en l'espai-temps. D'una forma una mica
estranya, Gilbert (1988, pago 220) es refereix a la 'historia' com a «una eina metodologi
ca indispensable per a la recerca regional». 1 no ho éso La 'historia de les relacions so
cials' i el reconeixement de les discontinuitats no són la mateixa cosa, ja que el temps
és element constitutiu del sistema i de la regió.

Aixo és sorprenent, ja que el mateix concepte de regionalització de Giddens (Giddens,
1984, p. 119) és, de fet, una zonificació de l'espai-temps conceptualment idéntica a la
nostra regió histórica. Ell fa servir l' exemple de les cases en la societat contemporania,
en tant que indrets on les habitacions s'usen de forma crónica. Així, «diverses habitacions
d'una casa estan zonificades diferentment tant en el temps com en I'espai» (Giddens, 1984,
pago 119). Per exemple, el dormitori, en tant que regió, és un escenari per a una interac
ció definida tant en el temps com en l'espai; és una regió histórica.

Malgrat que el concepte de regió histórica és inclos en la teoria social de Giddens, l'únic
geograf que sembla haver-lo emprat en aquest context és Paasi (Paasi, 1986a). La seva teoria
sobre la institucionalització de les regions comporta, explícitament, l' especificació del pro
cés a través del qual es creen aquestes noves regions. Arriba, així, a la següent conclusió:

«EIs temes que afecten I'essencia de les regions esdevenen temes entorn el seu origen, el
seu creixement i la seva desaparició (transformació). Així dones, les regions sorgeixen i
s' esvaeixen segons el desenvolupament de la societat id'acord amb una lógica relativament
independent, que es fonamenta en les tradicions i en la historia de la regió i en el seu paper
en tant que manifestació de la divisió del treball en la societat» (Paasi, 1986a, Pago 120).

Aquesta és precisament la teoria de les regions que hem deduit de la teoria del sistema
mundial. En la seva analisi empírica, Paasi (1986b) descriu quatre províncies finlandeses
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en tant que regions historiqu es creades a final s del segle XIX , regions que s'han anat re
produint fins als nostres dies. Vet aquí , dones , que podem identificar una concordancia
d ' idees sobre la regió entre Wallerstein-Tay lor i Giddens-Paasi .

Les dimensions de les regions históriques

EIs tres exemples de regions historiques presentades fins ara (el Gran Carib , les pro
víncies finlandeses i les habitacions d 'una casa) són ben diferents pel que fa a les seves
dimen sions en l 'espai-temps. Evidentment , aixo no és cap problema:

«La regionalització pot incorporar zones de gran variació pel que fa a la durada i l ' escala.
Regions de gran s dimen sions són aquelles que s' estenen ampliament en l 'espai i profunda
ment en el temp s» (Giddens, 1984, pago 122)0

Giddens fa servir un senzill model mundial de centre-periferia per il-lustrar «llargues
dimensions a través de l 'espai -temps» (págs . 130-131). De manera similar , Paasi (1986a,
pag o 121) planteja que la seva teoria no esta relegada a «lescala regional» , pero en la
resta d 'exemples que proposa mai va més enlla de l 'escala de l'estat-nació. Tanmateix,
no n 'hi ha prou amb els exemples . Les variacions en les dimensions han de ser interpreta
cions de les característiques de les regions en l 'espai i en el temps . Han de ser identifica
des en tant que segments concrets i distintius d 'espai-temps, palesades en la seva creació
i reproducció dins un sistema més ampli.

Malgrat que cada procés es desplega de forma específica a cada regió , aixo no significa
que la formació d 'una regió sigui , de cap manera , aleatoria o fortuita (Gilbert , 1988 , pag o
216) o La teoria del sistema mundial incorpora conceptes que tenen en compte el procés
de formació histórica regional considerant-lo de forma sistemática. L 'economia mundial
capitalista és constituida per estructures espacials i ritmes temporals de diverses dimen
sions. Geograficament , els models acostumen a centrar-se entorn l 'estat-nació: les «re
gions» dels investigadors en relacions internacionals venen a ser 'col-leccions d 'estats '
i les «regions» de molts altres científics socials no són sinó 'divisions' dels mateixos es
tats . Aque stes dues «escales regionals» situen l 'estat en un terme mig , separant el nivell
sistema en una direcció i l 'escala local en l 'altra. Originariament, els ritmes temporals
provenen de les definicions de Fernand Braudel (1980) sobre les diferents dimensions socio
temporals (els longue durée , els cicles a mig termini i els de curta durada de la historia
descriptiva tradicional). Les descripcions de Wallerstein sobre els ritmes de l 'economia
mundial emfasitzen la dimen sió mitjana dels cicles hegemonic i de Kondratieff (Wallers
tein, 1984) . Reconstituir l 'espai-temps no significa crear una geografia histórica en tant
que «interpretació de 'cicle llarg ' del tema regional», tal com Soja (1985 , pago 183) fa ,
sinó més aviat definir les region s historiques com a llocs i períodes ; un exemple pot ser
el d 'una regió amb un nivell de relacions internacionals particulars i en una fase concreta
d 'un cicle : el Gran Carib s' origina com a part de la fase B del cicle hegernonic neerlandés.

Cal emfasitzar un darrer punt entorn les dimensions de les regions historiques, Per a
qual sevol segment de l 'economia mundial capitalista , no hi haura mai cap regionalització
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histórica «adequada» i. dones, cap que respongui a tots els seus objectius i requisits. Tal
com Gregory (1986, pago 394) ha observat, el reviscolament de la geografia regional s'ha
establert a partir del «reconeixement renovat de que la construcció de regions té un carac
ter intencionat». Per a la nostra identificació de regions, són possibles diferents escales
i dimensions: la tria d'unes o d' altres depen dels nostres objectius practics o teorics. Que
da clar, pero, que gran part de la geografia regional nova s'ha concentrat en una escala
geográfica molt menor que la de les regions que jo he esmentat des de la perspectiva de
la teoria del sistema mundial. Cap escala és correcta, pero totes són necessaries.

Un cas practíc de regionalització

Aplicarem la nostra teoria de les regions a aquell vell jeroglífic que se'n diu Europa.
Degut a I'existencia d'una extensa bibliografia que ha pretes descriure diferents 'Euro
pes', durant molt de temps s'ha mantingut una gran confusió sobre que cal entendre per
Europa. Europa, tal com és assumit genericament, és un continent? O potser és un mite
i més aviat cal concebir Europa en tant que área cultural, tal com Jordan (1973, pag. 6)
proclama? Ja de manera magnificent, ¿hem de veure Europa com una de les «civilitza
cions» de la Historia Universal o bé és simplement una regió política identificada pels
investigadors de les relacions internacionals? El concepte de regió histórica és una eina
que ha d' escatir el camí a través d' aquesta confusió geográfica. Succintament, proposem
ara una honorable solució teórica al desgavell que suposa definir tantes Europes.

El concepte d'«Europa»

La idea d'Europa s'origina en la concepció del món de la Mediterrania classica. Vers
el segle V a. C., els grecs ja havien ideat una divisió del món centrada en el seu país:
les terres al nord i a l'oest eren anomenadas Europa, a l'est hi havia l' Asia i al sud l'Áfri
ca (Parker, 1960, pago 279). Aquesta classificació tripartita de la terra encara persistí du
rant 1'etapa medieval, essent la base dels mapes simbolics «T en O» (Jordan, 1973, pago
4), malgrat que una identificació previa ja havia estat feta durant els primers moments
del Cristianisme. Tanmateix, amb la retracció del Cristianisme, Europa passa a ser consi
derada com una mena de ciutadella cristiana en un món infidel (East, 1961, pago 6). Fou
precisament aquesta Europa cristiana la que comencaria, d'enca l'any 1500, el procés de
subjugació de la resta del món que produiria el sistema mundial moderno

Pero aquesta Europa cristiana conqueridora no és pas la mateixa idea moderna d'Euro
pa que nosaltres hem heretat. La nostra Europa transcendeix aquella Europa moderna.
Fou creada com una construcció del pensament de la Il-lustració. Hom -descobrí» una
Europa diferent de la resta de regions del món: fou, ni més ni menys, que la personifica
ció geográfica del progrés. Era 1'Europa «civilitzada», o «moderna», tal com avui en dia
diríem, irnmersa en un món de barbars i salvatges, els «pre-moderns». En aquest sentit,
tingué especial transcendencia el desenvolupament de la noció d'Europa entesa com a «no-
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Asia». Said (1978) ha observat detaIladament com la descr ipció d 'un «Orient» permeté
a Europa adjudicar-se el carácter d 'entitat geográfica «Occidental». Si la situació previa
era con siderada de sp ótica , inamobible i propensa a la irracionalitat , Europa passa a ser
l 'exponent del món del govern responsable , de la societat din ámica i del pensament racio
nal en la ciencia i la filosofia . Fins i tot Marx identifica un mode de producció «asiatic»
vigent fora de la seqüencia din ámica europea de la historia . Pero ell fou només un dels
molts que elaboraren nocions de la «historia europea» que després seria transformada en
«historia mundial».

Aquesta nova histor ia requeria un esbós geografic que delimit és els progressius empla
caments d'Europa. Malauradament , fou relativament fácil mostrar que la noció classica
d 'Europa en tant que continent amb trets físics diferenciats era incorrecta: físicament ,
Europa és simplement una gran península d 'Asia, Tanmateix , I'encalc d 'una «frontera
natural» per separar Europa i Asia esdevingué un dels primers i destacats passatemps de
la geografia moderna. Finalment, en el segle XIX, els geografs acordaren considerar la
Serralada dels Urals com l'únic tret físic de dimensions remarcables que era orientat (nord
sud) adequadament (Parker, 1960). Aquesta «divisi ó intercontinental» enmig de la URSS
ja no és tan genericament acceptada , com veurem més endavant. Tanmateix, la concepció
de l 'Europa «moderna» perdura.

Evidentment, existia un poderós fonament material per sostenir aquesta gran idea hege
monica d 'Europa. En la historia del sistema mundial modern de WaIlerstein, durant els
primers tres o quatre segles , tota la «zona central» es situa a Europa i fins l ' actualitat ha
continuat constituint una gran porció d 'aqueIla zona dominante Tanmateix , moltes defini
cions d 'Europa que han anat més enll á de la geografia física han emfasitzat el trets «cultu 
rals » europeus , normalment com una explicació implícita de l 'exit economic i polític dels
estats europeus (a vegades de forma bastant crua: Freeman (1882) defineix Europa com
un «continent ari »). Hoggart & Johnson (1987) remarquen I'existencia d'una unitat cultu
ral, tracant «la idea d 'Europa» des de l 'individualisme grec fins l 'estatisme roma, des de
la sensibil itat del cri stianisme fins la racionalitat de la Il-Iustraci ó. Aquesta coneguda his
toria de triornfadors proveeix un vencedor modern de pedigree insuperable: aquesta és
1'Europa que ens cals dilucidar .

Dimensions d'Europa

Les dimensions de les regions historiques en la teoria del sistema mundial poden abas
tar des de mil-lenis fins a fase s de cicles molt rnés curts. Cada regionalització servirá al
seu proposit a tra vés de la promoció d 'una dimensió particular d 'existencia. Aquesta és
la raó per la qual tenim moltes Europes en comptes d 'una sola.

L 'Europa rnés difícil d 'analitzar és la regió histórica de dimensions de longue durée.
Lee (1965 , p. 86) es refereix a aquesta Europa com una «Europa estructural», donant com
a exemple la noció de Ilarg termini de Gottman (1969). Aquesta dimensió obliga ara a
enfrontar-nos amb el concepte de civilització. Recentment , Wallerstein (1984) ha analit
zat la necessitat d 'incorporar aquesta idea tradicional dins la teoria social moderna . En
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aquest argument les civilitzacions són fenornens mil-lenaris que proclamen «una unitat
cosmológica com la que la religió i la filosofia reflecteixen» (pág. 161) . En el cas d 'Euro
pa, aixo ha implicat tracar el seu llinatge dins d 'una herencia germano-romana que es
fusiona durant l'Edat Mitjana i prospera en el món capitalista moderno Aquest fet fou tan
reeixit que la Il-lustració féu l'aposta de convertir els valors d 'aquesta civilització en uni
versals per així generar «Civilització» en singular: Europa assumí el compromís de «civi
litzar» la resta del món.

L 'interes actual per les civilitzacions (en plural) s 'origina amb la resi stencia a
l' europeltzació-occidentalització-modernització que s 'ha observat en certes arees clau de
la periferia de l' economia mundial. Per Wallerstein (1984), les civilitzacions són «cons
truccions mentals historiques» (pág. 162) produídes per grups que necessiten fer valer
els seus particulars esquemes de longue durée davant d 'altres grups. L 'autor també afir
ma que el renovellament de I'interes per Europa en tant que civilització reflecteix la situa
ció geopolítica posterior a 1945 quan, el que un dia fou poderós continent, va ser derrotat
i repartit entre dos «forasters». A l'Europa Occidental aixo es relaciona amb el posiciona
ment eurogaullista antiamerica; a l'Europa de l 'Est aquest fet confirma el carácter decidi
dament asiatic de la URSS i que la seva presencia a Europa hi és , dones, estranya (Konrad,
1984, pago 88). Europa és, de nou, una civilització, una gran regió hist órica d 'abast mil-le 
nari i subcontinental.

Evidentment, la nostra regió histórica europea no ha de ser necessariament tan gran.
A un nivell més modest hi ha les 'Europes' dels cicles hegemonics de l'economia mun
dial. El primer cicle (neerlandés) visqué l 'establiment d 'una divisió d 'Europa en tres blocs:
una gran Europa mercantilista en el nord-oest de la zona central , juntament amb una se
miperiferia meridonal i una periferia oriental. El segon cicle (britanic) visqué la construc
ció de l'Europa industrial moderna en una part de l'antiga zona central, així com
l'establiment d 'un nou focus de poder a l'Europa central. Aquesta Mitteleuropa és un exem
ple classic de regió histórica: creada a mitjans del segle XIX , desapareix el 1945 essent
reemplacada per una línia, el Teló d' Acer (Sinnhuber, 1954). En el tercer cicle (dels Es
tats Units) aquest trae fronterer delimita dues Europes, les conegudes Europes de l 'Est
i de l'Oest.

En una dimensió menor, les fases de Kondratieff també poden ser emprades per definir
les regions historiques. Elmodel de Massey (1984) d'estrats regionals d'inversions cícli
ques és una altra manera de conceptualitzar les nostres regions historiques: els cicles d' in
versió i de desinversió en un lloc determinat defineixen una regió histórica. Aquestes fases
de Kondratieff també poden lligar-se directament amb els canvis polítics dins els cicles
hegemonics.

La construcció de l'Europa Atlántica

Hem cornencat dient que identificavem l'Europa Atlántica com l 'Europa hegemónica
d' entre la resta d' «Europes» existents avui dia. Ara ens cal precisar que volem dir amb
aquesta afirmació. L'Europa Atlántica ocupa aquells paises europeus que no tenen re-
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gims comunistes. Bona part d 'ells estan interconnectats economicament a través de la CEE
i militarment mitjancant l'OTAN. L 'accessibilitat económica de que disfruten , que als
Estats Units anomenen «de portes obertes», n 'és la característica fonamental , la raó de
ser que porta a la creació de la regió. L 'Europa Atlántica fou construida després de la
Segona Guerra Mundial pels Estats Unit s com una part del seu ordre mundial capitalista
lliberal. Alllarg del procés , Europa fou seccionada deixant l 'Europa Atl ántica com l'Europa
dels Estats Units i l 'Europa de l 'Est com l'Europa de la URSS .

La divisió d 'Europa és un fet que esta al bell mig dels processos polítics i economics
que generaren l 'ordre geopolític mundial de la Guerra Freda en el període de 1945 a 1948
(Taylor , 1989). Aquesta creació normalment es fa restrospectiva fins l ' «acord del reparti
ment d 'esferes d ' influencia» de Jalta de febrer del 1945. Evidentment, és molt més com 
plexe que un simple pacte polític . Aquest procés historie ha estat explicat moltes vegades.
En aquesta ocasió ens referirem a la versió de Kolko & Kolko (1973) sobre la construcció
de l 'Europa Atlántica per part dels Estats Units.

El 1945 els Estats Units eren la primera i indiscutible potencia económica mundial. El
govern america para esment de la peculiar i irrepetible avinentesa per configurar el món
segons els seus propis objectius. Seguint la bona tradició hegemónica , els interessos i va
lors americans foren elevats a universals i comenca la reconstrucció d 'un món devastat.
Conscient de l'encara recent depressió econ ómica de la pre -guerra, I'interes més destacat
dels Estats Units fou el d 'obrir els mercats a la seva producció massiva. Els Estats Units
es transformaren , en poc temps , de proteccionistes i aíllacionistes en lliberal
internacionalistes i intervencionistes. Europa era , de bon tros , la regió més important per
al nou poder hegemonic ,

La construcció de la nova Europa es realitza en dues fases. La primera consistí en
convertir aquesta regió en una Europa lliberal de nacions amb lliure-comerc i amb unes
monedes convertibles al dolar america . Aquest fou , per exemple, el principal interés
dels Estats Units , ja reflectit en el plec de condicions que acompanyaren el préstec al
Regne Unit de 1945. En aquesta nova Europa no hi havia lloc per a Espanya, que romania
reclosa en si mateixa com una relíquia de l' anterior Europa vencuda. Pero la principal
frontera d 'aquesta Europa economicament lliberal no eren els Pirineus sinó la que fou
marcada per l'Exércit Roig a l'Europa de l 'Est. Aquesta frontera seria corroborada pel
Pla Marschall i relacionada amb la segona fase d' aquest procés de construcció: l' antico 
munisme.

L 'ampli front antifeixista que triomfa en la guerra es reflectí en els governs d 'arreu
d 'Europa els primers anys de la post-guerra. Fou aquesta situació d 'inestabilitat la que
es transforma en Guerra Freda el 1948. Al 'oest , el suport popular a la dissolució de les
alianc es del temps de guerra es genera a trav és de la histeria anticomunista . Aquesta nova
política retorna la respectabilitat al dret polític europeu , que havia estat seriosament mal
mes per les associacions feixistes. Els partis comunistes abandonaren el govern a Italia
i Franca i els membres més radi cals dcls partits socialistes reformistes foren destituits
a tot arreu. Els Estats Unit s intervingueren directament en diverses eleccions en suport
de partits d 'inequívoca tendencia «centre-dretana», incloent l'ajut als democristians d 'Ale
manya i d 'Italia, La causa anticomunista fins i tot permeté a Espanya reintegrar-se en
la comunitat internacional d 'estats occidentals.
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Vers 1950 esta ja configurada una Europa Atlántica sota la tutela dels Estats Unit s. Es
formen un bon nombre d'institucions «europees» que resulten ser exlu sivament occiden
tals: apareixen aproximadament per la mateixa epoca l 'Organització Europea de Coop e
ració Económica, el Consell d 'Europa i la Comunitat Europea del Carbó i de l 'Acer , mentre
que l'OTAN (1949) confirma l 'ocupació-protecció deIs Estats Unit s. A més , són clausu
rades institucions transeuropees tals com l 'UNRRA (organització de les Nacions Unides
d 'ajut als refugiats) (Kolko & Kolko , 1973 , pág. 162-163).

Que havien creat exactament els Estat Units en col-laboraci ó amb els polítics europeus
de centre-dreta i els socialistes reformistes? Van Der Pijl (1984) ho defineix com el «libe
ralisme corporatiu», a través del qual EIs Estat Units exportaren un regim economic ' for
dista ' i un regim polític liberal 'wilsonia' per ernpeltar-los amb la democracia cristiana
i la socialdemocracia europea. El resultat fou d 'un gran exit economic i políticoDarrera
de la més gran fase explosiva de Kondratieff ja experimentada, l 'Europa occidental esde
vingué políticament estable sota governs liberals democratics i economicament reeixida
sota formes de capitalisme corporatiu. L 'Europa Atlántica va fer molt bé el seu paper
en la comesa americana de restructuració de l 'economia mundial. Potser perdé el ca rácter
preponderant, pero mantingu é el seu paper en tant que part central del sistema.

La reacciódels geografs davant d'aquesta nova Europa s'evidencia en el debat de la deli
mitació regional. La frontera del Urals havia estat qualificada com poc adequada en consi
derar Rússia (o ja la URSS) com a no europea. Tanmateix, ja l 'any 1935 un qüestionari
dirigit «als més destacats geografs polítics europeus» corrobora, per una majoria de 14 a 12,
ellímit oriental de la URSS sobre els Urals com la frontera d 'Europa (Parker, 1960 , pago
290) . Parker, pero, documenta d 'altres argumentacions , posteriors a 1950, que consideren
la frontera política per damunt la física , i conclou que «els pensadors» (pág. 291) ara tornen
a acceptar la delimitació originaria. Aixo permet eliminar «Rússia», pero que passa amb els
paísos satel-Iits de l'Europa de l 'Est? En aquest context apareix Preston James (1963) i, com
un autentic «guerrer fred» a la moda , la seva regionalització del món identifica explícitarnent
«Europa» com la nostra Europa Atlántica. Aprofitant els seus arguments podríem retrocedir
fins la Il-lustraci ó, ja que aquesta Europa és definida com el cor d 'aquelles dues grans
revolucions , la democrática i la industrial , que encara avui s'expressen en paísos económica
ment avancats i políticament liberals (Per a un argument regional emancipador, pero que
també identifica aquestes mateixes revolucions , vegeu Lee , 1985). La resta d 'Europa és
situada en una regió «sovi ética» , definida com a no-democrática ; l 'Europa de James esta
delimitada pel Teló d' Acer. Només per si hi havia algun dubte sobre aquest feto Jordan
(1973) elabora una mesura d' «europeícitat» basada en dotze «trets europeus»: la puntuació
modal de l'Europa occidental és de 12 sobre 12, mentre que a l 'Europa de l 'Est és de
només 5 (Per cert, vaig calcular que els Estats Units puntuen 12 en «europeícitat», mal
grat que aixo no sigui considerat en el manual escolar america de Jordan) .

Estem vivint en una frontera regional?

Tenint en compte que cap regió contemporania és eterna, ens podem preguntar en quin
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moment esta cadascuna d 'elles en la seva trajectoria cap a l 'extinció (Taylor, 1988). En
el cas de l 'Europa Atl ántica , donat que amb el final de la Guerra Freda el seu límit orien
tal esdevé cada cop més i més porós, la fi d 'aquest límit temporal no pot ser gaire lluny.
Una raó que em decidí a concentrar l ' estudi sobre una regió histórica de curta durada
és que resulta més fáci l predir aspecte s de la seva desaparició. L 'evidencia de que l 'Euro
pa Atlántica desapareix és cada cop més contundent.

Sovint , I'exit economic de l 'Europa Atl ántica ha estat associat amb el de la Comunitat
Europea, que en la décad a dels 80 arriba a tenir 12 membres englobant quasi bé tota l 'Euro
pa Atlántica. EIs pas sos ver s la unitat econ ómica i política de l 'Europa occidental normal
ment han estat recolzats pels Estats Units en tant que podia suposar un fort bastió contra
l 'enemic comunista. Pero amb el capgirament de l 'economia ocorregut vers el 1970 , tant
l 'Europa Atl ántica com l 'altra regió central reconstruida pels Estats Unitas (el Japó) , co
mencarern a qüestionar ellideratge econornic america , encetant una nova era més compe
titiva . Segons Farhi (1976, pago 62) en aquell moment I'estrategia de la Comunitat Europea
es veié modificada i l 'Europa Atl ántica comenca una nova marxa amb la voluntat de re
crear el món eurocentric de la preguerra: segons paraules de Galtung (1973) , es tracta
d '«una superpotencia en formaci ó».

Veritablement, aquesta és una possible «nova Europa». Estructurant-se a partir del lle
gat institucional de l 'Europa Atl ántica (especialment la CEE i «el pilar europeu» de
l' OTAN), pot observar-se l 'aparició d 'un projecte eurogaullista que desintegra l'antiga
alianca atlántica (Wallerstein, 1988). En aquests moments en que , si més no en termes
comercials, els Estats Units s 'han convertit més en una «potencia del Pacffic» que no pas
«de l 'Atlantic», el paper de l 'Europa Atl ántica esdevé més i més problematic. Aixo és
evident en especial pel que fa a les polítiques comercials envers el bloc sovietic , culmi
nant en la gran controversia entorn l 'oleoducte sovietic vers l 'Europa Occidental. Si bé
els lligams economics dels Estats Units amb l 'Europa de l 'Est són relativament poc im
portants , per a l 'Europa Occidental aquesta área es perfila amb una especial significació
per a la seva expansió económica , a curt i mig termini .** Ellitigi de l 'oleoducte del 1982 ,
dones , mostra simbolicament els diferents interessos economics de les due s parts del món
Nord-Atlantic,

Evidentment , la nova Europa «independent» ha de ser més que un club economic. Molts
dels que li donen suport mantenen la il-lusi ó d 'uns Estats Units d 'Europa. Braudel , per
exemple, veu aquesta institució política com un element essencial per a la preservació
de la «cultura europea» (Falk & Kaldor, 1987 , pag.S). Pero aquest tipus de construcció
pot tornar a despertar l 'imperialisme europeu: ja torna a reapareixer I'eslogan «Europa
per als europeus» , si bé ara implica bastant més que demanar la independencia respecte
les dues superpotencies i es retreu 1'ús originariarnent nazi de la frase (Voute, 1987 , pág.
152). Aixo recrea Europa com un «continent racista» (Bunge, 1989) i té greus implica
cions per als actuals residents no-blancs.

A més , tots els moviments vers la unitat europea són occidentals . A l 'Europa de l 'Est es
cre u que tots aquests arguments mai podran transcendi r l 'Europa Atl ántica perqu é no duen
«cap filosofia política independent» (Konrad, 1984,pag.8). Els europeus de l' Est no desitgen
ser «abandonats», una vegada més , ni ser víctimes d'un nou imperialisme occidental , tal com
molts observadors han predit (Galtung, 1973, pago 97 ; Voute , 1987 , pago 169) .
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La qüestió és si Europa pot invalidar la seva propia historia transcedint el seu passat
geopolític i imperialista. Hi ha una altra Europa? Es pot crear una anti-Europa histórica?
Aixo existeix en somnis i visions. És l'Europa de les Nacions (Williams, 1989) on la di
versitat cultural és apreciada com un tresor sense projectes de dominació (Voute, 1987).
Avui dia, aixo requereix la construcció d 'una comunitat internacional formada sobre les
bases d'una «finlandització» de l'Europa de l'Est i d'una «suedització» de l'Europa occi-

- dental (Thompson, 1987, pago 32). Aixo podria produir, segons paraules de Voute (1987),
no pas una «Europa per als europeus» sinó l' «Europa de les barriades».

Aixo pot ser més que un somni. Tant l'Europa Atlántica com el seu rival eurogaullista
es fonamenten en la hipótesi d'una amenaca soviética: aquesta fou la base sobre la qual
s'edifica la coherencia interna d'Europa dins la Guerra Freda (Falk & Kaldor, 1987, pago
10). A mesura que aquesta hipótesi esdevé menys acceptable, una transformació allibera
dora d'Europa esdevé més i més possible. Falk & Kaldor (1987, pago 12) veuen els movi
ments pacifistes de l'Europa occidentaljuntament amb els moviments per als drets humans
de l'Europa de l'Est com els forjadors d'una Europa alternativa. Dienstbier (1987, pago
185) ho descriu com «una associació de nacions lliures i iguals, que actuarien en l'escena
ri mundial com una zona de pau». Qualsevol geografia regional d'Europa de caire eman
cipatori ha de contribuir a construir precisament aquest tipus de regió histórica.
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