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crítica textual. Especialistas italianos, bel-
gas, alemanes e ingleses realizan impor-
tantes aportaciones en este sentido.

La última parte (páginas 449-493)
está compuesta por aportaciones de
diversa índole con un objetivo común:
establecer las directrices de futuro de las
investigaciones sobre el mundo medie-
val. Es entonces cuando los medievalis-
tas exponen sus proyectos para los años
venideros: el proyecto "Medioevo Euro-
pa», que desea construir una compacta
lista informatizada de fuentes e autores
de la historia medieval, o la «Internatio-
nal Bibliography», que inrenta informa-
Tizar toda La información bibliográfica
aparecida hasta nuestros dias. Como
puede verse, futuro de la investigación

Varios índices y láminas de apoyo a ¡os
distintos discursos son el punto final de
esta obra.

El lector interesado en conocer la situa-
ción actual y las perspectivas de futuro
de, por ejemplo, la escuela hisroriográfi-
ca francesa no podrá encontrar en esta
obra ninguna aportación figurosa. El
contrapunto de este libro se encuentra en

los Cahiers de Civilisation Médiévale. El
número 39 de esta revista, correspon-
diente al año 1996, se inicia con un artí-
culo de jaeques Le Goff y de Jean Claude
Schmitt. Su título: «Historie Médiévale".
Nada más. Los objetivos son ios mismos.
".. .diré plutdt comment nous percevons
l'etat actuel de ce champ de la téchete he
et aquelles lignes de dévebppement nous
semblent souhaitables pur l'avenit». Hs
en esta publicación donde el lector más
sensible a los métodos de la historiografía
francesa hallará lo que necesita: la histo-

dios sobre las minorías sociales.'.. Todas
estas disciplinas que aparecen haberse olvi-
dado en la reunión de la FIDEM tienen
su propio Bilatt et Penpectives en este acer-
tado número de los Cahiers de Civiiisation
MédiévaU.

El medievalista debe ptestar atención
a ambas publicaciones. Una y otra son re-
ferencia ineludible para conocer con pre-
cisión el pasado, el presente y, quizás, ei

R. J. Rodríguez-Berna/

LE GOFF, Jaeques
La vieja Europa y el mundo moderno
Madrid: Alianza Editorial («El libro de bolsillo.., núm. 1768), 1995. 73 p.
Edició original: La Vieiüe Europe et le Monde Moderne. Munic: Beck, 1994

Dins de Tactual procés d'integració euro-
pea de cara a l'inici del segle XXI, la unió
econ&mica i monetaria i I esbós d una
política exterior comuna* que han dis-
senyat les cúpules institudonals del po-
der polític i económic en el Ttactat de
Maastricht, I actuario deis mitjans de co-
municado, en especial de la premsa, ha
contri buit decisivament a difondre l'eu-
ropcisme i a informar sobre el pro)ectc
d Unió Europea mateix, de manera inten-

sa, continua i decisiva entre els ciutadans,

deis redactors, col-laboradors, especialis-
tes, analisres i protagonistes directes deis

Paral-ielament, la participació deis
intel-lectuals s'ha centrat en el debat teó-

sorgida del final de la guerra freda, repre-
sentar per les propostes formulades per
Ralf Dahrendorf, Bronislaw Geremek,
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Jürgcn Habermas i Edgar Morin, entre
d'altres, a propósit de la noció d'Europa.

Sota aquest impuls, darrerament un

mit activament el compromís d'abordar
i aprofundir l'estudi de la historia
d Europa des d un doble enfocament
molt desigual. Un primer grup pretén

d'Europa desprds de la descomposició del
bloc soviÉtic. El segon grup, en canvi,
busca fer una historia, óbviament unita-
ria, del passat d'Europa. Europeistes mili-
tants? En aquest segon grup s'inscnu
aquest opuscle, de només 73 pagines, del
prestigios medievalista francés Jacques
Le Goff, que, cal no oblidar-hos, és al
mateix cemps director de ¡a col-lecció
«La construcció d'Europa», publicada per la

pees, amb la intenció básica d'oferir noves
aportacions al coneixement sobre la histó-
rja europea en els seus diferents ambits
temátics. Le Goff, a mes, ha col-laborat,
en qualitat d' historiador, en el procés de
construcció europea com a assessor per-
sonal del propi Jacques Delors.

El perfil del text és estrictament divul-
gatiu, adrecat en particular al lector mitjá,
i constitueix una lectura essencial per a
tot aquell interessat a informar-se i refle-
xionar sobre la identitat histórica i cul-
tural d'Europa. Pero, de quina Europa?
Loccidental, la part de l'Església llatina.
Una observado: identificar Europa només
amb l'Europa occidental, un espai geo-
poiític, implica la concessió d'un paper
secundari i, fins i tot, l'oblit d'altres cultu-
res europees, com ara el món eslau, sem-
pre proper, sempre llunyá. La pregunta
final, en el context del debat sobre la
determinado de X espai cultural europeu
en una Europa on la diversitat i la com-
plexitat li son estructuráis, ha de ser inex-
cusablement si els espera el model d'in-
tegració o el d'assimilació.

En aquest sentit, la historiografía tra-
dicionalment ha subratllat —també ho
fa aquí Le GofF— la profunda oposició

estructural, a nivell cultural i polític, entre
les dues parts, l'oriental i l'occidental, que
es va produir amb la divisió de l'Impcri
roma en dues unitats polítiques inde-
pendents i, sobretot, amb la ruptura ofi-
cial entre les dues Esglésies, la llatina i la
grega, de la cristiandat. La conquesta oto-
mana bloqueja la xarxa de relacions
comerciáis establertes des del segle Xli a
l'espai marítim de la Mediterrania i
agreujá profundament la distancia i l'o-
blit de l'Europa oriental. Així, en aques-

brusc i lestancament, quan no el retro-
cés, de la part oriental. Aquesta visió,

pan de l'imaginari occidental sobre

tat cultural d'una Europa majoritariament
occidental envers l'alteritat orienta!, basa-

dició. I és enfront d'aquesta perspectiva
exclusivista i antitética d'Europa, el seu
significa! i impacte, que cal reivindicar
una consciéncia paneuropea, mitjancant
la deconstrucció del sentit negatiu d a-

exemple ha estat la interpretado occi-
dental sobre la tragedia de la guerra en
I'ex-Iugoslávia— que hauria de dur a ter-

propar-se al coneixement del desenvolu-
pament historie de l'altra Europa, per tal

EldiscursdeLeGofFpres.

historie. En primer lloc. la n'ecessitat de
superar els mares cronológica heretats del
positivisme, assumint el concepte velia
Europa —l'expressió és de Jacob Burck-
hardt—, plantejat origináriament per
Otto Brunner sota l'epígraf ['estructura
interna d'Occident i que ha desenvolupat
substancialment Dietrich Gerhard a Oíd
Kurope. A Studyin Continuity, 1000-1800
(traducció en castellá, Madrid: Alianza
Editorial, 1991), peí perfode compres
entre els segles X a XVlll; d'altra banda, la
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Tactual, com a modem, al qual s'afegeix l'ex-
pectativa de futur, en oposició al temps
passat. En segon lloc, el recurs pedagógic
de la visió própiament ¡Mustrada de la
perspectiva histórica, és a dir, la contex-
tualització del present en el passat, a tra-
vés de la longue durée.

Hom pot estructurar el llibre en tres'
parts. La primera (p. 7-42) s'inicia amb el
mire del rapte d'Europa, central en la
imprecisió geográfica deis límits d'Europa
a Test i en Torigen de la «ideniitat diferen-
cial europea» —a la vegada, de Toposidó
Orient-Occident» —com a expressió de
la idea de democracia. Ressegueix Tessen-
cia clássica de la cultura europea, la fissura
cultural i política entre TEst i TOest. entre
la part llatina i la part grega, el paper de
1 t*sglésia romana en els intents d tiniri-
cació política, de restaurado de 1'Imperi
d'Occident, el naixement d'Europa a Te-
dat mitjana i el seu creixement, desenvo-
lupamenr i expansió.

La segona part (p. 42-59) té com a
objectiu, influít per Habermas, situar els
orígens de l'Europa moderna. Tactual, en
tres tenómens que van clonar pas a una
nova societat: Tesperit de la Il-lustració, la
Revolució Francesa i la Revolució
Industrial, i reclamat la vigencia del pro-
jecte de la modernitat davant de les entu-
siistiques ¡ indiscri mi nades apeMacions
a la postmodernitat. Le Goff la defineix
—la postmodernitat— com una simple
etapa de crisi mes en aquesta línia tem-
poral histótica que va del segle XVIII fins
ata i es perd en el futur.

La tercera part (p. 50-71) planteja els
reptes fonamentals ais quals s ha d en-

lismes emergents, acabar amb la xeno-
fóbia i el racisme, consolidar el model
democrátic, no només políticament, sino
també económica i socialment; la recons-
trucció i la normalització de la memoria,
la creació d'una unitat en la diversitat, la
promoció de Teducado i la investigació,
Taposta per Tecologia, redimensionar el
paper central de 1 economía davant el sen

fracas per fer front a la crisi i ¡'atur, Tafir-
mació de la racionalitat i la lluita contra
la marginalització, la pobresa i les desi-
gualtats.

A tall de resum, hom podría, dones,
assenyalar alguns aspectes significatius
d'aquest llibre:

a) La naturalesa específica de la histó-
na d'Europa és circumstancial.

b) Europa és una idea que s'está fent,
pero que alhora és també una societat
amb unes arrels históriques i culturáis

c) L'equilibri precari entre la denuncia
deis errors i els crims histories d'Europa
i Tafirmació deis paradigmes, principis i
valors característics deis europeus.

d) La projecció histórica de processos
i problemes de fons, oberts, que conti-
núen encara vigenes.

e) El dibuix d'un eix de conflktes
potenciáis.

f) La necessitat d'afrontat aquests con-
flictes des del model de la democracia, el
pluralisme, la solidaritat i els drets

Tot plegat, es traerá duna obra de sín-
tesi histórica, de carácter divulgatiu, pen-
sada i feta per al gran públie, que ofereix
una lectura ideológica adaptada a les
exigéncies del present, de la historia d'Eu-
ropa, o mes ben dit, de l'Europa occi-
dental. Qüestió de noms, només? Sota
Taparenca d'un llibre molt suggerent i pe-
dagógic, s'amaga una concepció ideoló-
gica, una intencionalitat política: Tintent
de fomentar una ¡demitat coUectiva entre
els ciutadans de la Unió Europea basada

peu, que sorgeix de Tautoidentificació

fonamentada en el Ilegal cultural del seu
passat. Tanmateix, Le GofFno amaga la
seva eurofília al llarg del text, el seu com-
promís de fer Europa, un desig. Heus ací
1 antfdot contra el nihilisme eutopeu.

Javur RoUe, Mormm


