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UnaJoia: Ja revista 'LEspill' 
� dedicada a Europa· 

SOii UN ENAIIORAT DE LES RE· construeixenambcada,scundelsseustex-VISTES. I així coin recoman llegir tos un trencaclosques clar i obert en què un parell de llibres alhora, lhores . s'encaren amb els nombrosos problemes ben diferents, de gèneres, d'estils, d'èpo- europeus, que van des de l'euro a l'ecosis-ques, Pel'9llèun et desembafa de l'altre i la l · tema comunicatiu, desqels camins de co-leCUJravamoltmés atentaillatina Oes dues operació europea al relat d'Europa al segle qualitats bàsiques del bon lector), també r XXI. Coma afegitóhiha una enquestafetatrob que cal trobar diverses revistes que si� per Adolf Beltran sobre el present i el furguincompanoramescalidoscòpiscsdiver- d'Europa amb respostes de personalitats· 1.-sos que t'obrin diferents perspectivés. · · • tan diverses com l'escriptor Rafael Argu-Peraixòavui,nitdeReisdeMMXVI, amb llol,elpolíticsocialistaRicardPérez-Casa-les primeres pluges després de tant de , do, el catedràtic d'història contemporània temps de sequera, comentaré amb el saxo ,· Pedro Ruiz, la sociòloga Marina Subirats,de John Coltrane-que·m'acompanya de elcatedràtic.defilosofia del dret ifiloso�fons, la revista L'EspiU, que ocupa la meva I política Javier de L.ucas, el doctor en en-taula de lecturai quefullejada, subratllada, ginyeria industrial Joan Majó, l'escriptorrepassada de dalt a baix, sobrevolada, ple- · �artíDomínguez, el peiiodista Lluís Bas�na de punts de post-it, forma el m�itine- sets i alguns més.rarld'aquestdarrerstempsiemfamoltade I a la secció "Documents� que cloucomp�yia. aquest número extraordinari, dos àrticlesLa revista L'EspUl (fundada per l'amic i històrics:undeJoanFusterquevapublicarmestre Joan Fuster), ha arribat al número l el il.948 ambvint-i-cincanysionjaesveula-r· so, de la tardor de 2015: Vull destacar des � força d'intel·lectual dissident, en quèd'un bon principi que el fet de ser elnúme- llarina Gards, amb Factor l presentador de talavlsl6 Gran w,amlng. MARINAGARCES.CD l ja parla que el remei a la desesperança es . ro 50 de la segona època de la revista, que . ¡ troba en la "idea d'Europa'; en "la invenció començà.el 1999, amb el suport de la Uni- mésindigents,iviuríemdinsunaintempè- quesd'austeritatatotselspaisosdela Unió l d'Europa� -en "Europa com a futur.� en el versitatdeValènci.a,ésunafeta,iunafesta, . riemésbrutalquelaquesofrim. iespecia]mentalsdelsudidel'estUnama-1 "somni d'una Europa unida� en Europaben significativa que demostrala,solidesai . laltiarecone Europa, i és la disgregació del com a "solució" de futur. els fonaments proftmds d'un projecte cul- EUROPA ÉS CA NOSTRA. Aquest seumodei polític i social d'èxit( ... ) Tot in- l I l'altre tèxt és de Vicent Ventura, polí-turalquehasuperatlafeblesa de les publi- número 50 és un monogràfic de- dica,que anem cap a una nova crisi de l'.es- l tic i periodista,. que l'any 1972 va publicarcacions de caire inteU�al i de pensa- dlcat a un dels temes centrals del l perit europeu. S'imposa una pausa de re- , qua� aitfcles a La Vanguardla en què menten la cultura catalana. Cal remarcar nostre temps: Europa. En el realista i clar l flexió i la renovació del debat sobre Euro-1 considera la significació de l'entradaque ésmoltdifl'.cilla vida de les revistes d'as- , editorial titulat "Si Europa trontolli; hi ha pa." I �ò és el que fan un conil!nt de pen- anunciada de Gran Bretanya i els països saigenelmigratirestringituniverscultural ·algunesdelef!clausquemarquenlesdues- sadors tan atractius i diversos com Adam I de l'EFTA a la CEE, un auguri de la connostrat,iL'Espillhademostratquetéunpa- centes trenta planes de lletra viva. �l- Zagajewski, Joan R Mira, Manuel Sanchis, l sistència del projecte europeu i de l� seva perfonam�talenlaconstrucciód'unpen- l tau: "Però ara Europa trontolla. La cons- Simona Skrabec, Antoni Martí Monterde, ! capacitat d'atracció. Els textos d'aquest r. .samentrlgorós, �ib�nactual. Els temes, ·¡ truccióeuropeaestàaturadai alno��l- Josep Maria Teriicabras, RobertMenasse, l europeista ferm� conseqüent, voluntariósels autors, els debats, èls documents i les tant s'encadenen les crisis. Sovint d'un dra- Josep lluís Gómez Mompart, T,J1rike Gué- l i lluitador, clausuren una revista que es propostesquehanomplertlessevesplanes I matisme ·esfereïdor. Europa mostra ober- rot,SebastianLandschbauetAntoniMom, l pot conservar com unllibre essencial i ple aquests anys són una mostra de la seva vi- · ta_ment -i ens horroritza- la seua pitjor 
1
1 Enzo Traverso, WolfLepenies,MarinaGar- ! de suggeriments per pensar Europa des talltat insubomable i que els lectors fi.dels cara: la insensibilitat davant el patiment cés, Andrei Kurkov, Josep Maria Martorell, i de molts miradors diferents. Indispensahem d'agrair a les totes. Sense el seu pen- dels 1:11tres, siguin compatriotes grecs-o re- .1 MontserratDaban, tti.enne Balibar i Esta- ¡ ble.per a aquells lectors que volen entensament crític seríem un poc més pobres, fugiats sirians. O les víctimes de les políti- .1 nislau Vidal-Folch. Aquests dinou cervells l dre el present 1 preveure el futur . 
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