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Una defensa de la tesi del naixement de la identitat europea a par-
tir dels processos d’expansió territorial entre els s. XI i XIV, «colo-
nialisme medieval» dut a terme pels cavallers i les noves monarquies,
amb cobertura ideològica de l’Església.
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Al s. XI Europa ha tocat fons i comen-

ça una nova embranzida que no s’atu-

rarà fins a la crisi del s. XIV. Europa naix

ara, segons Bartlett. Una nova articula-

ció homogènia que genera una classe

dominant abocada a la guerra, els nous

estats medievals i un conjunt d’institu-

cions que arriben fins ara: les monar-

quies, els ordes religiosos, les ciutats, i

amb elles el treball especialitzat, el co-

merç, les universitats, els parlaments, el

dret territorial… Un procès superador

de l’anterior varietat carolíngia, que uni-

formitzarà Europa. Hi naixen nacions,

definides per la seua etnicitat lingüísti-

ca, però amb una superestructura in-

ternacional, el cristianisme romà, amb

el llatí com a llengua comuna.

Cohesió i, alhora, expansió: un nucli cen-

tral germànic i llatí, bàsicament carolin-

gi, fa recular les fronteres exteriors: al

nord i a l’est, contra els pagans, evident-

ment inferiors però als quals cap conver-

tir; i al sud l’islam, enemic igual, contra

qui no cap sinó la victòria militar i la

creació de regnes colonials: el cas valen-

cià en seria paradigmàtic. Més encara,

l’Europa medieval es creu destinada a

convertir els salvatges i destruir l’islam,

un somni premonitori del futur colo-

nialisme. Els europeus són cristians, diu

Bartlett, i l’altre és el no cristià. Absor-

vir-lo o destruir-lo forma part de la llui-

ta moral entre el bé i el mal: unitat i ho-

mogeneïtat a costa del genocidi dels per-

dedors i la marginació de les minories.

Participa del renovat interés actual en la

història militar i de la tecnologia bèl·li-

ca, temes negligits fins fa uns anys. Però

no empra el concepte de feudalitat, de-

senvolupat per Duby i Bois: ni sistema,

ni revolució feudals; els cavallers pleno-

medievals són ambigus «aristòcrates».

També ignora, sorprenentment, l’ex-

pansió uniformitzadora dels arts

romànic i gotic, una fase del qual és

precisament dita «internacional».

Bartlett anomena, anacrònicament i te-

leològica, les realitats polítiques i terri-

torials medievals segons els estats

actuals; és forçat denominar «espa-

nyols» a la host de Jaume I, per exemple.

No és una mera qüestió de llenguatge:

la catalanitat de la conquesta de Valèn-

cia s’hi dilueix en una obsoleta «recon-

questa» hispànica, de la qual elimina

completament Portugal. Actualitza ro-

tundament la tesi de l’origen carolingi

i cristià d’Europa, tesi reduccionista si

no es matisa: hi ha més elements en la 

configuració; els vençuts i els marginats,

els celtes i els eslaus, l’islam andalusí o si-

cilià, els jueus, no foren, no són membres

fundacionals d’Europa?

Albert Toldrà
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