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Europa camina sense ànima?
Per iniciativa de la Fundació Joan Maragall Vicenç Villatoro i Josep Ramoneda,
moderats per Francesc Torralba, van debatre sobre el futur d’una Europa sense
ànima al Palau Macaya
06 maig, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La reﬂexió era motiva per la publicació del num 253 de la revista Questions de Vida Cristiana
titulat Europa: retrobar l’ànima. La Fundació Joan Maragall, conscient que cal revitalitzar
l’ànima d’Europa pel bé de les persones i dels pobles, incentiva un diàleg – amb aquest
col·loqui i altres activitats – sobre el paper dels valors compartits per la tradició cristiana i la
tradició laica en el projecte europeu
El debat entre l’escriptor, periodista i director del CCCB Vicenç Villatoro i el periodista, ﬁlòsof
i escriptor Josep Ramoneda, moderat pel teòleg i ﬁlòsof Francesc Torralba, patró de la FJM i
director de QVC tingué lloc el passat dimecres 4 de maig, a les 19,30 h, a la Sala d’Actes del
Palau Macaya.
Al acte hi assistiren entre altres, el P. Abat de Montserra, Josep Maria Soler; l’arquebisbe
d’Urgell, Joan Enric Vives i Sicilia; el Dr. Josep María Carbonell, President de la Fundació Joan
Maragall i Degà de la Facultat Blanquerna de Comunicació; i els polítics Enric Vendrell,
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Director d’Afers Religiosos de la Generalitat; Joan Rigo, ex-president del Parlament de
Catalunya; i Albert Batlle, actual Director General dels Mossos d’Esquadra.
Francesc Torralba va plantejar als ponents si Europa és capaç d’oferir un model de vida
sustentat en l’humanisme, si és capaç de plantar cara a l’extensió d’un neoliberalisme
globalitzat, a una economia que -en paraules del Papa Francesc- “mata”. La reﬂexió tingué
continuïtat entorn de les possibilitats d’Europa 攀猀挀 吀漀攀氀 倲⸀愀 攀ᴀ⸀ 䰀愀 爀旻Ȁ攀砀椀 琀椀渀最甀é
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En el monogràﬁc de QVC sobre Europa, Vicenç Villatoro va escriu l’article Europa contra
Narcís, en el qual apuntava que “setanta anys després (de la ﬁ de la II Guerra Mundial), el
balanç del procés d’unitat europea no és dolent, però tampoc no és bo del tot i hi plana per
damunt una sospita: massa economia, massa poca política, massa poc sentiment”.
Altrament, Josep Ramoneda, en el seu article L’esperit dual d’Europa, aﬁrmava que “a
Europa, la diversitat li és estructural. No hi ha un sol principi fundador i uniﬁcador. Ni Grècia,
ni Roma, ni el cristianisme ni la Il·lustració. És un precipitat de capes històriques”.
La Fundació Joan Maragall (FJM) és una entitat creada l’any 1989 per l’Arquebisbat de
Barcelona que fomenta la presència del pensament cristià en la cultura del país. La reﬂexió
sobre el paper dels valors compartits per la tradició cristiana i la tradició laica en el projecte
europeu ha estat des dels inicis a l’agenda de la FJM i ha incentivat el seu debat intern i
nombrosos actes públics.
Fruit d’aquesta reﬂexió, el març de 2015 la FJM va organitzar al Monestir de Montserrat el I
Congrés de Qüestions de Vida Cristiana, un espai de diàleg entorn de l’ànima, dels valors
espirituals i dels trets culturals que la vertebren. Arran d’aquest Congrés, la revista
montserratina Qüestions de Vida Cristiana (QVC) -dirigida des de fa uns anys per la FJM- ha
dedicat el número monogràﬁc Europa: retrobar l’ànima a recollir l’esperit d’aquella trobada
d’intel·lectuals: cal revitalitzar l’ànima d’Europa pel bé de les persones i dels pobles del
continent i també pel bé de tota la humanitat.
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