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A 
CAP LECTOR UNA MíCA AVESAT no U ha de Costar 
gaire adonar-se de l'amhigüitar d'un títol com el 

. d'aquest petit article, ja que resulta ciar que tant 
es pot referir a la producció historiografica de Jaume Vicens 
Vives sobre Tépoca contemporánia com a l'interés que po-
guessin suscitar-li eís ésdevenimcnts de la seva coetaneítat, 
els que li havia tocat viure. De fet, scnse parar atenció a 
aquest doble sentit, d'altra banda sempre prcsent en la pa-
raula historia, difícilment podriem cntendre l'obra de Vi-
cens, i encara menys la scva dcdicació tardana a la recerca 
sobre Tepoca contemporánia. S'agafi des del vessant que es 
vulgui, pero, la relació de Jaume Vicens amb la historia 
contemporánia ha estat ja molt estudiada, de manera que 
hi ha ben poca cosa a afegir i potser no cal fer gaire mes c[ue 
glossar breument alio que ja s'ha dit. 

L'ambigüitat del títol, pero, va encara mes enllá, tota 
vegada que pot refcrir-se també a la relació de Vicens amb 
la historiografía contemporánia, és a dir, a la seva preocupa-
ció pels estudis d'história contemporánia i per ¡es qüestions 
de carácter epistemologic i metodologic de Tanálisi históri
ca. Qiiant a la primera d'aquestes qüestions n'hi hauria 
prou d'esmentar la creació de VJndice histórico español el 
1953, que va ser tan important, a través de les scves resse-
nyes de la historiografía espanyola i hispanoamericana, en 
i'esfor^ d'aconseguir compassar el pas amb la historiografía 
europea mes renovadora i de crear una escola de joves his-
toriadors. La segona és de bon tros la mes interessant per a 
nosaltres, ja que ens mostra aquest esfor^ a través del propi 
personatge. Es ben sabut que la preocupació epistemológica 
i metodológica va acompanyar Vicens al Uarg de tota la 
seva vida professional. Pero no va ser fíns a la madurcsa, 
arran del seu viatge a Italia, el 1949, i sobrecot a París, amb 
motiu del Congres Internacional de Ciéncies Históriciues 
del 1950, que va entrar en contacte amb Lucien Febvrc i 
els Ármales. Un contacte que li va pcrmetre superar «['im
passe de la formació técnica orientada cap a la historia polí
tica amb la incorporació de les noves tecniques de la histo

ria económica i social» (1) i el conccpte d'«história total». 
1 és aquesta evolució la que va orientar el contingut deis 
scus assaigs de maduresa, Aproximación a la Historia de Espa
ña (I9'i2) i Noticia de Catalunya (1954), o la seva gran obra 
sobre la Catalunya del segle XIX, Industriáis i poUtics (segie 
XJX) (1958) i el recuU d'arcicles inclosos a Coyuntura eco
nómica y reformismo burgués (2), escrits entre 1954 i 1960. 

Tanmateix, és ben ciar, com deia al comengament, que 
cap d'aquestes obres es podría entendre sense teñir en 
compre la implicació de Vicens amb el seu present historie; 
una implicació coneguda i reconeguda obertament per ell 
mateix en els seus escrits privats i en les seves obres, no en 
va el próleg de la Noticia de Catalunya es titula «Conéixer-
nos» i la dedicatoria de Í'obm resa: «Ais catalans i ais altres 
poiyles d'Espanya, l'autor, reverentment, dedica l'esforg i el tre-
baíí, i'amor i el respecte». Avui els historiadors acostumem a 
dir que per tal d'entendrc una época cal deixar parlar els 
textos, escoltar la veu deis contemporanis. La de Vicens, 
per sort nostra, va ser prou explícita. La guerra civil, aquella 
guerra que en páranles seves «ens va deixar clavats en 
aquest país en el millor momcnt de la nostra vida», l'havia 
marcar profundament. Poc abans de morir, des del Ilir es-
tant , li escrivia al seu gran amic Santiago Sobrequés: 
«Pensa que som una generació fatigada —la guerra ens ha 
deixat mes capolats del que sembla— i que molts estem pe-
tant de malalties de cor, l'origen de les quals trobem en els 
bombardeigs, csglais i complexos d'aquests darrers trenta 
anys». Aixó no obstant, afegia: «Servim fíns al límit de les 
nostres forces, sense esgotar-nos, ni fer equilibris. Hem 
d'empényer i empenyarem» (3). 

Aquell dcixar-nos «clavats», pero, no es referia tan sois 
al país. L'aturada i l'endarreriment historiográfic que va 
comportar l'obsedien. Així, bo i reflexionant sobre la seva 
obra i el paper que creía que li havia tocat jugar, li deía a 
Josep Fontana: «Em vaig indignar quan vaig trobar-me al 
bell mig de la Historia de Catalunya i d'Espanya, una 
Historia sense coherencia ni aguant, enduta per petites pas-
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sions. Tota ia mcva Uuita CH aquesta. No imposar un critcri, 
sino fer adonar a tothom que calia endegar tota la Historia, 
de dalt a haix, de dreta a csoiuerra. Per aixo he tingut de 
donar cops de massa, emprar formules gruixudes, ádhuc ge-
neralitzacions atrevides. He tingut d'intuir entre les som
bres i masegar-me el cervell per descohrir afinitats sense cap 
pune de suport". Pocs mesos mes tard insistía: «Continuo 
pensant que hi ha una cosa mes important que la Universi-
tat i és el país, i que (...) es pot servir el país a través de la 
ciencia histórica. Avui per hé o per mal (...) la meva tasca 
representa l'anella que Higa el passat amh l'esdevenidor". 1, 
finalment, en una profcssió de fe que no admetia matisos, 
deia: «El país és etern i no tením dret a regatejar-li ni un sol 
acte» (4). Així, dones, el seu compromís amb la ciencia i la 
realitat histórica constituíen dos aspectcs indestriables 
d'una mateixa experiencia vital. La Historia en majúscula 
era una missió i ell se'n sentía l'apostol que havia de deixar 
una obra i vins deixebles que, com el matcix Fontana, ha-
vien de continuar la tasca. I és des d'aquesta perspectiva 
que cal fer avui una lectura histórica de les obres d'aquell 
grandíssim historiador que va ser Jaume Vicens Vives. 

Des d'aquesta perspectiva és fácil cntendre que Jaume 
Vicens no podia resistir-se a emprendre l'estudi de la Cata
lunya contemporánia en el marc de la historia d'Espanya. El 
resultat en van ser alguns articles, alguns fragments de lli-
bres i, sobretoc, InílM.stríaís i poíítics, aquella obra —escrita 
amb la coMaboració de Montserrat Llorens, per a la part 
destinada a les biografíes de catalans il-lustres— que la cen
sura no li va pcrmetre de titular, com ell volia, EIs caia\ar\s 
al segíe XÍX. No hi ha dubte que per a escriure-la Vicens va 
haver de «masegar-se el cervell» i «intuir entre les som
bres». No hi ha dubte que en ella empra «formules gruixu
des» i «generalitzacions atrevides». I no és pas estrany, per
qué, de fet, Vicens es va haver d'endinsar en un terreny 
prácticament verge (5). Pero, borne de sólida formació i 
convicció empirista, que considerava que fins aleshores la 
historia de Catalunya s'havia caracteritzat per «la manca de 
d o c u m e n t a d o , les supervivéncies de la improvisació 
romántica i la migradesa de Tóptica intellectual" (6), tam-
poc va improvisar res. Des deis anys 50-51, desprcs del seu 
contacte parisenc amb la historiografía europea, havia co
mentar a recollir material sobre el dinou cátala que li va 
permetre, tres anys mes tard, treurc a la llum una primera 
síntesi interpretativa a Noticia de Catalunya i aviat d'altres ja 
mes matisades a Coyuntura económica y reformismo burgués 
(1954) o La mentalidad de la burguesía catalana en la primera 
mitad del sigk) XIX (1955) i, finalment, Industriáis ipolítics. 

Uextraordínari de Vicens, el que fa que aquesta obra 
quaranta anys mes tard encara resulti de consulta obligada, 
és la quaniitat d'informacíó que de cop va abocar sobre 
aquell erm que era el coneixement de la Catalunya contem
poránia. Pero no és només aixó, perqué, mes cnllá del ves-
sant empíric, el que sorprén de l'obra és la metodología em-
prada, totalmenr renovadora en el panorama historiográfic 

Vicens i Vives al claustre 
la IJniversitat de Barcelona. 

cátala i castellá d'aquell moment, í la capacitat de defugir 
l'inductívisme ingenu per construir, malgrat la manca d'un 
tou prou significatiu d'investígacions monográfiques, una 
síntesi interpretativa completament original. Efectivament, 
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«Equipamenl industrial a VEspanya del segle XX". 
¡hlusiració de ]. M. Rovira per al ¡libre 
Aproximación a la Historia de España. 

Eh catalans al segíe XIX és l'expressió inés clara de l'adopció 
d'una nova concepció de la historia Iligada amb el nous cor-
rents historiográfics europeus. En aquest sentir, és, com diu 
el seu hiograf Josep M. Muñoz, «un intent, modélic per a Te-
poca, d'interpretar conjuntament els canvis demográñcs, so-
cials, polítics i culturáis de la Catalunya del segle XIX» (7). 
I, alhora, és una construcció personal i original perqisé «per 
tal d'articular els fets de base, la «llarga durada», i els esde-
veniments contingents, desenvolupá l'estudi de la conjuntu
ra económica —segons les idees deis Ármales— i els juxta-
posá a una sistematització deis fets superestructurals a través 
de la teoría de les generacíons —de filiació castellana [scgu-
rament, mes aviat toynbeeniana]—, amb la idea de crear 
nexes directes entre un aspecte i Taltre» (8). 

Diversos historiadors, en els darrers anys, han analitzat 
la interpretació que presideix el desenvolupament i les con-
clusions d'ÍTiíiustriaís i polítics per concloure, per dir-ho 
d'una forma prou groUera pero alhora entenedora, que Vi-
cens fou el gran historiador de la burgesia catalana. Com 
resumeix molt be Angels Sola, «Empés peí catalanisme i 
rantifrariquisme, i orientat peí seu liberalisme, tot assumint 
la seva condició de burgés, Vicens elabora la imatge d'una 
burgesia vuitcentista amarada de virtuts hurgeses» (9). En 
efecte, el nostre historiador dibuixava el quadre d'una bur
gesia emprenedora, disposada a transfonnar les estructures 
economiques, i políticament progressista, capa^ de liderar 
un projecte coMecriu de país per ral de retrohar-se amb 
«Europa després de quatre segles d'abséncía» (10). Per aixo 
calía portar a terme «Tobra mestressa que s'havien proposat 
de realitzar: l'aixecament d'Espanya». En aquest esfonj, en 
qué Catalunya «esgotá ben bé dues generacíons», la burge
sia industrial hauria topar amb el conservadorisme i les re-
sísténcies de l'olígarquía agrarista espanyola. En conseqüén-
cia «el desengany» de la Restauració -—que defineix com 

«restauració de la paperassa burocrática, de Tordre exterior, 
de la retórica buida»—, després deis intents de redre^ament 
de 1835 i 1868, seria atribuíble només a la incapacitat d'a-
quella oligarquía dominant. Malgrat tot, pero, el resultar 
d'aquest esforg sense correspondencia no hauria estat inútil. 
Ben al contrari, hauria permés que els catalans es retrobes-
sín «ells mateíxos», la qual cosa es manífestava a través del 
catalanisme polític. Els catalans —deia Vicens— «s'adona-
ren [en passar balan^] que, sense suport de cap arquitectura 
política, havíen reconstituít una economía i, cosa encara 
mes important que el diner, havíen refet una cultura, aixó 
és, una manera d'entendre el món i d'entendre's amb el 
món» (11). Tot plegat, en conclusió, hauria desembocat en 
<'el triomf de la gent de bé en 1901» (12). 

En els darrers anys, la prolíferacíó d'estudís ha permés 
criticar amb rao una interpretació com la de Vicens que 
atríbueíx a factors externs l'origen de tots els problemes. 
Una interpretació que entén que només hi havia «un 
model idoni i progressista de rcvolució liberal, el dirigir 
per la burgesia industrial», quan la mateixa Catalunya era 
l'exemple perfecte d'una societat complexa i .soleada per 
greus enfroiitaments interns i projectes polítics i socials 
antagónics; que posa un émfasi excessiu en la forga de la 
burgesia industrial i comercial i en el seu carácter progres
sista, oblidant que no formava un bloc homogeni i que 
molts deis seus capdavanters van adoptar ben aviat, ja des 
deis anys 1836-37, posicions clarament antídemocráti-
ques; o que, justament, arran deis prohlemes socials i polí
tics interns, havia cercar l'enteníment amb la classe domi
nant espanyola per tal de consolidar l'ordre social, esgri-
mint el lema conservador de «pau i ordre» (13). 

D'altra banda, és ben sabut que al llarg de tota la seva 
carrera professional, i fins a l'actualitat, Jaume Vicens ha 
estat acusar per les seves interpretacions historiques, tant les 
referides a la historia medieval com a la contemporánia, pero 
també per raons poUtiques, d'alló que Rovira Virgili en deia 
«manca de sensibilitat catalanesca», de poc fervor naciona
lista o, senzillament, d'espanyolisme. En efecte, Vicens escu-
diava Catalunya en el marc d'Espanya, rebutjava per ahistó-
rics els mites construíts per la histor¡(.agrafía nacionalista i no 
compartía la concepció del nacionalisme de caire romántico-
naturalista deis seus predecessors. Pero, tanmateix, dubto que 
un lector que no conegués aquelles critiques pogués titilar de 
poc nacionalista un home que en el próleg álndustñah i polí
tics parlava de «L'etem retom primaveral de Catalunya! Mi-
racle de voluntat col-lectiva, fct amb milers de sacrificis i 
d'il-lusions individuáis» (14). La rrajectória de Vicens sembla 
demostrar ben clarament que eli tampoc s'escapava d'aquella 
tensió permanent —de la qual parla Eric Hobsbawm—, in-
herent a la professió d'historiador, entre les normes de la dis
ciplina i les íiincions polítiques i socials, i que rhistoriador 
británic exemplifica a través deis fundadors de la Revue H/s-
torique que, el 1876, anunciavcn la seva voluntat de procedir 
de forma estrictament científica i, alhora, aftrmaven que 
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«L'étude du passé de la France, qui sera la principale 
partie de notre tache, a d'aiUeurs aujourd'hui une 
importance nationale. C'est par elle que nous pou-
vons rendre a notrc pays l'unité et la forcé morales 
dont il a besoin» (15). Una frase com aquesta no 
está tan allunyada de les que, com hem vist, apa-
reixen reiteradament en les cartes que Vicens 
adre^ava a Sohrequés o Fontana. Es per aixo que 
no sembla anar gens errada Ángels Sola quan 
diu que: «Per Vicens, el catalanisme, entes com a 
esperit, impregnava tota la historia de Cata
lunya» (16). El seu, pero, era un nacionalisme vo-
luntarista de filiació romanticohistoricista, mes 
proper al Renán que valorava la historia cíimparti' 
da per sobre de qualsevol altre element en la confi-
guració de la nació, o al Chabod, pare de la distin-
ció entre nacionalisme voluntarista i naturalista. 

De fet, sembla que va ser amb el pas deis anys 
que Jaume Vicens va anar derivant cap a aquesta po-
sició, que és només una de les cares d'una única mo
neda. Ualtra és'—ja n'hem parlar-^ el paper 
historie que atorga a la burgesia. A mit-
jan década deis cinquanta, quan 
ja havia tancat la seva llarga 
trajectoria de medievalista 
amb la publicació d'ELs Trasíñ-
mmei (segíe XVJ (1956), Vicens 
havia construit una interpretació 
global de la historia de Catalunya. 
El 1958 el pont amb EIs Trostamarí"; 
l'establia eil maceix en l'adverciment ini
cial d'Indtistriaís quan afirmava que «ens 
trobem novament davant una fase de transido de 
la historia de Catalunya, molt semblant a la del 
segle XV». Amb una diferencia, pero, fonamental —adver
tía—, ja que «mentre allá dcfiníem una davallada, ací ens 
trobem davant la tasca engrescadora de descriure —i de 
comprendre— un redre^ament, una de les rcvifalles populars 
mes característiques de la historia europea del seglc passat» 
(17). En tots dos casos aquell esperit que per ell «impregna
va tota la historia de Catalunya» s'encamava de forma natu
ral en la burgesia. En una burgesia que ell volia capa^ de ne
gociar, de transigir, de fer-se resso de les legitimes aspiracions 
deis diversos grups socials, una burgesia, en definitiva, pac-
tista. Perqué el pactisme, seria alio que per ell constitueix el 
tret historie distintiu de Catalunya i deis catalans. 1 és aixo, 
justament, el que volia enscnyar a la burgesia catalana, per 
tal de fer-li entendre que només així es podria construir un 
país esplendorós. Perqué, en definitiva, com passa sovint, les 
grans constmccions historiográfiques contenen part de veri-
tat i una bona dosi de projecte social de futur. 

Anna María Garcia Rovira és catedrática 

d'Histocia Contemporania de la UdCj 
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