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Els historiadürs catalans en acriu 
han de lamentar tot sovinr la 
manca d'estiidis específics i ambi
ciosos sobre la trajectória recent 

o reculada de la scva disciplina. El plany, 
certament, no és pas infundat: perqué, a 
desgrar d'alguns esfor^os isolats (notoria' 
ment, els treballs de Ramón Grau i Mari
na Lope;), no hi ha encara una autentica 
historia de la historiografia catalana. Alió 
mes alarmant, pero, es que tampoc no 
s'albira, almenys a curt termini, una 
auténtica eclosió o consolidació d'aquest 
genere d'estudis histories; que si no gau-
deixen, a casa nosrra, de prou tradició; 
tampoc no semblen teñir gaire futur. La 
conseqüéncia mes immediata d'aquest 
buit és que quaísevol temptativa d'em-
marcar o contextualitzar una obra o un 
autor determinats esdevé, per for^a, un 
exercici d'intuíció, talment com caminar 
a les pálpenles. La petsona i el llegat de 
Joan Regla, el ferreny historiador empor-
danés, no constitueix, és clat, cap exccp-
ció: manobre d'aníiu mes que no pas ar-
quitecte de grans teories o protagonista de -
polémiques abrandades, aquesta volguda 
discreció tampuc no li ha fet cap favor 

De medievalista a modernista 

Les poques ratUes que li han estat de-
dicades en enciciopédies generáis o dic-
cionaris histories i de les ciéncies socials 
son, taamateix, prou coincidents, almenys 
en aquest punt: Joan Regla hauria estat, 
básicament, el medievalista vocacional, 
intercssat pet les vicissituds de les terres 
araneses, i que Jaume Vicens Vives, el scu 
mestre i valedor, empenta suaument, pero 
fermament, cap al tetreny aspre i poc 

agrai't de la Catalunya deis Áustries (im 
veritahle ermot, si hom fa absttacció d'es-
deveniments com ara la revolta del 1640, 
quan Regla s'hi posa). Vicens no s'estiguc 
mai d'agrair-li aquesta provada i reiterada 
«capacitat de sacrifici»; aquesta «decisió 
imei-lectmlmeni heroica», a saber: defugir 
estoicament el tractament de temes mes 
remuneradttrs de la historia moderna cata
lana, com ara la revolta del 1640 o la re-
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presa económica en temps de Caries II; i 
caphiLssar-se, en canvi, en la ingrata, i apa-
rentment poc rellevant, paperassa de! «dia 
a dia» de la Catalunya deis Áustries, sense 
fJaranties iniciáis de cap mena-
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Ben entes, no és segur que ch primers 

resultats de l 'activirat modernistíi de 

Regla hagin satisfet prou complctament 

les expectatives de Vicens, almenys a 

tenor deis prolegs o les rat-

Ues de presentació d'ohres 

com ara Fclip U i Catalunya 

(1955) i Eh Virreis de Ca

talunya (1956) : uns pro-

legómens de Vicens que no 

estalvien pas els elogts en-

vers el deixeble i la seva 

monumental tasca arxivís-

tica, pero que rampoc no 

amaguen, alhora, una certa 

exigencia envers rhistoria-

dor ü intérpret deis fets. 

Totes dues obres eren, en 

opinió de Vicens, i fins del 

mateix Regla, els materials 

iniciáis, encara poc polits o 

refinats, d'una futura i ge-

nuína monografía histórica 

sobre la Ca t a lunya deis 

Austries. Vicens, mentres-

tant, n'enalteix, abans de 

tot, el metüde i l 'óptica; 

qualificats, potser un peí 

ironicamcnt, ¿'aproximado 

massissa periférica. «Perifé

rica», en aquest cas, volia 

dir l'adopciü deliberada per 

part de l'autor d'una pers

pectiva catalana o almenys 

no cortesana en el tracta-

ment del tema. «Massissa», 

en canvi, aMudia l'acumu-

lació de testimonis i el pacienL treball 

d'arxiu dut a terme: De documenis médits, 

bon Déu, no li'n maní{uen, exclamará Vi-

ceas a les primeres planes de Felip U i Ca-

talunya. L'objectiu inicial, dones, es podia 

considerar del tot assolit: els documenis 

[ja] hi $ón. Hi mancava, solament, una 

carnadura mes substanciom; una interpre-

tació de mes volada, en suma (1). 

Vicens mateix, pero, no dubtará pas de 

suplir, ni que fos provisionalment, aquest 

buit. Aix!, a les planes de FeUp U i Catalun

ya, el lector podia constatar-hi (o Uegir 

«entre línies») els efectes perniciosos a la 

llarga de l'obra refomiadora i reglamentista 

d'un Ferran II; el subseqüent encarcara-

ment i anacronisme de l'estnictura social i 

legal de la Catalunya el Cinc-cents; i la no 

pas menys previsible i gradual «podridura» 

del país. Com caldra interpretar, si no, un 

fenomen com ara el bandolerisme, tan in-

dcstríable de la Catalunya deis Austries? 

Per a Vicens, aquest bandolerisme és, en 

realitat, la manifestació mes genuina del 

gangrenament d'una sodetai sense ilíusiam, 

historie: ks ruines d'Empúries. 

defectuosament regada pels vasos sanguinis 

que deurien renovar les jarees vitak i soh duen 

a les articuíacíorLs íes metzines deh cossos en 

descomposició. El lector de Felip II i Catü-

lunya sap, tanmateix, que Regla no anava 

pas tan lluny. La seva obra, de fet, es limi-

tava a rectificar i avanzar en el temps 

l'anomenat «viratge reaccionari» de Felip 

11; i a resseguir les repercussions d'aquesta 

inflexió política en el context cátala, i, so-

bretot, les possibles convivencies entre 

bandolers catalans i hugonots francesos... 

Conclusions massa plañeres, segurament, 

ais ulls de Vicens. 

Historiador d'arxiu 

Aquest desajustament entre mestre i 

deixeble és prou comprensible. Perqué 

Regla, tal com ha explicat 

alguna vegada el seu deixe-

i ble Erncst Belenguer, es 

: considerava, abans de tot, 

un historiador de la «vella 

* escola». És a dir, un historia-

; dor d'arxiu, que malfiava de 

" les grans articulacicms teóri-

: ques, i que trobava, tal com 

confessá ell mareix en algu

na ocasió, una escassa con-

nexió entre mis trabajos de 

archivo... y ¡as grandes abs-

traccior]£s de ¡a Filosofía de la 

Historia, en tas cuales la espe

culación se alimenta de la 

misma especulación (2). Fins 

i tot un cop superat aquest 

primer (i prou saludable) es-

tadi de prevenció, Regla ro-

mangué tothora una histo

riador conven^ut que el 

andar a ¡m firme enseña mu

chísimo a hacerla por las altu

ras. Tampoc no considerava 

imprescindible, aítrament, 

anar ais arx'.us amh algunes 

idees o sospitís prévies; per-

suadit, en definitiva, que els 

doeuments no defraudaran, 

no podran defraudar mai, 

l'investigador perseverant. 

Els doctorando dubltatius o 

desorienfats només havicn de fer com ell: 

capbussar-sc de pie en la documeniació, 

auténtica, única font d'«iaspiració». 

Uesfor^ per comprendre el món 

Romandre un historiador de la •• vella 

escola» no devia d'ésser, pero, ni fácil ni 

comode, almenys al costar d'tma personali-

tat tan abassegadora i delerosa de «nove-

tats» com ara Vicens Vives. No sabem si 

fou, precisament, el record i la influencia 

del seu mestre alio que decanta tardana-

ment Regla cap a l'estudi de la historiogra

fía europea del seu temps; o sí peí contrarí 

fou, simplement, un natural i personalíssim 

desig de «comprendre el món» alió que el 

mena, finalment, a cercar una auténtica 

connexió entre el seu treball d'arxiu i les 

abans desqualificades «filosofies de la 

Fiístoría". Comprendre el món és, si mes no, 
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el titol original del manual historiográfic de 
Regla, publicar l'any 1967; i reaiitat, en 
castell;}, i amh alguns rettícs, l'any 1970, 
amb el tito! mes académic d'Iníroducáón a 
¡a Historia (3). El manual, ben entes, ré, so-
bretot, un valor d'época. Representa un es-
forf, honest pero prou desigual, per tal de 
rescatar i conjuminar el bo i millor -segons 
Regla- de la tradició historiográfica euro
pea, i de les seves tendéncies mes recents. 
Per les seves planes, volgudament eclécti-
ques, hi desfila tot i tothom: de Sant Agus-
tí i Hegel fins a Toynbee o els morfolíigis-
tes; la nova historia económica, i els pre-
ceptius (almenys aleshores) cicles de Si' 
miand o les fases «a" i «B» de Kondraticfí; 
eís previsibles i influents Anndes francesos, 
en la versió de Febvre i Braudel; i fins un 
marxisme de segona má, aprés a corre-cuita 
a les planes de Roger Garaudy i altres ái-
vulgadors cristiano--marxistes. Tot plegat, 
un garbubí coasiderabie. 

Com alguns reputats annalistes fran
ceses (i assenyaladament, el seu admirar 
Fernand Braudel) Regla concebrá rana-
lisi i explicació histórica com el resultar 
de la interacció perpetua d'un seguir de 
«plans», «replans» o «nivells» diferents. 
Regla, tanmateix, fará una lectura o 
apropiació prou personal rant del nom
bre com de la fesomia de cadascuna 
d'aquestes «llesques» historiques; ima re-
elaboració que mostra, al capdavall, fin^ 
a quin punt era encara, i per damunt de 
tot, un historiador de la «vella escola». 
Perqué eís diferents «plans» de Regla in-
clouen l'economia, la política, la cultu
ra, i fins íes «relacions internacionals»: 
un ámbit específic, clássic, pero particu-
larment bescantat per tota mena á'anna' 
listes (almenys aleshores). L'articulació i 
les interrelacions d'aquesr seguit de 
•<plans>> no son pas semilles de destriar, 
certament: sense cap instancia veritable-
ment determinant, uns i altres s'influei-
xen i reflueixen en una espiral sense fi, 
ralment com una ensaimada inacabable. 

El tic braudeliá 

Tot plegat, pero, es pot considerar per-
fectament anecdotic, al capdavall. Perqué, 
en reaiitat, Regía sembla haver assumit 
prou tardanament, i fias prou epidérmica-
ment, aqüestes noves i intricades «filosofies 
de la Hisrória»; que, fet i fet, influiren ben 
poc en el gniix principal de la seva obra de 
recerca o d'"hisrortador d'arxiu». Així, 

qual calgué dotar d'un marc interpretatiu 
géneros un determinat conjunr de dades 
diicumcntals, Regla opta mes aviat per 
arrapar-se a l'esquematisme malthusiá d'al-

Rc^ta. • fcncny hMauíiJor 
ein¡>onhmcs!•, a Rklís de í'Escala. 

guns annahstes, i la geopolítica d'arrel brau-
deliana, «mediterraneista» o del mateix 
Vicens. No és pas casual, em fa I'efecte, 
que el handoierismc cátala del Barroc hagi 
estat conceptuat per Regla com «b. pleni
tud demográfica de la muntanya, que es va 
desbordant amh violencia cap al pía»; una de^ 

finició ortodoxament, textualment braude 
liana (4). Ni rampoc ho és, segurament, el 
fet que les enigmátiques bandositats catala
nes dites de «nyerros» i «cadells» hagin 
estat interpretades per Regla com una 
prova mes del «cisma... entre ¡a muntanya i i 
el pía»; i mes exactament, entre «k rnenta-
¡itat feudahtzant dek cavaüers de la muntanya, 
i... ¡'afirmado del poder monarquic, aliat de ¡a 
burgesia de les ciutats i viles». Ni és acciden
tal, en fi, que la dialéctica histórica de la 
Cataluiiya deis Austrics, hagi estat reitera-
dament reduida per Regla a la dialéctica 
particular entre «¿í món dek cavaüers piri-
nencs» i l'antagónic de la «burgesia litoral», 
mes contemporitzadora, i aliada natural de 
la Corona. La revolta catalana del 1640 
será el resukat, aleshores, de l'hegemonia 
de la Catalunya muntanyenca (5). 

Darrera tot plegat hi ha, certament, 
un visible tic braudeliá. Darrera tot ple
gat, pero, hi ha, explícitament, i en pri
mer pía, la parábola geopolítica predi
lecta de Vicens, a saber: aquella que ex-
plicava la dialéctica histórica catalana 
en funció de la tensió «del muntanyenc i 
del míin'ner»; i que Vicens propaga des de 
les planes de Noticia de Catalunya -una 
obra reiteradament citada en els primers 
treballs modernistes de Regla (6). 
L'ombra de Vicens s'ha projectat excessi-
vament, segurament, sobre la figura i 
l'obra de Joan Regla. Tanmateix, sembla 
prou difícil comprendre el Regla histO' 
riador sense recorrer a Vicens. 

Xavier Torres i Sans ¿s professor 

d'Hisroriíi íá la Universitat de Gironíi. 
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Felip ¡í i Catalunya, ed. Aedos, Barcelona, 
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