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J~~~~ M~~~~ , L ~ o ~ ~ ~ ,  laume ncens i nues, gull d'un universitari (1910-1939)~, se centra 

una biogrGfia intel.lectual, Barcelona: ~ d i -  fonamentalment en els anys de formació de 

cions 62, 1997. 416 p. Vicens i en la seva irrupció en el món histo- 

riogrkfic catalil. El final de la guerra dóna 

El llibre de Josep Muñoz és la biografia 

d'un historiador, d'un renovador de la histo- 

riografia catalana i espanyola. I és, a la ve- 

gada, la biografia d'un dels intel.lectuals més 

influents de la Catalunya de la postguerra, 

aquest període trist del nostre país que tot 

just ara es comenGa a explicar. Al llarg de 

més de quatre-centes pagines l'autor repas- 

sa la vida i l'obra de Jaume Vicens. La seva 

personalitat abassegadora, I'enorme capaci- 

tat de treball i l'entusiasme per la feina són 

trets permanents del personatge. Les cir- 

cumst2ncies, en  canvi, no són sempre les 

mateixes i en moldegen la trajectbria: un 

estudiant que s'ha de mantenir i pagar els es- 

tudis, un professor de I'institut-escola que 

participa de  la primavera republicana i 

s'emparenta amb la burgesia liberal, un per- 

dedor de la guerra que és depurat i que s'ha 

de fer perdonar, un editor dli:xit, un ca- 

teddtic brillant en un món universitari gris i 

hostil, un mestre que encoratja els seus dei- 

xebles a superar les dificultats, un renovador 

de la ciencia histbrica i, en els darrers anys, 

un polític catalanista que interpe1,la la bur- 

gesia perqui: torni a aixecar el país. La seva 

mort prematura far2 sentir brfena la societat 

civil catalana en un moment en qui: es co- 

mengava a desempallegar del franquisme 

més tancat i repressiu; se'ns ha mort el ge- 

rent, afirmar2 un catedr2tic el dia del seu en- 

terrament. Tanmateix, la influkncia de Vi- 

cens ha arribat fins als nostres dies. 

Josep Muñoz divideix el llibre en qua- 

tre parts i un <<epíleg. La primera part, ~L'or- 

pas a ((Els anys adversos (1939-1947)~~, perío- 

de en qui: Vicens és depurat i ha de gua- 

nyar-se la vida fora del món acadi:mic. El re- 

torn a la universitat coincidir2 amb la recerca 

de nous mi:todes, els contactes internacio- 

nals i la creació d'una s&rie de plataformes 

per tal d'endegar una nova manera de fer 

histbria a Espanya: 1'Escola de Barcelona. 

Són els anys &.Entre I'empirisme i la sínte- 

si (1948-1956)1,. El quart capítol, <<Historiador 

i polític (1952-1960)., s'encavalca cronolbgi- 

cament amb I'anterior i ens parla del Vicens 

consolidat a la universitat i que s'interes- 

sa cada vegada més pel present. Ara conjuga 

la seva feina academica, que ha anat con- 

centrant-se en la investigació del segle XIX i 

el principi del xx, amb la seva voluntat d'in- 

tervenir en la societat, de provocar el redre~ 

del país després del desastre de 1939. L'sepi- 

l eg  serveix a I'autor per a fer una valoració 

global de la seva figura. 

La infantesa de Jaume Vicens, a Giro- 

na, és la d'un fill d'una família acomodada: 

el seu pare és l'encarregat d'una farinera. La 

mort del progenitor, perb, i el posterior ma- 

trimoni de la seva mare, portaran al trenca- 

ment familiar. Jaume es posar2 a viure pel 

seu compte als setze anys. Treballar2 i estu- 

diar2 alhora. Entrar2 a la Universitat de Bar- 

celona per a estudiar Filosofia i Lletres. Allí 

rebr2 dues influi:ncies decisives: Pere Bosch 

i Gimpera, de qui heretar2 el seu gust per la 

síntesi, i, sobretot, Antonio de la Torre. 
Aquest li marcar2 el seu tema d'estudi, la fi- 

gura de Ferran el Catblic, i el mi:tode, el po- 
sitivisme. Precisament, la seva tesi doctoral, 

Ferran II i la Ciutat de Barcelona, suposar2 
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una veritable bomba en la historiografia ca- 

talana del moment. Vicens atacar2 la visió 

negativa que del monarca tenen els historia- 

dors romkntics catalanistes. Ell el veu com 

un rei absolut, i, per tant, adequat als temps, 

que combat les institucions medievals cata- 

lanes perqui. són incapaces de resoldre els 

problemes socials i econbmics del segle xv, 
sap actuar d'2rbitre i pacifica el país. Aques- 

ta visió provocar2 una dura polemica públi- 

ca amb tota una patum com Rovira i Virgili. 
Vicens criticar2 la historiografia romantica 

catalana en el seu conjunt, dient que ha bar- 

rejat la ideologia amb la ciencia i que li fal- 

ta fonamentació empírica. Reclamar2 una 

nova manera de fer histbria, basada en la 

utilització de fonts arxivístiques privades. 

Durant la realització de la seva tesi doc- 

toral, un cop acabada la carrera i el servei 

militar, Vicens participar2 en l'experiencia de 

renovació pedagbgica de I'institut-escola. És 

una epoca d'optimisme, de confianca en el 

futur, de creenca que per mitja de l'educació 

es pot crear una societat nova, articulada, or- 

denada. Jaume Vicens, pedagog brillaril, par- 

tidari del rigor academic i de la crítica, 

encaixara perfectament en aquest ambtent 
noucentista. 

Durant la guerra civil treballar2 al cos- 
tat de Bosch i Gimpera, rector de la Univer- 
sitat de Barcelona. El 1937 es casar2 amb Ro- 

ser Rahola, filla d'una família burgesa 

catalanista. Poc després ser2 mobilitzat, 

perb no haur2 d'anar al front. Davant la der- 

rota de 1939, decidir2 romandre a Catalu- 
nya. Tot i el seu passat republica i catalanis- 

ta, no es resignar2 a I'exili interior. Ser2 la 

decisió més controvertida de la seva vida. 

En aquest episodi crític, I'autor cita frag- 
ments dels llibres i articles que Vicens pu- 
blica, alguns amb pseudbnim. En ells es jus- 

tifica I'expansionisme alemany i les aspira- 

cions imperials espanyoles. Josep Muñoz 

aconsegueix provocar la perplexitat en el 

lector a través dels propis escrits del biogra- 

fiat. El contrast amb el jove professor de 

l'institut-escola és brutal. És una prova del 

que van ser aquells anys: qui no volia restar 

marginat de la societat, havia de mostrar la 

seva adhesió al regim. Actituds com la de Vi- 

cens han estat sovint silenciades: se'ns ha 

presentat una societat catalana resistent al 

regim durant quaranta anys i una burgesia 

desafecta. Fins que no s'expliqui qui: va fer 

cadascú en aquella &poca, no entendrem la 

histbria del nostre país. En aquest aspecte, el 

llibre fa una bona contribució a I'aclariment 

del passat col.lectiu. Muñoz valora, a l'epí- 

leg, l'actitud de Vicens, que troba coherent 

amb la seva manera de ser. Afirma que se- 

gurament fou més Útil per al país la seva 

presencia dinamitzadora a la universitat de 

l'epoca que no pas a l'exili o a la margina- 

ció. Tanmateix, destaca que gent com Fer- 

ran Soldevila, que es negaren a col.laborar, 

també influ'iren a través de les seves obres. 

Malgrat tot, Vicens resta exclbs de la 
universitat durant uns anys. Troba com a 

sortida professional I'edició de llibres de 

text, que en bona part escriu ell mateix. 

A més a més de ser un bon negoci, és una 
manera de continuar la seva tasca de reno- 

vació pedagbgica i de donar una nova visió 

de la histbria. 

El retorn a la universitat, a partir de 

1947, inaugurar2 l'etapa de plenitud. Des 

de la citedra es marcar2 I'objectiu de reno- 

var la historiografia catalana i espanyola. Per 
aixb, crear2 una serie de plataformes: I'Índi- 

ce Históm'co Espanyol, el Centre dlEstudis 
Histbrics Internacionals i la revista Estudios 
de Historia Moderna. Al mateix temps, al 
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Congrés de París de 1950, entrar2 en con- 

tacte amb la historiografia europea de post- 

guerra, molt més abocada als temes socials i 

econbmics que no pas als polítics. Vicens, a 
la recerca d'un nou metode d'analisi, es 

mour2 entre l'escola dels Annales, la in- 

fluencia de Toynbee i la geopolítica. També 

impulsar2 la represa dels congressos d'Histb- 

ria de la Corona d'AragÓ. En un medi hostil 

com el de la universitat d'aquells anys, Vi- 

cens formar2 una nova generació d'histo- 

riadors: 1'Escola de Barcelona. 

A mesura que passa la decada, s'inte- 

ressa cada vegada més per la histbria recent 

&Espanya. El trauma de la guerra civil el 

porta a reflexionar sobre el segle x ~ x  i les 

causes que han dut al desastre de 1936. Són 

d'aquesta epoca els assaigs histbrics Aproxi- 
mación a la Historia de España i Notícia de 

Catalunya. Posteriorment, escriuri Indus- 
trials i polítics, els catalans del segle XIX. La 

seva agenda científica s'acosta progressiva- 

ment, i en la mesura que ho permeten les 
circumstkncies, als problemes de la societat 
en la que viu. El país necessita un redre~ i 

cal crear una elit capac de dirigir aquest pro- 

cés sense caure en els errors del passat. Des 

de la universitat, al Cercle dlEconomia i a 
través dels seus assaigs interpel.la una bur- 

gesia acovardida i acomodatícia perque tor- 
ni a liderar la represa del país. Vicens s'abo- 

ca a la política als darrers anys de la vida. 

Manté una relació fluida amb els sectors més 

oberts del regim. Venc la desconfianca dels 

catalanistes resistents, sedueix la burgesia, 
col.labora amb Montserrat i els jesu'ites i sin- 

tonitza amb Tarradellas. És faci1 pensar que 
la seva mort prematura no només estron- 
c2 la carrera d'un historiador brillant, sinó la 

d'un polític amb futur. 

El resultat final del treball de Josep Mu- 

ñoz és forca satisfactori. L'autor desgrana la 

vida de Vicens i es queda entre bambolines; 

exposa els fets i prkcticament no opina fins 

al final, a I'epíleg. Jaume Vicens es fa I'amo 

del llibre. La inclusió dels seus escrits i, en 

especial, de les cartes, fa que el lector 

en copsi perfectament la personalitat. Quan 

un acaba de llegir el llibre li vénen ganes de 

discutir sobre la seva figura i I'kpoca en que 

va viure. Muñoz manté, respecte al perso- 

natge, una dist2ncia comprensiva. N'ofereix 

una visió matisada, amb les seves qualitats, 

perb també amb les seves contradiccions. 

Tan lluny de I'hagiografia com de I'acte de 

fe. Fa una anklisi profunda de la seva obra, 

mostrant-ne l'evolució, en els temes escollits 

i en el metode, a partir de les influencies 

que va rebent i del canvi de les circumstkn- 

cies que l'envoiten. particularment interes- 

sant és la relació que fa evident, en els dar- 

rers anys, entre la seva tasca d'historiador i 

l'interes creixent per la política. 

El llibre s'ha confeccionat a partir d'un 

estudi exhaustiu de l'obra de Vicens, d'es- 
crits d'altres autors sobre el personatge, de 

cartes i d'entrevistes personals. En aquest 

darrer apartat, sobta l'absencia de Jordi Na- 

dal, deixeble, col~laborador en els darrers 

anys i continuador de la seva feina en el 
camp de la histbria econhmica. També crida 

I'atenció la poca rellev2ncia que l'autor 

dóna a la figura de Vicens com a fundador 

de la histbria econbmica a Espanya. En qual- 

sevol cas, Josep Muñoz ha constmi't un re- 

trat forca complet i alhora coherent d'un 

personatge complex. Un llibre que encorat- 

jo a llegir a tots els interessats en la histbria 
del nostre país: Vicens en fou un estudiós i 
també, en certa manera, un protagonista. 
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