
ierre Vilar, nascut a l’oc-
citana Frontinhan
(Frontignan, en francès)

el 1906, era descendent d’una fa-
mília de petits viticultors i fill de
mestres («fill de mestre i de mes-
tra, nebot de mestra», com dirà
ell mateix). Va fer els estudis se-
cundaris a Montpeller i ingressà
a l’École Normale Supérieure de
París, on estudià de 1924 a 1929 i
on tingué per companys d’estu-
di, entre altres, Jean-Paul Sartre,
Paul Nizan i Raymond Aron. El
1925 trià d’especialitzar-se en
geografia i el 1927 va fer el pri-
mer viatge a Barcelona, seguint
la incitació de Max Sorre perquè
estudiés la indústria catalana
—el fenomen d’un desenvolu-
pament que s’havia produït en
una terra sense condicions natu-
rals per a la indústria. El resultat
fou un treball que va donar lloc
a la seva tesi de maîtrise, La vie
industrielle dans la région de Bar-
celone, publicada el 1929. A Bar-
celona, ens diu ell a Pensar histò-
ricament —aquell esbós de me-
mòries que Rosa Congost va re-
collir de les seves converses—,
va descobrir, «en el sentit més
profund del terme, ja que ningú
ni res no me n’havia advertit, un
poble sencer que, des del grau
més alt fins al més baix de la seva
escala social, s’afirmava nació
enfront de l’estat que el governa-
va». Va ser sobretot Pau Vila qui
el va ajudar a entendre la com-
plexitat d’una Catalunya indus-
trial que no es podia compren-
dre si se la separava de la seva al-
tra meitat pagesa.

Preparà aleshores l’agrégation
i el 1930 va ser contractat per l’École des
Hautes Études Hispaniques et Ibériques,
que tenia la seu a Madrid, a la Casa de Ve-
lázquez. Va ser justament allà on va conèi-
xer Gabriela Berrogain, arxivera i historia-
dora, que es convertiria més tard en la seva
esposa. Va rebre l’autorització per residir a
Barcelona, on va arribar a temps per veure
la proclamació de la República, el 14 d’abril
de 1931. Poc després hi va tornar a trobar
Gabriela, que havia estat enviada a treballar
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i es van unir
definitivament a finals de 1932; la seva pri-
mera llar la van instal·lar a la part alta del
carrer Muntaner.

Encara seguia treballant des de la pers-
pectiva de la geografia, cada vegada més in-
teressat, però, per la història, fins que l’inici
de la Guerra Civil, que va trobar el matri-
moni Vilar de vacances a França, el va allu-
nyar de Catalunya per primera vegada. El
1939 va ser mobilitzat i l’any següent, amb
la derrota de França, va iniciar un període
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de captivitat en camps alemanys reservats a
oficials: «Després de sis mesos de campa-
nya, d’Alsàcia a la bossa de Sedan, em vaig
trobar que se m’imposava, de juny de 1940
a maig de 1945, una vida propera, en molts
aspectes, a les regles benedictines, una ex-
plotació de les meves adquisicions intel·lec-
tuals sobre problemes generals, més que no
pas sobre els meus estudis particulars». A
Pensar històricament ha explicat llargament
les experiències d’aquest captiveri, en uns
anys en què ha madurat la seva petita His-
toire d’Espagne, publicada el 1947, que es-
devindria, malgrat la persecució de la cen-
sura, un llibre àmpliament llegit a l’Espa-
nya franquista, on va fer la funció d’una ne-
cessària visió crítica, enfront de la historio-
grafia oficial del règim feixista.

Acabada la Segona Guerra Mundial, Vi-
lar va tornar el 1946 al seu lloc de treball a
l’Institut Francès de Barcelona, en un mo-
ment en què el descobriment de nova do-
cumentació als arxius donava un abast més

ampli a les seves recerques sobre
el segle XVIII català, però va tro-
bar-se, el gener del 1948, que el
Govern francès el privava de la
càtedra i, amb això, restava sen-
se el visat que li permetia residir
a Barcelona. Nou mesos d’una
tasca febrosa de microfilmació i
l’ajut de la seva esposa li van per-
metre prosseguir el nou pla de
treball que s’havia traçat. De re-
torn a França, el 1951 va ser no-
menat director d’estudis a l’Éco-
le Pratique des Hautes Études,
mentre seguia elaborant la re-
cerca que havia de culminar en
la seva tesi doctoral d’estat.
    De fet, són aquestes circums-
tàncies «històriques» les que ex-
pliquen la complexa evolució
del seu treball: «Sense la Guerra
Civil espanyola», va escriure en
la introducció a Catalunya en
l’Espanya moderna, «aquesta
obra hauria estat probablement
una tesi clàssica de “geografia
regional”. Sense la Guerra Mun-
dial i els quatre anys de captivi-
tat, hauria estat centrada sobre
un estudi d’història econòmica
conjuntural. Sense les mesures
que el 1948 em feren tornar
d’Espanya […], l’obra hauria
aprofitat més de pressa i millor
les recerques començades. Però
hauria estat construïda menys
sistemàticament en funció del
problema històric de la “nació”,
del problema econòmic del
“creixement” i de l’“arrencada”,
que el meu ensenyament a
l’École Pratique des Hautes Étu-
des m’ha permès de repensar i
d’aprofundir».
    El 1962, finalment, va publi-
car la que havia de ser la seva

obra màxima, La Catalogne dans l’Espagne
moderne. Recherches sur les fondements éco-
nomiques des structures nationales, els ob-
jectius de la qual definia ell mateix, a
l’«avant-propos à la deuxième édition» —i
escullo aquesta versió perquè reflecteix
com veia la seva obra al cap de vint anys
d’haver-la publicat—, amb aquestes parau-
les: «Oferir tres tipus de desenvolupaments:
1) una reflexió metodològica sobre un dels
problemes més generals plantejats per la
història: les relacions entre el fet Estat i el
fet Nació; 2) una presentació global del “fet
català”; en les seves originalitats geogràfi-
ques i les seves vicissituds històriques; 3) fi-
nalment, un estudi detallat, de primera mà,
sobre les condicions d’una “arrencada”
econòmica i una transformació social».

La contribució de Vilar al coneixement
de Catalunya al segle XVIII és extraordinà-
ria; però no és pas el més important de la
seva aportació. Havent-se proposat fer l’es-
tudi dels fonaments econòmics de les es-
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tructures nacionals, va endinsar-se en els
temps a la recerca dels orígens històrics de
la nació catalana, fins a arribar a fer una au-
tèntica síntesi d’història de Catalunya, des
de la prehistòria fins a començaments del
segle XVIII, en la seva extensa visió del
«medi històric», que ocupa íntegrament el
segon volum de la traducció catalana. Vilar
necessitava aquesta recerca dels orígens
perquè no confonia la nació amb les for-
mulacions polítiques del nacionalisme en
un moment donat, una errada que come-
ten constantment la major part dels estu-
diosos del tema, sinó que l’entenia com el
producte d’una evolució històrica concreta
i peculiar, i sabia que li calia cercar-ne les
arrels ben endins. En un llibre d’entrevistes
publicat al Brasil, li deia a Marcia Mansor
d’Alessio: «Els fenòmens nacionals no
s’han de prendre com a fenòmens polítics
d’un moment específic. Cal, abans de qual-
sevol altra cosa, tractar de veure’ls com uns
fenòmens universals, fenòmens psicològics
profunds als quals, a més, s’adapten unes
circumstàncies històriques donades».

Que el llibre hagi estat mal comprès a
França potser que es degui al fet que va
avançar-se a plantejar un problema, el del
fet nacional, que en aquells moments no
interessava gaire als àmbits acadèmics del
seu país. ❋

Pierre Vilar,
hispanista francès,
en una imatge presa
a Barcelona
l’any 1985
FERRAN SENDRA

L’apunt
Pierre Vilar
(1906-2003) va
ser un historiador
francès, marxista,
considerat com una
de les màximes
autoritats en
l’estudi de la
història d’Espanya.
Després de la mort
de Jaume Vicens
Vives va ser el
referent de la
historiografia
catalana de la
segona meitat del
segle XX.
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