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Història,
memòria i política

El darrer llibre de Pau Viciano (Castelló
de la Plana, 1963), Des de temps imme-
morial, continua i aprofundeix la línia de
crítica de l’ideologisme inherent a les re-
construccions històriques del passat fetes
des de la contemporaneïtat (segles XIX i
XX) que ja havia emprès en una altra
obra, La temptació de la memòria (Premi
Joan Fuster, 1995). Si bé en  aquell as-
saig anterior se centrà en la manipulació
del passat medieval feta per diferents his-
toriadors que volien ocultar les arrels ca-
talanes del País Valencià, ara Viciano
amplia el període històric considerat (abas-
ta tot el període comprès entre la Prehis-
tòria i l’Edat Mitjana, ambdues incloses) i
fa extensiva la seva anàlisi a tres historio-
grafies que coneix prou bé: la francesa,
l’espanyola i la catalana. A partir de les
tesis defensades per grans historiadors de
referència i de diferent extracció ideològi-
ca —com ara, entre d’altres, Ernest Renan,
Jules Michelet i Ernest Lavisse (per part
francesa); Modesto Lafuente i Ramon
Menéndez Pidal (per part espanyola) o
Enric Prat de la Riba i Ferran Soldevila
(per part catalana)— analitza quins són els
punts en comú que tots junts defensen i
quines són les  diferències més marcades
entre ells. La principal conclusió que treu
de la seva anàlisi comparativa és que tots,
més o menys conscientment, han modelat
una visió del passat d’acord amb el mo-
del polític de construcció nacional que de-
fensaven en el moment de redactar llurs
síntesis històriques. Una conclusió que im-
plícitament Viciano considera extrapolable
a altres àmbits historiogràfics, a més dels
tres analitzats. En aquest sentit, l’autor
segueix la lucidesa escèptica de Joan Fus-
ter, que havia afirmat, a propòsit de la
tasca dels historiadors, que «tot el que en
ells no és erudició —i, encara, encara...—
és política». Naturalment, aquesta consta-
tació no és per abocar el lector o el pro-
fessional de la història al desànim i a la
incredulitat més absoluts, sinó perquè tot-
hom prengui consciència dels límits i cons-
trenyiments político-ideològics de la disci-
plina; una condició imprescindible per tal
que la història pugui avançar com a veri-
table ciència. El fet d’evidenciar aquesta
coincidència de fons entre totes tres histo-
riografies a l’hora de perfilar el passat en
funció de les necessitats polítiques del pre-
sent serveix també a Viciano per tal de
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desmentir que aquesta sigui una pràctica
exclusiva de les historiografies més reivin-
dicatives (les que no han assolit històrica-
ment un «Estat-nació»), com pretenen al-
guns. Segons les seves paraules: «demos-
trar que totes les històries nacionals —les
grans i les petites— són ‘inventades’ o
‘imaginades’ amb els mateixos mecanis-
mes, que poden ser igual de falses o de
veritables, és una operació crítica que
dóna un sentit addicional a la compara-
ció dels discursos historiogràfics».

Pel que fa a les diferències que exis-
teixen entre les tres tradicions historiogrà-
fiques a l’hora d’escollir el període que
consideren com el de naixement de la
nació, Viciano repassa l’èxit que en la
historiografia francesa han tingut els gals
i la romanització com a gran referent en
aquest sentit; el relatiu fracàs de fer una
operació similar amb el ibers per part de
la historiografia espanyola (que sí que
ha reeixit, gràcies a Menéndez Pidal, a
veure els visigots com a precursors d’una
Espanya unitària) i els esforços de la
historiografia catalana per tal de fixar
l’Edat Mitjana com a moment de gesta-

ció i d’auge nacionals. Precisament en
relació amb l’Edat Mitjana (que, a part
de la qüestió dels orígens, totes tres tra-
dicions consideren una etapa decisiva en
la conformació nacional), Viciano asse-
nyala que «els francesos insistiran en  la
unificació interna, els espanyols en la
unitat subjacent malgrat una provisional
—i desgraciada— divisió política, i els
catalans en la independència i la norma-
litat del seu regne medieval». Pel que fa
a les diferències entre els historiadors re-
portats, Viciano té cura de situar-los po-
líticament i històricament, així com de llo-
ar la ponderació i equanimitat d’alguns
(en aquest sentit, Ferran Soldevila és un
dels que en surten més ben parats).

L’estil del llibre és molt àgil i atractiu,
cosa que segurament ha estat determi-
nant a l’hora de rebre el Premi d’Assaig
Llorer 2002, que atorguen Tàndem edi-
cions i la Universitat Jaume I. No deba-
des Viciano és un col·laborador habitu-
al de capçaleres com El Temps, Afers, El
Contemporani, Caràcters o L’Espill, cosa
que li ha permès assolir un model de
llengua que fa compatible l’amenitat amb
el rigor expositiu. Ens trobem, doncs,
davant d’una obra literàriament ben
atractiva i intel·lectualment desvetlladora,
que només té les limitacions pròpies del
gènere al qual pertany: el de la crítica
d’idees. En una consideració historiogrà-
fica globalitzadora, per bé que és molt
important saber la filiació política i ide-
ològica dels corrents historiogràfics i dels
historiadors, també ho és saber perquè
tal moviment o tal professional van ser
considerats en el seu moment com a
transcendentals en l’avenç de la discipli-
na i perquè alguns (els esdevinguts clàs-
sics) encara avui mantenen molts punts
de vigència i/o compleixen una funció
referencial. Fer això (que, remarquem-ho,
no ha estat pas el propòsit de l’autor del
llibre que considerem) seria entrar en el
camp de la història de la historiografia,
un àmbit que Viciano només ha tractat
tangencialment i que alguns pensem que
pròximament hauria d’abordar plenament
perquè coneixem la seva excel·lent for-
mació i perquè sabem que la seva apor-
tació en aquest camp també seria de
primeríssim ordre.
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