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Quatre 
pals

Han hagut de passar vint-i-cinc anys,
o més, per poder començar a saldar
comptes amb una historiografia que
ens esmussava. Tot, o gairebé tot, el
que precedia Joan Fuster —un escrip-
tor forçat per les circumstàncies de
penúria intel·lectual a exercir d’histo-
riador—, feia tal fortor de resclosit, de
cosa passada, de retòrica embafosa i
dolenta, que millor mirar cap a altres
bandes. La formació dels cadells que
ens estrenàvem en la manufactura de
la història, cap allà primeries dels vui-
tanta, no podia efectuar-se a partir dels
materials llegats per predecessors
benemèrits, llevat de raríssimes excep-
cions. Unes excepcions que es limita-
ven, a tot estirar, a una informació
documental, i no sempre fiable, però
en mai dels casos a un conjunt d’idees
orientatives i encara menys a cap for-
mulació teòrica. No hi havia color a
l’hora de triar. Les propostes del senyor
Marx i les suggestions dels mestres
dels Annales eren la mamella nutrícia
on ens amorràvem amb ganes. La fas-
cinació pel que escrivien Kula o Duby,
Le Goff o Hilton, exacerbava el repudi
davant de la cosa indígena. Fuster, en
aquest sentit, es va mostrar més benig-
ne, més comprensiu, envers les
excrescències de la Renaixença i recia-
lles posteriors. La impertinència sol ser
una decoració gratuïta de la joventut,
si bé és veritat que l’endemà del visi-
gotisme franquista i d’aquell espantall
d’aragonesisme i blaverisme apedaçat
per don Antonio Ubieto, al capdavant
del Departament d’Història Medieval
de la Universitat de València, la imper-
tinència es presentava com una actitud
higiènica, fins i tot raonable, per als
que debutàvem en la recerca. La rup-
tura radical apareixia com a una única
fórmula plausible per a fer una història
nova, amb cara i ulls i, com es deia
aleshores, al servei del país.

Vint-i-cinc anys després recuperem
textos i figures que han determinat, i
no poc, el quefer historiogràfic i les
pautes que han escandit les ideologies
dominants a casa nostra. La història no
interessa sols per l’envergadura de les

seues concretes investigacions, sinó
també per com les construeix i pel llen-
guatge de què se serveix. La història és
un espill que rarament deforma la imat-
ge de la seua pròpia societat contem-
porània en què s’escriu. Per això és
factible també entendre la miserable
societat política valenciana d’avui dia,
les eviternes vacil·lacions col·lectives,
els complexos d’inferioritat en forma
d’anticatalanisme, d’anticastellanisme
o espanyolisme excitat, acudint direc-
tament a les pàgines d’aquest gènere
tan delicat com és el de la història. 

Un poeta, un polític, un canonge i un
professor universitari. La veritat és que
millor no podia estar representada la
classe lletraferida de la València de les
tres primeres dècades del segle XX. La
història, com a «gènere», en efecte, es
presta a les incursions dels profans. Al
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han resolt i continuen resolent el tedi,
sobretot el tedi dominical i matrimonial,
d’un bon pessic del seu veïnat. No és el
cas de Teodor Llorente, Josep Martínez
Aloy, Josep Sanchis Sivera i Joan
Beneyto, però cap d’ells historiador de
professió, que no pogueren resistir l’a-
tractiu de la musa Clio. Pau Viciano
radiografia les quatre aportacions com
sol fer-ho ell: de manera impecable i
ponderada, des d’una prosa sòbria i efi-
caç. Són quatre veus distintes i alhora
pròximes. Les distancia el temps, la for-
mació de cada un d’ells i la vocació
—o la vacació— política. Tots quatre
són conservadors, però Beneyto, amb
una biografia de joventut apassionant,
estira més el braç que la màniga i s’en-
lluerna pel vast aparador del feixisme i
el nazisme, per a engegar a rodar una
esperança del valencianisme: Beneyto
fa pensar en D’Ors, en un D’Ors valen-
cià, és a dir, sense els oripells d’una cul-
tura rutilant i d’una ploma enjogassada;
Llorente, per la seua part, és un residu
romàntic; Martínez Aloy deixa les efu-
sions per a la lírica, però continua amb
les inèrcies de la història liberal vuitcen-
tista, i Sanchis Sivera, el millor i més
preparat, mai no ix del clos de l’erudi-
ció. Per contra, tots quatre coincidei-
xen a detectar anomalies en un passat
que no els convenç gens ni mica.
Curiosament, a l’hora de buscar causes
possibles de les deficiències, adrecen
la mirada cap a la contigua Castella
—sobretot el Martínez Aloy—, l’hege-
monia de la qual es traduiria en l’ab-
solutisme i en la pèrdua d’aquell para-
dís de llibertats que era el regne foral
de València. Catalunya hi queda exone-
rada, i, de passada, la unitat de la llen-
gua. Però ningú no explora el sentit
d’una contradicció. La queixa no ultra-
passa l’enyor o el renec. Són espanyols
per damunt de tot. I això no obstant, sig-
nificaven una oportunitat per a civilitzar
la dreta carpetovetònica. La guerra ho
llançà tot a perdre i el visigotisme, per
dir-ho d’alguna manera, s’encebà amb
ella com un voltor carronyaire. Encara
estem pagant els plats trencats.
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