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Enguany es commemora el centenari 
del naixement d’una de les figures més 
importants de la historiografia catalana i es-
panyola: Jaume Vicens Vives. Aquesta efe - 
mèride suposarà l’aparició de multitud 
d’articles, llibres, xerrades i exposicions que 
tractaran d’analitzar la seua figura. Una tas-
ca molt necessària si tenim en compte que 
a dia d’avui, malgrat l’existència d’articles 
i obres dedicades a l’historiador gironí, el 
volum no n’és encara excessivament gran.1 
La intenció d’aquest article, però, és ana-
litzar l’intercanvi d’idees que Vives va tenir 
amb Joan Fuster i el paper que l’historiador 
gironí va representar en l’obra de l’escriptor 
de Sueca. Un intercanvi que no es va poder 
desenvolupar amb tota la plenitud i interès 
que els temes tractats es mereixien per raó 
de la prematura mort de Vives. Un diàleg 
dut a terme, de manera directa o indirecta, a 
partir dels articles publicats a la revista Serra 
d’Or2 o bé dels paral·lelismes que es poden 
establir entre les respectives obres Notícia 
de Catalunya i Nosaltres els valencians. Un 
diàleg, val a dir, que no ha tingut l’atenció 
que es mereix si tenim en compte la impor-
tància que Vicens va tenir en l’evolució de 
l’obra de Fuster. 

Antoni Rico

Antoni Rico és historiador. A hores d’ara enllesteix una tesi 
sobre el pensament polític i nacional de Joan Fuster.

Nascut a Girona l’any 1910 i mort a Lió 
el 1960, Vives és sense cap mena de dubte 
un dels referents més importants per a les 
ciències socials entre els anys 1930 i 1960. 
Inicià la seua tasca com a historiador en els 
anys republicans, de manera que patí una 
aturada professional com a conseqüència 
de la guerra i els primers anys de post-
guerra. Fou l’any 1947 quan Vicens Vives 
va guanyar la càtedra d’Història Moderna 
de la Universitat de Saragossa i el 1948 
la de Barcelona, fets que el retornarien 
a la posició acadèmica i intel·lectual que 
li corresponia. La seua tasca docent el va 
portar a exercir un important mestratge 
respecte a les generacions d’historiadors 
que aprengueren d’ell l’ofici i la necessitat 
d’innovar, d’escriure i d’estudiar història. 
Noms com ara Josep Fontana, Joan Reglà, 
Joan Mercader, Jordi Nadal o Emili Giralt 
en són un bon exemple. Sense exercir una 
influència acadèmica tan directa sobre  
Joan Fuster, podem afirmar que la figura  
de Vicens va condicionar molt les pro-
postes fusterianes, almenys les desenvolu- 
pades durant els anys cinquanta i seixanta. 
S’ha de dir, però, que molts cops aquest 
paper referencial de Vicens respecte a 
l’obra de Fuster el va provocar la necessitat 
del valencià de tombar i criticar part dels 
plantejaments apriorístics que Vicens havia 
desenvolupat. 

El diàleg inacabat entre
Jaume Vicens Vives i Joan Fuster
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Però el nom de Vicens Vives no està 

només vinculat a l’exercici docent, sinó 
que la seua importància com a historiador 
també hem d’atribuir-la a la tasca que va 
desenvolupar en la difícil labor de renovar 
i dotar de cientificitat la historiografia cata-
lana i espanyola de mitjan segle xx. Durant 
els anys republicans, Vicens va destacar 
especialment per la seua crítica directa al 
que havia estat la historiografia catalana fins 
aleshores. Per al gironí, els historiadors del 
Principat havien confós el projecte d’una 
classe social concreta, la burgesia, amb el que 
havia de ser una veritable història científica 
sobre el país. La seua proposta enfrontava 
un positivisme revestit de cientificitat, al 
presentisme romàntic i nacionalista que 
representaven historiadors com Rovira i 
Virgili entre d’altres. En aquest sentit, la 
pro posta historiogràfica de Vicens Vives 
trencava amb el que fins aleshores s’havia fet. 

Amb unes universitats que en els anys 
posteriors al final de la guerra havien patit 
una depuració intel·lectual molt profun-
da, Vicens Vives va obrir una escletxa de 
llum. L’assistència l’any 1950 al Congrés 
In ternacional de Ciències Històriques de 
París fou, segurament, el punt d’inflexió 
en la seua carrera com a historiador. És el  
moment en què entra en contacte amb 
l’es cola dels Annales francesa i aposta de 
manera definitiva per establir la dualitat 
economicosocial promoguda per Lucien 
Febvre com a mètode d’estudi. Així, en 
aquests anys es publicaren dues de les 
obres més representatives de la seua carrera 
professional: Aproximación a la historia de 
España el 1952 i Notícia de Catalunya el 
1954. Aquesta darrera obra, com veurem 
més endavant, és cabdal per a entendre 
les propostes historiogràfiques i nacionals 

que va desenvolupar Joan Fuster a principi 
dels seixanta, especialment a partir de la 
publicació de Nosaltres els valencians. Per 
una altra banda, és important assenyalar, 
també, el paper que Vicens Vives va tenir 
en les revistes dedicades a la divulgació de 
les diferents ciències socials que en aquestes 
dates anaven apareixent en el panorama 
editorial espanyol i català: Índice Histórico 
Español, Estudios de Historia Moderna, 
Destino o Serra d’Or principalment. 

ELS ARTICLES 
DE SERRA D’OR

Aquests anys, les terres valencianes eren 
escenari de l’aparició d’una nova generació 
d’universitaris que, tutelats per Joan Fuster, 
emprenien la lloable tasca d’estudiar la 
realitat del País Valencià des de diferents 
vessants científiques i socials. Fuster s’havia 
anat consolidant com l’intel·lectual valencià 
de referència tant dins del país com per a la 
intel·liguèntsia catalana en general. Els seus 
contactes i articles en les revistes de l’exili, 
junt amb els cada volta majors intercanvis 
amb diferents sectors acadèmics, polítics 
i socials del Principat, havien començat a 
donar els fruits que l’intel·lectual de Sueca 
buscava: crear un grup de pensadors que des 
de terres valencianes avançaren en l’estudi 
del passat, la lingüística, la geografia, la 
sociologia o l’antropologia del país tenint 
com a horitzó nacional la totalitat de les 
terres de parla catalana, els Països Catalans. 

Jaume Vicens Vives es va fer ressò d’a-
quests moviments i va decidir escriure un 
article en la montserratina revista Serra 
d’Or corresponent al maig de 1960 que, 
amb el títol de «Presència valenciana», va 
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donar peu mesos després a una resposta 
per part de Joan Fuster.3 La idea principal 
de l’article de Vicens era d’aconsellar a les 
noves generacions d’intel·lectuals valenci-
ans que estudiaren el seu passat particular, 
abandonant la idea, almenys de moment, 
de construir cap història que comprenguera 
tots els territoris de llengua i cultura catala-
na. Tot i així, Vicens no deixava d’afirmar 
que difícilment es podia entendre la realitat 
de cada territori sense una prèvia anàlisi del  
tot.4 La manca d’estudis concrets per al País  
Valencià reforçava, però, la seua idea d’a-
profundir primer en l’estudi d’un passat 
regional i local abans que endinsar-se en 
empreses que abraçaren la totalitat de la 
comunitat lingüística i cultural que repre-
sentaven els Països Catalans. En l’article 
amb què Fuster va respondre a Vicens, el 
de Sueca també li reconeixia aquesta feblesa 
documental. Ara bé, Fuster donava la volta 
a l’argument i, sense llevar responsabilitat 
de la situació a valencians i illencs, consi-
derava que part de la culpa era també dels 
mateixos historiadors del Principat que, tot 
i estar molt més avançats en els seus estudis 
particulars, no havien mostrat cap mena 
d’interès a construir la història comuna de 
tota la «Comunitat catalana». En aquesta 
delimitació de prioritats observem la prime-
ra gran diferència entre els plantejaments 
de Vicens Vives i els de Fuster. Tot i que 
per a Vicens els Països Catalans formaven 
una unitat de tipus cultural i lingüística que 
alhora abraçava també l’aspecte «econòmic, 
social i mental»,5 aquestes característiques 
compartides no necessàriament esdevenien 
nació, si més no nació en la concepció més 
política del terme. Fuster, contràriament, 
identificava els Països Catalans com una 
comunitat lingüística i cultural –també 

ètnica–, que contenia en si mateixa els trets 
necessaris per a esdevenir nació, no sols 
cultural, sinó també política. Per a Vicens 
Vives, doncs, l’aportació de valencians i 
illencs a la història comuna era una mena 
de «complement» que havia d’ajudar la his - 
toriografia del Principat a completar la seua 
història, el seu passat, sense la intenció, al-
menys de moment, de construir cap mena 
d’història conjunta.6 I a la inversa: la histò-
ria del Principat havia d’ajudar valencians i 
illencs a conèixer-se. 

Aquesta primera idea ens porta a plan-
tejar un debat molt més profund sobre les 
conviccions nacionals d’un autor i l’altre. 
En línies generals, Vicens sempre es va 
identificar amb la idea d’Espanya, mentre 
que Fuster no.7 Aquest fet els feia marcar 
prioritats també de caràcter acadèmic. 
La construcció d’un imaginari col·lectiu 
que abraçara tota la comunitat lingüística 
catalana, no suposava cap prioritat per a 
Vicens Vives ja que no formava part del seu 
programa ideològic la creació de cap sen-
timent nacional alternatiu a l’espanyol. La 
cientificitat i objectivitat de l’obra que havia 
de tractar la història dels Països Catalans 
havia de ser, doncs, la prioritat del projecte. 
Una obra que no havia de caure en el parany 
de la generalització i la intuïció prematura.8 
A més, la particularitat catalana, valenciana 
o illenca reforçava la idea plural que Vicens 
tenia d’Espanya. Una idea que sempre va 
contraposar a la historiografia nacionalista 
espanyola que d’altres contemporanis seus 
havien ajudat a inventar.9 Contràriament, 
els interessos de Fuster eren uns altres i, per 
tant, la seua proposta historiogràfica conte-
nia explícitament un altre programa polític 
totalment diferent: la construcció d’un ima-
ginari col·lectiu nacional català que ajudara 
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els habitants dels Països Catalans a prendre 
«consciència» de llurs diferències enfront 
d’un Estat que nacionalment s’identificava 
sols amb el particularisme castellà. Partint 
d’aquí, podem afirmar que el pensament 
de Vicens es resumeix en el triangle local/
regional/Espanya, mentre que el de Fuster 
ho fa en local/regional/Països Catalans. Ara 
bé, mentre que el regionalisme de Vicens 
reforçava en tot moment la catalanitat dels 
habitants del Principat en contraposició al 
castellanisme del nacionalisme espanyol 
que sols reduïa les particularitats regionals a 
pur folklorisme, per a Fuster el regionalisme 
havia de ser superat a fi de poder arribar a la 
plenitud nacional que catalans, valencians 
i illencs havien compartit des de temps 
medievals i que en el període decadent de 
la història havien abandonat i oblidat. Per 
tant, per a Vicens el regionalisme i particu-
larisme català és un tret a remarcar en la 
construcció d’una història i un projecte 
comú espanyol, mentre que per a Fuster 
aquest mateix particularisme aplicat al cas 
valencià és un llast que s’ha d’abandonar. 

La següent idea fonamental que tots dos 
autors van tractar en els seus articles va ser 
la relativa al nom que havia de rebre aquesta 
comunitat lingüística i cultural que tots 
dos, això sí, identificaven com a comuna i 
diferent de la castellana.10 Realment, més 
que el nom que havia de rebre tota la co-
munitat en general, el problema apareixia 
en el moment de trobar un gentilici comú 
per a tots els habitants d’aquesta comunitat 
lingüística. Per a Fuster, el fet que la història 
que s’estava construint en els diferents ter-
ritoris, especialment al Principat de la mà 
de Vicens, estiguera plenament impregnada 
per l’aprofundiment en la particularitat, 
feia que la recerca d’un gentilici comú  

esdevinguera una empresa complicada. La 
raó fonamental d’aquesta complexitat no era 
altra que el fet, sobretot, que el mot «català» 
s’havia utilitzat des de feia tant de temps 
únicament per a referir-se als habitants del 
Principat. Vicens també es feia ressò en el seu  
article d’aquesta problemàtica i posava da-
munt la taula la necessitat de trobar aquest 
mot, o mots, que servís a tots els membres 
de la «Comunitat catalana» per a identificar-
se en un pla d’igualtat. Fuster ho tenia clar: 
el mot havia de ser Països Catalans ja que era 
un concepte que amb el temps s’havia anat 
estenent i arrelant entre diferents sectors so-
cials, sobretot intel·lectuals, i que únicament 
necessitava per acabar d’arrelar una darrera 
empenta fonamentada en el seu ús diari i 
quotidià. Sobre aquest aspecte, Vicens veia 
més problemes, però, a l’hora de convèncer 
els catalans estrictes del Principat, dipositaris 
del gentilici de manera exclusiva des de feia 
tants segles, que no pas la complexitat que 
suposava introduir aquesta nova concep-
ció de la catalanitat en terres valencianes o  
illenques. Per tant, Vicens observa que el pro- 
blema dels noms no es troba tant en el mot 
utilitzat per a identificar la «Comunitat 
catalana» en general, sinó en el mot que ha 
d’identificar de manera col·lectiva i indivi-
dual cadascun dels individus que en formen 
part, i sempre amb la premissa de no aban-
donar el gentilici particular que havien fet 
servir des de feia segles. De fet, el mot Països  
Catalans per a referir-se al conjunt, Vicens 
Vives ja l’havia fet servir en diverses oca-
sions en les seues obres i articles.11 Aquest 
debat tan interessant, però, no es va poder 
desenvolupar més enllà dels dos articles 
comentats. Un debat que Fuster va convertir 
en una proposta concreta i documentada en 
el seu Qüestió de noms de l’any 1962.
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NOTÍCIA DE... 

I NOSALTRES ELS...: 
DUES CARES 

D’UNA MATEIXA MONEDA

L’intercanvi d’idees entre Jaume Vicens Vi-
ves i Joan Fuster no va acabar, però, amb la 
mort del gironí. Si bé és cert que Vicens no 
va tenir opció de respondre a Fuster, també 
ho és que l’intel·lectual de Sueca va agafar 
el gironí com a referent fonamental a l’ho-
ra de construir la història dels valencians. 
Després de la lectura de tots dos llibres, la 
primera conclusió que podem extraure’n 
és que l’obra de Vicens va ser el model a 
seguir per Fuster. De fet, el mateix Fuster 
ho confirma en la introducció del seu clàssic 
quan identifica en la demanda que Vicens 
feia al Notícia de Catalunya sota el títol de 
«Conèixer-nos», una de les motivacions que 
l’havien portat a escriure Nosaltres els valen-
cians. I és més encara: si tenim en compte 
que el llibre de Vicens Vives en un primer 
moment havia de portar per títol Nosaltres 
els catalans, definitivament queda clara la 
referencialitat existent d’un autor per l’al-
tre.12 Una referencialitat que també podem 
observar en l’estructura general de totes 
dues obres. Amb una primera ullada als 
índexs comprovem que tenen exactament 
la mateixa estructura: tres apartats prin-
cipals sobre diferents temàtiques, dividits 
en diversos punts. A Notícia de Catalunya 
trobem la següent divisió: I. Els elements, 
amb cinc subapartats; II. Les il·lusions, amb  
tres subapartats; III. Les dificultats, amb tres 
subapartats més. Per la seua banda, Fuster 
també divideix el seu llibre en tres apartats: 
I. Els fets, amb quatre subapartats; II. Les 
indecisions, amb quatre subapartats; III. 
Els problemes, amb quatre subapartats més. 

No vol dir això que Fuster intentés fer el  
mateix llibre que Vicens des d’una òptica  
va lenciana, però sí que és cert que en tot 
mo ment tracta de seguir l’esquema utilit- 
zat pel gironí anys enrere. Notícia de Cata-
lunya és, doncs, la font d’inspiració bàsica 
del clàssic fusterià.

Així, amb el títol d’«Els elements», Vi - 
cens Vives inicia el seu recorregut per la his-
tòria dels catalans delimitant els «elements» 
que donen sentit comunitari a la identitat 
dels habitants del Principat. El llibre ha es-
tat considerat com una mena de recorregut 
sentimental per la història de Catalunya. És 
aquí, en el fet d’utilitzar de manera general 
una sèrie de trets psicològics suposadament 
col·lectius com a «essència» de la catalanitat, 
on trobem una clara contradicció amb la 
cientificitat metòdica que Vicens intentava 
sempre professar. Per la seua part, Fuster  
no utilitza el concepte «element» per al pri - 
mer apartat del seu llibre, sinó el de «fets». 
Per què ho fa? Per dues raons fonamentals: 
per una banda, per distanciar-se de l’«es-
sencialisme psicològic» de Vicens Vives ja  
que el pensament fusterià sempre va in-
tentar mantenir-se dins uns paràmetres de 
racionalitat contrastable i, per tant, més 
científica. Per una altra, per la mateixa his - 
tòria dels valencians i les intencions de 
Fuster: si els valencians són catalans i l’ori-
gen de la seua catalanitat està en la llengua 
parlada des de l’any 1238, la millor manera 
de traçar uns orígens identitaris era narrant 
els «fets» que, precisament, van donar lloc 
a l’aparició dels valencians. Així, els «fets» 
medievals serveixen a Fuster per a justificar 
la seua proposta identitària contemporània. 
L’expansió ètnica dels catalans per les noves 
terres incorporades com a fruit del procés 
de conquesta amb la corresponent arribada  
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als nous territoris de la llengua parlada al 
nordest peninsular i aleshores ja coneguda 
com a «català», es converteix en la base 
del projecte nacionalista de Joan Fuster. 
L’essència, doncs, de la nació catalana no 
és una psicologia comuna sinó una llengua 
comuna. I aquesta supera de llarg els límits 
del Principat de Catalunya, cosa que vol dir 
que la identitat catalana no es pot adscriure 
únicament als individus que viuen entre 
l’Albera i l’Ebre. Si, a més, tenim en compte 
que tot i el racionalisme de Fuster, la seua 
visió de la «nació» estava força impregnada 
d’un cert romanticisme, ens trobem davant 
d’una proposta identitària diferent de la que 
fa Vicens, no tant en l’aspecte essencialista 
de les respectives propostes, sinó pel que fa 
al marc nacional sobre el qual es projecta 
la idea de nació. Per a Fuster, la nació és  
la llengua i per a Vicens la psicologia com - 
partida defineix la identitat regional i par - 
ticular dels catalans que, en definitiva, for - 
men part d’un marc nacional superior que 
té per essència una història comuna i com-
partida des de fa segles: Espanya. 

El títol triat per al següent apartat de 
tots dos llibres ens mostra molt clarament 
la visió que els respectius autors tenien del 
seu poble. Per una banda, Vicens Vives veu  
en l’evolució medieval i moderna del Prin - 
cipat un període d’«il·lusions» on es de-
senvolupa la praxi política que des del seu 
punt de vista millor defineix els catalans: 
el pactisme. Un pactisme que a més havia 
servit a les classes dirigents catalanes per 
a establir uns certs llaços de convivència 
pacífica amb la resta de regnes hispànics en  
un moment en què la monarquia estava 
unificant sota la seua autoritat els diferents 
territoris peninsulars. Aquesta idea va ser 
la que major crítiques va rebre per part de 

Joan Fuster, sobretot en posteriors articles, 
on l’assagista reflexionava al voltant de la 
manera com els catalans havien solucionat 
els conflictes al llarg dels temps.13 El pac-
tisme formaria part del conjunt d’elements 
que segons Vicens Vives definien la psico-
logia dels catalans. Davant d’això, Fuster 
contraposa tots els fets de caràcter violent 
o bèl·lic que s’han donat en la història dels 
diferents territoris de llengua catalana. De 
fet, Vicens ja va intuir que la «teoria del pac - 
tisme» difícilment es podia aplicar a tota 
la història catalana. Això el va fer afirmar 
que, no obstant l’essència pactista del po-
ble català, durant l’època moderna aquest 
mateix poble pacífic, tranquil i garant del 
seny havia caigut en la revolta i la rebel-
lió en moments puntuals per solucionar 
els conflictes socials. Tot i així, en línies 
generals, el pactisme era un tret definidor 
de la identitat catalana. En aquest cas crec 
que Vicens li ho posa relativament fàcil a 
Fuster. I és més, m’atrevisc a afirmar que 
el gironí va actuar de la mateixa manera 
que ell, precisament, havia denunciat que 
ho feia la primera historiografia catalana: 
confonent els interessos i les accions d’un 
grup concret, les classes altes, amb la realitat 
de la resta de la societat. 

Com dèiem, el segon apartat del llibre 
de Fuster porta per títol «Les indecisions». 
Aquí Fuster ja comença a delimitar part 
dels elements fonamentals de la seua teoria 
sobre la història dels valencians: la in sal-
vable dualitat entre els territoris de llengua  
catalana i els de llengua castellana; el nom 
del país moltes vegades substituït pel de-
formador «Levante»; la identificació com 
a catalans que els valencians de llengua 
catalana havien professat durant l’època 
medieval, especialment quan aquests eixien 
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a l’estranger; el procés de particularització 
que segueixen els diferents territoris dels 
Països Catalans en un moment donat de la 
seua trajectòria històrica; la castellanització 
de l’aristocràcia i l’Església iniciada a partir 
del segle xvi; o l’evolució contemporània 
de la cultura i la política del país, passen a 
ser unes indecisions que el poble valencià 
no és capaç de superar i que el converteixen 
d’aquesta manera en una mena de poble in - 
decís i nacionalment fracassat. Aquí, però, 
Fuster cau en el mateix parany que Vives: 
acaba traçant una psicologia col·lectiva del 
seu poble que, mentre que per al gironí es 
projecta en una mena d’il·lusió col·lectiva, 
per al de Sueca passa a ser la base fonamen-
tal del fracàs valencià. Un poble indecís no 
pot triomfar de cap de les maneres i, si bé 
és cert que una part de les afirmacions de 
Fuster es basaven en fets objectius con-
trastables des d’un punt de vista històric, 
també ho és que una vegada les converteix 
en categories psicològiques passa del terreny 
científic i objectiu a un altre d’interpretatiu 
i subjectiu. Aquest és, possiblement, el 
problema principal de totes dues cròniques: 
converteixen el fet històric en psicològic, 
allò que és particular en general, el proble-
ma individual en col·lectiu i, en definitiva, 
la base objectiva de l’estudi realitzat en 
interpretació subjectiva. 

El darrer apartat dels llibres també ens 
delimita amb el seu títol molt clarament 
la visió que tots dos tenien del seu poble. 
Vicens el titula «Les dificultats» i Fuster «Els 
problemes». Com ja sabem, una dificultat 
es pot arribar a superar, però un problema 
és quelcom més complex i difícil de solu-
cionar. Per a Vicens, els catalans són un po-
ble frustrat. Fuster veu en els valencians un 
poble fracassat. Novament, aquesta dualitat 

és fonamental per a entendre la percepció 
que tots dos autors tenen. La frustració és 
una categoria que es pot superar individual-
ment, mentre que el fracàs reclama, moltes 
voltes, l’ajut d’un altre. I de fet, en aquest 
cas, Fuster ho té clar: els valencians només 
poden superar el seu fracàs nacional unint-
se a la resta de terres de llengua i cultura 
catalana. Així, tant el gironí com el valencià 
van projectar en les respectives anàlisis les 
seues sensacions individuals i subjectives a 
la col·lectivitat que estudiaven i de la qual 
formaven part. 

No voldria acabar aquest article sense 
parlar sobre la visió que tots dos autors 
tenen del camp i la indústria per als seus 
respectius territoris. Vicens és un dels mà-
xims representants del «pairalisme» i, per 
tant, veu en l’agrarisme català una mena de  
societat idíl·lica, base fonamental de la 
identitat catalana. És més, aquest agrarisme 
i el sistema de perpetuació de la propietat 
representat per la figura de l’hereu és, als 
seus ulls, al mateix temps, la base fona-
mental de la posterior industrialització del 
Principat, essència econòmica elemental 
de la Catalunya contemporània. Fuster, 
però, fa una anàlisi de l’agrarisme valencià 
clarament marxista on la ruralització de la 
societat es veu com un problema greu per  
a la seua evolució cap a una societat mo- 
derna: és la base de l’endarreriment social 
que viuen els valencians. A més, Fuster 
arriba a afirmar que al País Valencià no hi  
ha hagut cap mena d’industrialització, i  
doncs sentencia la que segurament ha estat 
una de les premisses fusterianes més deba-
tudes els darrers anys i, finalment, demos-
trada, segons determinades interpretacions, 
com a falsa.
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A TALL DE CONCLUSIÓ

Arribats a aquest punt ens hem de fer les 
següents preguntes: va ser realment tan 
diferent la proposta de Vicens respecte a 
la de Fuster, tal com creia l’escriptor de 
Sueca? Ja hem vist que la influència de Vi-
cens Vives en l’obra de Joan Fuster és molt 
clara, malgrat les crítiques que el valencià 
va llançar contra moltes de les propostes 
realitzades per l’historiador gironí. La 
primera crítica que podem fer a Notícia 
de Catalunya és el fet que Vicens Vives va 
utilitzar la generalització constantment 
com a recurs per a poder crear una mena 
de psicologia col·lectiva que definia els 
principals trets identitaris dels catalans. 
Un recurs fonamentat en la creació d’un 
imaginari col·lectiu espanyol basat en la di-
ferència regional que servia per a completar 
la identificació nacional. Aquest abús dels 
tòpics, i especialment el que feia referència 
al suposat «pactisme» dels catalans, van ser 
un dels objectius principals de les crítiques 
fusterianes. Però Fuster es va distanciar 
realment d’aquest psicologisme col·lectiu 
que tant va criticar de Vives? Personalment 
crec que no. Almenys no del tot. És cert 
que l’essencialisme fusterià està fonamentat 
en un fet objectiu, la llengua, mentre que 
l’essencialisme de Vicens Vives es basa en 
trets psicològics molt concrets, força sub-
jectius, que són bàsics per a identificar un 
català: el pactisme, la relació amb la terra 
o l’estima pel treball. Hem de reconèixer 
que el fet de basar la identitat nacional d’un 
individu o un grup en la llengua parlada, no 
deixa de ser un essencialisme més objectiu 
que no pas aquell que es fonamenta en una 
suposada psicologia comuna compartida. A 
més, la llengua és un tret identitari que no 

és estàtic en el temps, canvia, s’adapta a les 
èpoques en què és parlada i, a més, no és 
un element tancat que no permet l’accés a 
la comunitat nacional a individus forasters, 
com sí que ho poden ser d’altres elements 
com ara la raça o el lloc de naixement. Per 
tant, l’essencialisme fusterià té el seu fona-
ment en un fet objectiu: és català aquell 
que parla català, vinga d’on vinga, tinga el 
color que tinga. Tot i així, Nosaltres els va-
lencians es converteix en una mena d’anàlisi 
psicològica d’allò que són els valencians. 
En la recerca de l’essència identitària que 
serveix per a introduir els valencians en una 
comunitat nacional concreta, la catalana, i 
diferenciar-la d’una altra, la castellana, hi 
ha una dosi molt forta de psicologisme, 
sobretot en l’argument constant que Fuster 
utilitza com a fil conductor del llibre: els 
valencians són un poble fracassat i anòmal. 

Malgrat les mancances i febleses de 
les dues obres, hem d’entendre-les com a 
elements fonamentals per a la historiografia 
dels Països Catalans. La serenor i objecti-
vitat que ens permet la distància temporal 
respecte al moment en què van ser pensades 
i escrites, no s’ha de confondre amb l’atac 
frontal i constant contra els seus autors. 
Vicens i Fuster són dos referents que cal 
tenir en compte, sobretot perquè, si no, 
difícilment podrem entendre l’evolució 
historiogràfica dels darrers seixanta anys. 
Dos autors, doncs, que van crear escola 
i sobretot que van ajudar a les posteriors 
generacions de científics socials a tenir uns 
fonaments a partir dels quals començar 
a treballar en la lloable tasca de «conèi-
xer-nos». Només per això ja els hem d’estar 
agraïts. 
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  1. Sobre la biografia de Vicens Vives són interessants 

les diferents introduccions a la seua vida i obra 
que podem trobar tant a les obres reeditades com 
als epistolaris publicats pel Cercle d’Estudis His-
tòrics i Socials de Girona dins la col·lecció Qua-
derns del Cercle. També és recomanable llegir 
l’article d’Anna Fabre i José Luis Villanova «Jaume 
Vicens i Vives: vida i obra geogràfica i geopolíti-
ca» publicat a Treballs de la Societat Catalana de 
Geografia, núm. 45, vol. xii i la biografia escrita 
per Josep M. Muñoz i Lloret, Jaume Vicens i Vives. 
Una biografia intel·lectual, publicada l’any 1997 
per Edicions 62. 

  2. D’aquests hem de destacar «Apunts per a una rèplica a 
Vicens Vives», dins la revista Serra d’Or de novem-
bre de 1960, i anys després, «Aprensions a propòsit 
del “pactisme”», dins la revista Serra d’Or de març 
de 1979. Tots dos articles han estat reproduits 
posteriorment en llibres dedicats a recopilar els 
textos fusterians més representatius.

  3. Deia Vives: «És evident que València vol dir alguna 
cosa al món i que encara no sap ben bé el que és. 
Ho té al cap fa temps, però sense donar-hi forma ni 
tremp. I estarà neguitosa fins que ho haurà intentat. 
Cal parar esment també en la seva migrada aportació 
espiritual i intel·lectual a la gran problemàtica his-
pànica de la primera meitat d’aquest segle. ¿És que 
ara es forja la generació que definirà autènticament 
València? ¿Tindrà la valentia –i àdhuc, si cal, la 
crueltat– d’inscriure’s, en veritat, en una trajectòria 
única, cultural i històrica? Quina serà la seva opció 
definitiva?». Vegeu J. Vicens Vives «Presència valen-
ciana», dins la revista Serra d’Or de maig de 1960, 
pp. 6-7. Malauradament, la resposta de Fuster es va 
fer esperar més del compte i quan va arribar, la mort 
ja s’havia emportat l’historiador gironí. D’aquesta 
manera es lamentava Fuster a l’inici del seu article 
«Apunts per a una rèplica a Vicens i Vives»: «Entrava 
en els meus càlculs erigir-me en interlocutor de 
Vicens sobre les qüestions suscitades, en aquestes 
mateixes pàgines de Serra d’Or, però sempre una 
cosa o una altra venia a destorbar-me’n, i la meva 
rèplica, que hauria pogut donar estat de diàleg –si 
puc dir-ho així– ‘interregional’ a les nostres respecti-
ves preocupacions, anava ajornant-se estúpidament. 
Mentrestant, la mort se’ns enduia Vicens i Vives, i 
l’oportunitat era frustrada en el seu millor aspecte, 
que era, és clar, la intervenció i el punt de vista de 
l’insigne historiador desaparegut». Vegeu J. Fuster, 
«Apunts per una rèplica a Vicens Vives», dins la 
revista Serra d’Or de novembre de 1960, pp. 14-15

  4. «Estic convençut que no es pot entendre la dinàmica 
de qualsevol de les tres porcions fonamentals de la 
catalanitat sense una prèvia definició de l’evolució 
del conjunt, i també que el Principat, Mallorca i 
València integren un món històric homogeni, amb 
una sola vivència de base i unes mateixes línies 
estructurals en els aspectes econòmic, social i men-
tal». Vegeu J. Vicens Vives, «Presència valenciana», 
dins la revista Serra d’Or de maig de 1960, pp. 6-7.

  5. El terme «mental» és important tenir-lo en compte 
perquè, com veurem més tard, el fet de compartir 
una psicologia comuna entre tots els membres 
d’una comunitat concreta és un dels trets identi-
taris que Vicens analitza i desenvolupa al llarg del 
seu Notícia de Catalunya de forma explícita i de la 
forma que igualment ho farà Fuster al Nosaltres de 
manera implícita. 

  6. Tot i que Vives es va queixar en diferents escrits que 
des del Principat sempre s’havia estudiat la parti-
cularitat valenciana i illenca com a complement de 
la realitat del Principat, ell va acabar fent el mateix 
a partir dels seus estudis. Aquesta idea ja l’havia 
expressada el mes de febrer del mateix 1960 a la in-
troducció que, sota el títol de «Conèixer-nos», havia 
escrit per a la reedició de Notícia de Catalunya: «Si 
hem d’assolir alguna conclusió d’ordre general al 
capdavall dels nostres esforços, cal comptar amb les 
veus dels catalans que l’expansió dels avantpassats 
féu créixer i perpetuar més enllà del territori estricte 
del vell Principat. Valencians i mallorquins ens han 
de donar ajut per a realitzar aquest propòsit d’in-
trospecció col·lectiva. Ens plauria que portessin llur 
contribució a la tasca de conèixer-nos íntegrament. 
Ells ens veuen des d’altres angles i poden destriar 
millor algunes qualitats i alguns defectes del nos- 
tre tarannà històric. Indiscutiblement, ells han de 
dir-nos també què són i com es troben ancorats 
en el port de la nostra mentalitat comuna». Vegeu 
J. Vicens Vives, Notícia de Catalunya, Barcelona, 
Edicions 62, 1995, pp. 17-18.

  7. Evidentment estem generalitzant sobre el pensament 
polític d’un autor i l’altre tenint en compte que 
tots dos, i sobretot Fuster, van passar per diferents 
etapes d’identificació política al llarg de la seua vida. 

  8. «Hem dit síntesi satisfactòria, o sia quelcom que 
s’aguanti durant un segle i serveixi per a dur en-
davant l’impuls creador de dues o tres generacions 
llargues. Avui no hi ha res que em faci tanta basarda 
com les visions prematures i les intuïcions genials, 
del tipus de l’Espanya invertebrada de l’Ortega, que 
fou una mena de bomba de retardament posada 
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a les rodes dels homes del 1931». Vegeu J. Vicens 
Vives, Presència valenciana, dins la revista Serra 
d’Or de maig de 1960, pp. 6-7.

  9. Val a dir que en les obres publicades en els anys im-
mediats al final de la Guerra Civil, moment en què 
el nou règim dictatorial s’estava instaurant, algunes 
de les obres de Vicens Vives van contenir més d’un 
tòpic del nacionalisme espanyol filofeixista. Tot i 
així, el fet que anys més tard el gironí modifiqués 
i puntualitzés part d’aquests plantejaments, l’allu - 
nya clarament d’altres historiadors espanyols con - 
temporanis que sí que van participar directament 
en l’elaboració del discurs historiogràfic espanyo-
lista que el franquisme necessitava per a adoctrinar 
les masses. 

10. Sobre aquesta problemàtica és interessant també 
llegir la reacció que el grup de valencians encap-
çalats per Xavier Casp i Miquel Adlert van tenir 
respecte a la proposta de Fuster. Així trobem que 
a la revista corresponent al mes de juny de 1961 
hi ha un apartat amb el títol «Sobre el fet diferen-
cial valencià» dedicat a la polèmica entre els dos 
sectors del valencianisme. A la mateixa pàgina, 
s’hi publiquen les dues cartes. Per una banda, sota 
el títol de «Carta a Serra d’Or», la corresponent 
al grup de Casp i Adlert i, per una altra, amb el 
títol de «Resposta» la interpel·lació de Joan Fuster. 
Bàsicament, el text de la gent del Grup Torre es 
dedica a exaltar diferents fets concrets de la història 
del País Valencià per allunyar-la de la de la resta dels 
Països Catalans. Una de les coses interessants que 
reivindiquen és la utilització del concepte Regne de 
València enfront del de País Valencià i, també, el 
rebuig frontal a la utilització de Països Catalans per 
a referir-se a tots els territoris de llengua catalana. 
És important observar com en aquest moment 
no negaran encara la unitat de la llengua, fet que 

serà objecte de reivindicació anys després per una 
part important dels signants de la carta. De fet, 
no és que no neguen la unitat lingüística sinó que 
la reivindiquen com a fet inqüestionable i fins i 
tot reconeixen la unitat cultural existent entre el 
Principat de Catalunya, el País Valencià i les Illes 
Balears. Una unitat cultural que fan servir per a 
crear una nova denominació per als diferents ter-
ritoris: «Comunitat Catalànica». Vegeu la revista 
Serra d’Or de juny de 1961, pp. 9-10.

11. «Els noms són importants –sant Ramon de Penyafort, 
Ramon Llull, Francesc Eiximenis, sant Vicenç 
Ferrer, el cardenal Margarit– i representen la línia 
major de la tradició catalana: la tradició forjada da-
munt les teories polítiques, les conveniències socials 
i la tendencialitat econòmica del patriciat urbà dels 
Països Catalans. (...) Però els Països Catalans foren 
dels que més patiren d’aquest apocaliptisme: mi-
gracions de flagel·lants, atemptats violents contra 
els jueus, arraconament de tota la prudència i tot 
seny, miraclisme». Vegeu J. Vicens Vives, Notícia 
de Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1995, pp. 
80-81.

12. Diu Fuster: «Breument: conèixer-nos. “Conèixer-
nos”: aquesta era la consigna que Jaume Vicens 
Vives inscrivia al front de la seva Notícia de Cata-
lunya. Les pàgines preliminars del llibre de Vicens 
serien la millor introducció al nostre treball. Que si 
ja titulo Nosaltres, els valencians, calcant l’expressió 
primitiva amb què l’historiador gironí volia batejar 
la seva Notícia, és ben deliberadament. Hi busco un 
paral·lel, i perdoneu-me l’audàcia. Un paral·lel: no 
pas en el pla ni en el criteri, però fonamentalment 
en la intenció última». Vegeu J. Fuster, Nosaltres els 
valencians, Barcelona, Edicions 62, 1996, p. 20. 

13. Vegeu J. Fuster, «Aprensions a propòsit del ‘pactis-
me’», dins la revista Serra d’Or de març de 1979.


