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(ENTORN DE TRES LLIBRES)

Goncal MAYOS

L'historiador es troba avui dia amb un repte complex quan preten de
dur a terme la seva tasca. El seu objecte (que duu el mateix nom que la
ciencia que se n'ocupa, senyal que mai no fou Clara la distincio entre la
ciencia i el seu objecte) sembla que ha perdut la claredat i evidencia que en
un cert moment hom li imputa. El problema ja no es simplement de fer
una historia correcta. Ja no es questio de narrar les vicissituds de
«1'objecte» historia.

Al contrari, la possibilitat de fer historia passa avui per les escriptures
que ja han estat fetes de la historia. I no merament com a fonts rellevants o
per a establir l'estat de la questio, sing com a camp de treball, sense el
domini i superacio del qua] no hi ha possibilitat d'aportar quelcom nou a
la ciencia historica.

Cada vegada mes l'historiador es veu obligat a esdevenir teoric de la
seva disciplina i a dirigir-se a les -histories-

precedents per a explicitar-ne
els presuposits, interessos i condicions de treball, que en cada cas han
donat una escriptura de la historia completament peculiar.

Avui dia horn necessita una teoria de la historia que doni compte
alhora dels fets historics (res gestae) i de les visions que els historiadors
-sempre inscrits en una epoca i societat concreta- han donat d'aquells
fets (studium rerum gestarum). L'historiador necessita una rigorosa teoria
de la historia que li digui alhora que ha de fer i el perque d'allo que van fer
els historiadors precedents.

D'aquesta manera sembla que el futur de les noves aportacions a
aquesta ciencia no passen tant per Ia mera contemplacio o consideracio
dels documents o « ets» com per una meditacio sobre les maneres diverses
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de descriure i narrar els fets. Les possibilitats de trobar noves vies per a la

historia esta, mes que en les conditions dels esdeveniments, sepultada sota

les diverses interpretations. I no es que les interpretacions no ens deixin

veure els fets en llur puresa o claredat sing, al contrari, que nomes amb

una profunda baralla critica amb les narracions que s'han produit, alguns

esdeveniments mostren una capacitat significativa que altrament no

percebriem.
Per aixo, cada vegada s'escrtuen mes Ilibres que, en floc de moure's al

nivell del llenguatge objecte de la historia (donar la propia descripcio o
narracio), es mouen en el seu metallenguatge, com si hom sospites que en
aquest nivell es on s'ha de produir la metamorfosi basica que pot
revolucionar la historia contemporania. Per aixo, hem escollit per a
comentar tres llibres (publicats tots ells per professors de les nostres
universitats) que de maneres diverses i fins i tot oposades semblen
encarar-se a aquest problema, ja sigui des de l'erudicio historiografica,
I'historicisme filosofic o una atrevida «historia» que cal qualificar com
dels historiadors» (amb la vaga sospita que no n'hi ha cap altres tipus).

El llibre de Carlos M. Rama La historiografia no es precisament un
llibre de lectura. L'ampliacio del titol acomo conciencia historica>> que
-seguint el costurn de la col-.leccio- hi es afegit en una Iletra mes
menuda, es una traicio al contingut del llibre i una velileitat comercial.
Rama no parla d'allo que es la consciencia historica, de quan o de quina
manera es dona, ni tampoc de si ha estat sempre la mateixa. En definitiva,
no parla -al meu parer- de la historiografia com a consciencia historica
sing que, com diu en el prefaci, vol continar el seu assaig intitulat
Inventario para una historiografia del pensamiento historico. «La necessitat
d'ordenar en forma didactica l'acumulacio cultural que significa l'obra dels
historiadors, i per tant delimitar els seus noms, les seves obres, avanqar el
seu temps i cercar en llurs idees teoriques, es avancar en el coneixement de
la disciplina». La pretensio de Rama fou, doncs, mes humil que no deixa
entreveure el subtitol.

Rama parla d'inventari, i no enganya. El Ilibre es un inventari de les

persones que s'han preocupat al llarg del temps per la historia -per molt

diversament que ho hagin fet-, ampliat i comentat amb precises

observacions dirigides a la perioditzacio, a l'agrupacio per tendencies o

escoles i a les principals aportacions teoriques, tot intercalant-ho amb

valoracions critiques, esquematiques pero reveladores. Ara hom pot

comprendre potser per que, tal com he dit al comencament, no es

propiament un llibre de lectura. Es una guia, un inventari, un petit llibre

de consulta valid per a fer-se una idea de com han tractat la historia els

homes. Un inventari per a copsar el paper que han tingut els historiadors i

tenir-ne una breu caracteritzacio amb una bibliografia de les grans obres.

Son forca interessants per a nu les «trivialitats» -que tot sovint i

desgraciadament no ho son tant- recollides en els capitols: «les grans

1. La historiografia como conciencia historica , Carlos M. Rama, Montesinos editor,

Barcelona 1981. El historicismo , ciencia social i filosofia , Manuel Cruz , Montesinos editor,

Barcelona 1981. Historia : analisis del pasado y proyecto social, Josep Fontana, Editorial

Critica, Barcelona 1982.
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empreses editorials. , ales revistes i associacions d'historiadors• , a mes dels
capitols dedicats a la historiografia hispanica.

Els objectius crec que s'acompleixen en la mesura de les 130 planes de
llibre de butxaca . Evidentment qui cerqui mes haura de buscar en altres
obres, com les del mateix autor: Teoria de la historia o La historia y la
novela ( Ed. Tecnos).

En el cas del llibre de Manuel Cruz El historicismo , ciencia social y
filosofia, podem dir que la Iletra menuda del titol si que comunica part del
contingut interior. En principi .historicisme >> es un retol que designa tota
una pluralitat de corrents que coincideixen a recalcar el paper del caracter
historic de l'home. I tots aquests corrents es mouen entre les modernes
ciencies socials i la mes vella o rejovenida filosofia; a mes a mes de la
aintromissio » d'un nouvingut de les ciencies naturals: I'evolucionisme.

Els historicistes serien els descobridors i propulsors de la consciencia
historica. Consciencia que obligaria els homes a datar i vincular cronolo i-
cament tots i cada un dels productes humans: des de la filosofia fins ales
ciencies fisiques, passant , naturalment , per les ciencies socials. Pero
l'objecte que estudien les ciencies socials es ell mateix historic ( no oblidem
que tot allo propiament huma es historic ) i per analogia sentim la
temptacio ( vinculada amb el materialisme dialectic ) de considerar la natura
i el mon fisic com a histories . Es a dir, no el nostre coneixement de la
natura i del mon material ( la qua] coca es innegable), ans ells mateixos. Els
historicistes no han arribat ni molt menys a la mateixa conclusio al
respecte.

Al llibre de Cruz cal , pp otser, fer- li el retret que , tot i que ofereix
diverses classificacions d'all6 que es 1'historicisme , no arribi -al meu
judici- a aclarir la situacio.

En un altre erdre de cosec , estic en desacord amb l'etiqueta que hom
col•loca a Kant de >naturalisme per a mes senyes gnoseologic i de caracter
absolut '>, basada en l'afirmacio que la natura acaba per devorar la historia.
Molt al contrari , Kant es terriblement minucios i consequent en les seves
delimitacions . Els seus escrits de filosofia de la historia estan inscrits dins
1'ambit practic de la seva filosofia . En Idea per a una historia universal
concebuda en un sentit cosmopolita , la natura no fa referencia als fenomens
naturals, sing que es una idea regulativa mes, com la de llibertat. Es
correspon amb la necessitat de la tercera antinomia. Tant la llibertat com la
necessitat son igualment necessaries per a la concepcio kantiana de la
historia humana. Ambdues tenen el lloc que els correspon, i cap d'elles no
devora 1'altra; per aixo mateix hom ha pogut criticar a Kant el fet de deixar
una situacio antinomica no resolta.

D'altra banda, la tesi principal que crec que defensa M. Cruz en el
llibre em recorda una manera de fer i d'enfrontar els problemes molt
kantiana. Es tracta , d'una banda, d'admetre la historicitat dins la natura
(explicitacio d'un pressuposit ontologic , que per a Kant seria una idea de la
rao) contraposant , de l'altra banda , un coneixement divers segons sigui de
la natura amb la seva peculiar historicitat o del mon propiament huma
( nivell epistemologic , en el qual es delimiten tots dos ambits).

Ja allunyant - se molt de Kant, M. Cruz proposa la multiplicitat i
diversitat de ciencies possibles en cada ambit. De tal manera que, en

226



termes wittgensteinians , tindriem dos conjunts de ciencies , que mantrin-

drien un cert aire de familia en comu i que s'oposarien segons els ambits.

No altra cosa crec que diu Cruz al final del seu Ilibre: «caldria dir

llavors que la historia es un proces sense subjecte: com la natura. Pero de

la natura no existeix un sola ciencia : per que seguir parlant, doncs, d'una

ciencia de la historia?» (p. 111).
La tesi es suggerent ; on cal aturar - se, pero, en considerar - la? Podem

dir que si la natura to diverses ciencies que l'estudien -fisica , quimica,
biolo ggia-, tambe el mon huma en to diverses : sociologia , economia,
psicologia i, es clar , la historia . Certament totes aquestes ciencies serien de
diversa manera historiques . Pero seria la historia -com a exemple
paradigmatic de les ciencies humanes- la que esclataria en diverses
ciencies de la historia (que d'alguna manera connectarien amb allo que
anomenem ideologies o cosmovisions ). I serien totes aquestes histories les
que ara caldria considerar sense exclusio corn a ciencies.

Si M. Cruz semblava incidir mes sobre la possibilitat de diverses

histories cientifiques , Josep Fontana en Historia , andlisis del pasado y

proyecto social s'app unta a la tesi onze sobre Feuerbach de Marx i, en

directa oposicio a l'escola dels Annals , renuncia a << convertir la historia en

una «ciencia » -en un cos de coneixements i metodes, tancat i autosufi

cient, que es cultiva p er ell mateix-, sing , [ que to per objectiu] al contrari,

el d'arrencar- la a la fosilitzacio cientista per a tornar a convertir - la en una

tecnica»: en una eina per a la tasca del canvi social - ( p. 261).

Josep Fontana afegeix a la funcio social de la historia com a

legitimadora de la situacio institutional del moment ( ja tipificada des del

marxisme ) la funcio de recompondre una visio critica del present per tal

d'assentar un nou projecte social, <<reinventar - un futur ( p. 262). En

aquesta tasca 1'historiador es imprescindible , i aixi <des tres parts d'aquest

conglomerat -historia, «economia politica>> i projecte social- es troben

indissolublement unides: cap d'elles no es plenament comprensible esquin-

cada de les altres - ( p. 10).
Sota aquestes premisses , s'enfronta amb la historia dell historiadors,

disposat a donar-ne una valoracio. Cau -em sembla- en un excessiu

maniqueisme , car en darrera instancia el criteri que predomina es el de si el

projecte de futur (vinculat a la lectura del passat i del present) es una

autentica via oberta ( critica de la societat , plantejaments de renovacio de la

visio historiea , col-laboracio amb les naixents inquietuds socials- o si

nomes es el carrero sense sortida d ' una legitimacio atemorida del present.

Josep Fontana dona una visio valida de la historia dels historiadors

(encara que hi tr )bem a mancar una major atencio a 1'aportacio dels

filosofs de la historia , en especial la de Kant i Hegel).

L'obra es ella mateixa ambiciosa , en primer lloc formalment i

documentalment . En aquest aspecte ja es hora que les editorials s'acostu-

min a publicar un index de noms ( i per que no de materies ?), a publicar

1'apartat critic que l'autor ha fet servir . Josep Fontana dedica mes de

seixanta planes a bibliografia comentada ( en la qual predominen elsllibres

publicats els darrers anys). Acumulacio bibliografica que li permet de

justificar i alhora temperar les seves rotundes valoracions.

En segon lloc , el llibre es ambicios teoricament , car assumeix el repte
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que es presenta avui dia a tot historiador i que nosaltres insinuavem a
l'inici del nostre escrit: elevar-nos per damunt de les diverses visions
historiques per tal de poder-les abracar totes i descobrir el perque de cada
una (segons les nostres propies coordenades mentals, es clar). Nomes aixi
podrem fer un historia actual (sigui la que sigui la determinacio que 11
afegim). La finalitat d'aquesta historia no seria tan sols la d'aclarir el passat
(com molt be diu Fontana a la playa 11), sing a mes a mes desbrossar el
bosc del present per tal de trobar els camins del futur.

Soc conscient d'haver travessat en certs moments els limits d'allo dit
literalment en el text, especialment respecte als Ilibres de Manuel Cruz i de
Josep Fontana. Pero ja se sap, tot traductor, historiador, hermeneuta o
«historiografiador»... tot comentarista es un traidor. El seu treball (amb
mes o menys bona intencio) es inevitablement traidorenc.
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