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La història és senyal d’identitat d’una col·lectivitat humana, que ser-
veix per definir-la en el present i per orientar-la cap al futur. A par-
tir d’ací, Pierre Vilar ens va ajudar a repensar globalment la imatge del
nostre passat i repensar-nos globalment com a poble.

Una història comprensiva per a guanyar el futur



Quan parlem d’història, és
general la imatge de discurs
teòric en forma de monòleg
que transmetien els nostres
professors de forma més o
menys interessant. És una
rèmora que ens ha acompanyat al llarg del
temps a l’igual que la distorsió de les ma-
temàtiques com a disciplina difícil i repe-
titiva. Però hi ha molts tipus d’històries i
d’historiadors. De la tradicional concepció
de la història cronològica i descriptiva ba-
sada en els reis i les batalles, els segles XIX i
XX van conéixer un esclat de tendències ben
diverses: el positivisme, el marxisme, la his-
toria dels Annals, del gènere i de les mino-
ries, la microhistòria i la història quotidiana,
la història fenomenològica...
De fet, Pierre Vilar va treballar durant tota la
seua vida per difondre una història com a
ciència global i dinàmica on s’analitzaren els
fets en el seu context social, econòmic i cul-
tural des d’una metodologia marxista. I a més
a més, ho va fer amb una intensa i llarga
connexió amb el nostre país, com ho de-
mostra la seua tesi doctoral, exercint com a
professor de l’Institut Francés a la capital ca-
talana, o amb els seus lligams amb intel·lec-
tuals com Rubió i Balaguer, Duran i Sanpere,
Pi i Sunyer o Triadú.
Però malgrat els seus esforços, igual que
el d’altres historiadors i geògrafs, el món
de la història en l’àmbit social ha tingut
una influència molt reduïda al nostre país
i a l’Estat espanyol. Els motius poden ser
diversos, però un d’ells ha estat la greu se-
paració que existeix entre el món univer-
sitari i el no universitari. Mentre els uns
es dediquen prioritàriament a la investi-
gació, amb multitud de motivacions i

ajudes per als desplaça-
ments i projectes, els altres
estan lligats a la docència
directa amb un horari rígid
que entrebanca greument
els avanços epistemològics i

la connexió entre els dos móns educatius.
En aquest volum, els professors Cohen,
Congost i Luna com a coordinadors del seu
contingut, han recollit la quinzena de co-
municacions presentades a l’octubre del
2004  en el marc de l’«Atelier Pierre Vilar,
per a una història en construcció». També
es transcriuen algunes de les intervencions
del públic així com les discussions susci-
tades i animades entre els participants. El
llibre està estructurat en cinc parts, des-
prés d’una interessant introducció. En pri-
mer lloc s’analitza l’actualitat del prota-
gonista, per a passar a continuació a les
estructures de les societats i a un conjunt
de reflexions sobre el paper de l’historia-
dor sobre el terreny. El quart bloc està de-
dicat a les relacions entre història i ciències
socials, per acabar amb el tema de l’histo-
riador i l’ensenyament de la història.
Com tots els productes col·lectius, hi ha una
gran diversitat de conceptualitzacions en
els diferents escrits, si bé tots ells pertanyen
a figures reconegudes en el món de la his-
toriografia, amb una preponderància dels
estudiosos francesos. L’obra es comple-
menta amb una extensa bibliografia, més
les principals publicacions de Vilar citades
al conjunt de comunicacions i un pràctic
índex de noms. Es nota que hi ha hagut un
gran esforç per fer un llibre accessible, tot i
anar enfocat a un públic universitari in-
teressat per la Història.

Enric Ramiro Roca
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