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UNlVERSITAT DE BARCELONA

l dia 28 de novembre de 1997 morí a Madrid Vicente Cacho Viu, catedrittic d'Hisroria Contemporarua a la Universitat Complutense i un deIs
primers i més destacats estudiosos de la historia cultural espanyola d' entresegles.
Deixeble de Florentino Pérez-Embid, Cacho exercí la docencia a la Universitat de Navarra i posteriorment, ja com a catedratic, a les universitats Complutense de Madrid, de La Laguna, Valencia, Autonoma i Universitat de Barcelona i novament a la Complutense. A Barcelona, més enlla de la seva activitat
estrictament docent, el professor Cacho, Don Vicente, com hom solia anomenar-Io amicalment, anima un nombrós i heterogeni grup d'estudiosos, professors i joves estudiants universitaris. Des de l'aixopluc que aleshores fomia
l' Ateneu Barcelones, aquesta sintonia d'individualitats va endegar els seus
treballs d'investigació, si bé no sota un pla unitari de recerca, amb la voluntat
d'abordar l'estudi de la historia cultural i intel·lectual de la Catalunya de la
Restauració en uns moments en que la preocupació pels aspectes economics i
socials del nostre passat col·lectiu encara absorbia la major part de les reflexions i les recerques deIs historiadors.
Al Departament d'Historia Contemporama, després d'un rebuig inicial
fruit de les especials circumstancies d' aquells anys, de seguida es va poder cons-
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tatar el taranna participatiu i coJ.1aborador de Vicente Cacho. Tingué especial

relleu la seva integraci6 en un serninari de recerca, on Cacho va oferir una sessi6
que va titular «Regionalisme i catalanisme» (m~ de 1978); en aquesta sessi6
va fer una sistematitzaci6 valorativa deIs elements, les línies de llarga durada,
. els corrents i la perioditzaci6 que assenyala la progressiva polititzaci6 del catalanisme previa al 1901. La finor de la seva anMisi es va fer palesa quan poc
després, al seu despatx de l' Ateneu, va centrar una llarga sessi6 sobre la crisi
cultural finisecular, que integrava les darreres aportacions bibliografiques sobre el tema
Cacho, persona afable i comunicativa, sabia traslladar als seus interlocutors un optimisme inesgotable, el qual a voltes el feia somniar bells projectes de treball i coJ.laboraci6 científica que la burocracia administrativa i les
estretors pressupostaries van frustrar mantes vegades. Així i tot, el seu entusiasme va permetre culminar l' ordenaci6 deIs fons de l' arxiu de l' Ateneu Barcelones (a finals del 1983) i la concreci6 d'algun treball col-lectiu de recerca
D'altra banda, la personalitat de Cacho desconcertava sovint aquelles persones que no el coneixien prou i que no podien entendre que un madrileny i catolic conven~ut, soci numerari de l' Opus Dei, centrés la seva recerca, amb
complicitat intel·lectual, en l'estudi del nacionalisme catala i de la tradici6 liberal peninsular d'entresegles.
L'obra publicada de Vicente Cacho no és molt nombrosa, pero la crítica especialitzada ha estat unarume a l'hora de reconeixer, més enlla de la necessana discrepancia academica, el seu rigor inteJ.1ectual i la seva solidesa científica En els darrers mesos de la seva vida, conscient de la greu malaltia que
l' afectava, esmer~a el temps de que disposava en l' acurada revisi6 i recopilaci6 de diversos estudis introductoris i d'antics treballs dispersos en multitud
de revistes especialitzades, així com en la redacci6 definitiva de les recerques
inedites que havia fet en els darrers vint anys. Fruit d'aquest esfor~, probablement molt superior al que li permetien les seves ja migrades forces, fou el volum
Repensar el 98, que sortí al carrer pocs dies abans del seu decés, i l' assaig El
nacionalismo catalán como factor de modernización, que l' autor enllestí a primers de novembre i que es publicara en els propers mesos. Poc abans de l'estiu
havia sortit de la impremta un llibre de factura impecable, Revisión de Eugenio
d'Ors, en el qual Cacho feia una meditada aproximaci6, a voltes volgudament
polemica, a la biografia inteHectual d' aquest poliedric personatge.
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La recerca del professor Cacho se centra en la historia inteHectual espanyola i catalana de tradició liberal de la Restauració i, en concret, en el període que va des de la fundació de la Institución Libre de Enseñanza fins al
magisteri madrileny d'Ortega y Gasset, en el moment anterior a 1'adveniment
de la dictadura de Primo de Rivera. El primer impacte de Cacho en la historiografia espanyola va ser la seva tesi doctoral, La Institución Libre de Enseñanza, el primer volum de la qual va ser publicat l' any 1962. En aquest llibre,
que obringué el Premio Nacional de Literatura d'aquell any, 1'autor repassava
els orígens intel-lectuals i la trajectoria d'aquell «laboratori pedagogic» que
els corrents academics nacionalcatolics hegemonics en I'Espanya del primer
franquisme havien desqualificat i condemnat a la foguera i que malda per renovar la practica docent. En la sessió d'homenatge amb motiu de la jubilació
deis professors Jover i Palacio, va realitzar una intervenció equilibrada on demostra tenir un bon coneixement del que denomina els «suposits del contemporaneisme en la historiografia de la postgue"a».
Ja plenament identificat amb el que a ellli agradava descriure com el
camp de la historia inteHectual, Cacho es va convertir en un deIs millors coneixedors de la crisi finisecular, que ringué arreu d'Europa, com a fenomen
determinant, l' ensorrament de l' escolastica positivista i a Espanya, a més, l' experiencia traumatica de la guerra hispanoamericana Les repercussions que la
desfeta de 1898 va tenir en la intel·lectualitat peninsular van ser objecte de diversos treballs, entre els quals sobresurt l' exceHent assaig Francia 1870 - España 1898 (1978), que l'autor ha inelos, completament revisat i actualitzat, en
el volum abans esmentat Repensar el 98.
La figura intel-lectual d'Ortega y Gasset centra bona part de la tasca investigadora de Cacho en els darrers anys. Encara que la seva mort li impedí
d'acabar la redacció d'un assaig llargament gestat sobre Ortega, sí que havia
publicat diversos treballs sobre aquesta emblematica personalitat intel·lectual,
com ara l'erudit artiele «Ortega y el espíritu del 98», aparegut a les pagines de
la Revista de Occidente la primavera de 1985. Profund coneixedor de la realitat cultural i política catalana del primer nou-cents, Cacho establia sovint un
paral·lelisme entre Ortega i Prat de la Riba en la mesura que ambdós personatges, malgrat les dissimilituds que els separaven en tants aspectes, van ser
capa~os d'exercir un solid mestratge de signe eminentment modernitzador i
dinamitzador de morals col·lectives entre les elits intel·lectuals de Madrid i de
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Barcelona, que tingué adequada expressió en un bon nombre d'iniciatives
culturals. Sovint argumentava la necessitat d'entendre la dinamica cultural
peninsular a través de la comprensi6 deIs tres pols diferents pero complementaris de Barcelona, Madrid i Lisboa.
Hem apuntat ja un deIs aspectes fonamentals de la trajectoria erudita i
humana del professor Cacho. Madrileny de naixement, sentí una gran fascinaci6 inteHectual pel fet nacional catala, fins al punt que, com ha assenyalat
recentment Albert Manent, poques persones com Cacho han percebut amb
tanta finor allo que Maragall, un altre deIs personatges que més el captivaren,
definia com «1' anima catalan3». Catedratic a la Facultat de Geografia i HistOria de la Universitat de Barcelona des de mitjan anys setanta, Cacho se submergí, tot just arribat a Catalunya, en l' estudi del nacionalisme catala; la primícia de la seva recerca constitui"a la base de l'estimulant curs d'historia
contemporania de Catalunya que impartia a la Universitat, des d'on tutela un
seguit de treballs de recerca que en alguns casos van culminar amb tesis de
llicenciatura i de doctorat.
Reintegrat a la vida universitaria madrilenya la tardor del 1982, continua estretament vinculat a la vida cultural catalana, amb visites de treball sovintejades; i fou un deIs propulsors del Programa Joan Maragall de Estudios
Catalanes, fructífera plataforma que volla facilitar l' entesa i la comprensi6 de
les cultures catalana i castellana mitjanc¡:ant la concessi6 d' ajuts a joves investigadors interessats en aquesta tematica.
En diversos articles, estudis introductoris, conferencies, coHaboracions
en exposicions (com la pionera «Cien años de Cultura Catalan3», 1980; o
«Barcelona-Madrid, 1898-1998») i cursos monografics, situa el nacionalisme
catallt en el context peninsular i europeu, tot subratllant la seva modernitat i
presentant-Io davant la comunitat científica i, en general, l' opinió pública culta
no pas com un localisme empipador i disgregador, com ho ha fet la visi6 tradicional avui revitalitzada per bona part del m6n academic madrileny, sin6 com
l'expressi6 d'una moral col·lectiva plena Cacho identificava el catalanisme com
un deIs dos corrents regeneracionistes fonamentals; l' altre era el que, nucleat a
l'entom de Madrid, propugnava la modernització de 1'Espanya d'entresegles a
través de la ciencia Paral·lelament, encara que potser amb menor aprofundiment, va prestar gran atenció a la fase «socialista» d'Unamuno, l' altre gran poI
regenerador d'aquella Espanya que maldava per incorporar-se al segle xx. La
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forta personalitat inteHectual del rector de Salamanca sempre interessa Cacho. De fet, tenía previst dedicar-li el seu darrer treball de recerca.
En els sellS treballs sobre el catalanisme incidí en multitud d' aspectes
que es fan difícils de resumir en el curt espai de que disposem. Deixem constancia, si més no, d' algunes de les seves aportacions.
Aporta nova llum entom deIs referents intemacionals del catalanisme i,
en concret, destaca el fet que el veritable mirall de la Catalunya del darrer
quart del segle XIX no era Hongria, sinó Bohemia (1989), model que, entre
altres aspectes, fornia una preocupació per la practica parlamentaria que el
catalanisme, ja sota ellideratge de Prat de la Riba i Francesc Cambó, acabarla
acceptant plenament. També subratlla la pionera modernització en clau catalanista de l'Església catalana, fet que facilita el seu abandonament de la temptació
integrista, circumstancia que la diferenciava clarament del «immobilisme jurasic
atribuible a determinats sectors del catolicisme espanyol», de llarga pervivencia
en el temps. Igualment s'interessa per resseguir els vincles d'alguns intel·lectuals
catalans, especialment Josep Pijoan, amb el món de la Institución madrilenya
i, específicament, amb la Junta para Ampliación de Estudios (1975; 1988).
El modernisme constituí un deIs eixos centrals de la seva recerca a
l'entom del nacionalisme catala. En un documentat estudi introductori aparegut a la prestigiosa col·lecció Classics del Nacionalisme Catala (1984), destaca la transcendencia del secessionisme cultural i del programa nacionalitzador
que inspirava la intel·lectualitat modernista, que anava molt més enlla del que
havien estat capa~os de fer els representants de l' «epigonisme renaixentista».
Considerava que el secessionisme cultural catala era el fet més rellevant de la fi del segle espanyol des del punt de vista de la historia intel·lectual.
En aquest procés irreversible, la conversió de Barcelona en una veritable capital
de cultura, emancipada definitivament de Madrid, comportava necessanament
1'optimització de l'eix Barcelona-París, veritable focus d'irradiació cultural del
món llatí. D'aquesta manera, el triangle Barcelona-Madrid-París esdevingué el
veritable escenarl cultural de l'Espanya contemporama
A Revisión de Eugenio d'Ors (1997) Cacho ha fet una suggeridora aportació a la biografia intel·lectual d'aquest complex personatge. L'autor (en sintonía amb el decantament amb que Sternhell va analitzar l' evolució del pensament
conservador frances finisecular) presenta d'Ors com un entusiasta seguidor del
feixisme primigeni fOljat a París a comen~aments de segle. Així mateix, sub-
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ratUa l' esfon;, tant perseverant com inútil, de Xenius en la defensa d' un model
autoritari per a Catalunya i, albora, destaca el fet que, contranament al que
sovint s'ha dit, d'Ors tingué en l'organigrama de la Mancomunitat un paper
més consultiu que no pas executiu i sempre subordinat a la generació finisecular liderada per Prat de la Riba. Exiliat a Madrid després de la seva defenestració de Barcelona, d'Ors no pogué exercir a la capital d'Espanya un paper
especialment rellevant perque Ortega ja monopolitzava un salid mestratge
inteHectual que no donava gaires oportunitats a la institucionalització d'altres
guiatges inteHectuals altematius.
No volem acabar aquestes ratlles sense fer esment d'un fet que en els
darrers anys preocupava Cacho especialment Des de comen~aments deIs anys
noranta, la creixent crispació de la vida política espanyola es materialitza en
part en un atac indiscriminat i demagagic contra el catalanisme polític i el procés de recuperació nacional de Catalunya Cacho manifesm el seu desassossec
davant d'aquesta regressió, que a parer seu posava en greu perillla convivencia hispanica, i denuncia els excessos de l' actual nacionalisme espanyol en algun deIs seus darrers treballs academics, com ara Crisis del positivismo, derrota de 1898 y morales colectivas, ponencia que va ser presentada en el
congrés historiograflc «Antes del Desastre: orígenes y antecedentes de la crisis del 98», que se celebra a la Universitat Complutense a finals de novembre
de 1995, precisament en un moment en que la tensió política i la incomprensió vers la realitat nacional catalana arribaven a uns límits aparentment difícils
de superar.
Amb la seva desaparició, el món cultural catala ha perdut un deIs interlocutors més lúcids en el moment en que més necessana era la seva veu serena i vitalment optimista.
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