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C

onscient de la importancia i actualitat que la historia deIs intel-lectuals ha
assolit en els darrers anys i com a conseqüencia d'una dilatada recerca sobre el tema, Christophe Charle, professor dñistoria contemporarua de la Universitat París-I i de l'Institut d'Estudis Polítics de la capital francesa, ens ofereix
una síntesi d'histaria comparada, a mode d'assaig rigor6s, que pretén informar
el lector del nivell que ha assolit l'estudi deIs inteJ.lectuals europeus del segle
XIX.

Christophe Charle destaca les possibilitats que ofereix la historia social
deIs inteHectuals, en clara sintonia amb els plantejaments del socioleg Pierre
Bordieu, per analitzar, des de nous punts de vista, la histOria social de l'Europa
occidental del segle XIX.
Charle intenta desempallegar-se de les interpretacions reduccionistes i
bipolars del marxisme més rígid que han condicionat els estudis historiogdlfics des de la darrera gran postguerra. Aquest intent permet una aproximació
més plural a la complexa realitat social del segle XIX.
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Els motiles nacional, europeu i disciplinari
L'europeisme historiografic de Christophe Charle vol trencar els motlles d'estudi i anhlisi heretats d'una tradició historiografica massa vuitcentista,
construlda sobre els límits deIs estats nacionals; pero no amaga ei seu origen
d'obra d'encarrec editorial, producte de la nova onada europeista impulsada
pel procés d'integració europeu més recent.
L'escala d'interpretació europea és interessant, útil i necessana, pero
s'ha d'evitar caure en el parany de confondre Europa amb una idea d'Europa
o amb la formació progressiva del marc polític europeu.
Es tractaria d'entendre el funcionament deIs complexos processos d'historia cultural i fixar els diversos mares en els quals van desenvolupar la seva activitat els intel-lectuals de cada país, fixant e1s e1ements comuns i les relacions,
pero assenyalant i no oblidant, conscientment o inconscientment, les diferencies nacionals iJo regionals.
És per aquesta raó que una historia europea comparada no s'hauria de
fer incorporant les recerques, a la forc;a desiguals, de cada país, com fa Christophe Charle, sinó que seria necessari fixar un projecte col-lectiu interestatal
que permetés evitar la reproducció deIs defectes que critiquem en les histories
nacionals, entre d'altres l'oblit o la marginalització de les regions i les ciutats
amb identitat cultural propia.
Elllibre ens presenta una Europa esbiaixada, en la quall'arc atlantic (Gran
Bretanya-Franc;a-Alemanya) té més pes que l'are mediterrani (Espanya-Franc;aItalia), i no aprofundeix en les diferencies regionals, fora d' assenyalar que hi ha diferents ritmes de transformació. Pel que fa al món eslau, magiar, etc., a banda de
reflexions convencionals respecte a la universitat i al paper de la intelligentsia
russa, a la diaspora polonesa, centrada en la figura d' Adam Mickiewicz, als estudiants txecs o a les figures senyeres de Lajos Kossuth i Sandor Petofi per al cas
hongares, tot resta molt marginal. I pel que fa a paiSos petits pero d'una gran importancia pel seu paper de receptors d'exiliats i centres des deIs quals es difondra
propaganda política i producció cultural, com serien els casos de Belgica i SlÜSSa,
no se'n diu res, encara que Charle ho justifica tant amb ellímit en el nombre de
pagines de l' obra com amb els desiguals nivells de la recerca en cada país.
La reivindicació de la interdisciplinarietat de la recerca (historia literaria, filosofica, del món editorial, de la universitat, d'altres nivells educatius,
etc.) és una de les propostes més solides de l'obra i es mostra com a opció
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imprescindible per poder avan~ar en el coneixement de les complexes estructures culturals d'un país o d'un conjunt de pai'sos.
De fet, la incorporació de la recerca d'ambits historiogratics diversos
enriqueix el discurs i permet a l'historiador oferir una visió de conjunt més
matisada i ajustada al fenomen analitzat Aquesta aposta de Charle és una de
les més reeixides de l' obra.

Estructura, límits i conjuntura de 1860
Utilitzant una estructura analítica dividida en dos grans blocs, emmarcats per la ti de l'imperi napoleonic i l'esclat de la Gran Guerra, Charle situa
la frontera entre dues epoques en la historia deIs intel·lectuals, la de les individualitats i la de les agrupacions, en la decada deIs anys seixanta, en que es
produeix un important canvi quantitatiu en el mercat cultural. A Charle se ti
pot retreure que entre 1848, en que finalitza la primera part i s'inicia un període de desballestament, i 1860, en que comen~a la segona, hi ha un buit
d'informació i analisi que el seu estudi no omple.
En la primera part del llibre ens descriu el marc de formació i acció
deIs intel-lectuals (universitat, món editorial, premsa, revistes, restriccions legals, etc.) i ens explica la imatge crítica i desqualificadora que els conservadors, des de Burke, a finals del segle xvm, han ofert sobre la figura deIs intel-lectuals, responsabilitzant-Ios deIs desordres revolucionaris.
En la segona part amplia la informació quantitativa (taules estadístiques
i comentaris sobre el nombre d'estudiants, estudis, producció impresa, dades
sociologiques, etc.), cosa que permet una millor descripció sociologica deIs
intel-lectuals com a grup social. Malgrat tot, l'ús d'aquesta informació numerica, interessant i útil, no sempre es contextualitza suficientment, ja que les
dades per pai'sos són generiques, fan referencia al conjunt deIs estats i no diuen res deIs números i l' activitat deIs centres regionals iJo locals, en molt casos veritables motors d'activitats inteHectuals propies i diferenciades de la
resta.
La contextualització de la informació quantitativa és una necessitat fonamental per fixar els ritmes, les dinamiques i les característiques internes de
cada país, ja que els processos d'uniformització i de centralització, primer
d'arrel absolutista i després jacobina, es veuran contrarestats per resistencialismes cultural s vertebrats per l'acció d'intel-lectuals Iocals que no s'integren
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en els processos generals marcats per la cultura dominant o que, simplement,
posseeixen una producció propia i diferenciada que ha estat arraconada per les
histories oficials sota l'epígraf de regional, provincial o local. Des d'aquest
punt de vista, l' anaJisi qualitativa de la producció i l' acci6 deIs inteHectuals és
molt més important que l' estrictament quantitativa En el cas espanyol cal
destacar el paper de la Renaixenya catalana, pero podríem trobar altres exemples al nord dltaJ.ia, al sud de Franya, a la Gran Bretanya o entre els
grups nacionals deIs grans imperis europeus.

Clan cíclica i tipologies
En el marc cronologic que es desenvolupa entre 1815 i 1898, Christophe Charle ens ofereix les diferents imatges d'inteHectuals del XIX definides
en funció de cicles, en una mena de flux i reflux amb moments d'inflexió
clau, centrats en el cas frances.
La Revolució Francesa ens presenta la nova figura de l' inteHectual,
romantica per exceHencia, que substitueix els philosophes i erudits de la
ll·lustració, els quals esgoten la seva funció amb l'inici del cicle revolucionario
La figura apassionada, intultiva i compromesa deIs «doctrinaris», poetes,
profetes i messies del romanticisme, marca I'inici d'aquesta etapa, que es desenvolupa entre el Congrés de Viena (1814-1815) i la revoluci6 de febrer de 1848.
El fracAs de la primavera deIs pobles provoca un període de repressió, confusió,
acusacions i antiinteHectualisme, especialment entre els grups d'esquerres. A
partir d'aquest moment quallaran una serie de processos polítics, socials, economÍcs i recnics que provocaran canvis que modificaran el marc general de
l' acció deIs inteHectuals, que es veuran sotmesos a un procés de redefinició de
la seva funció com a conseqüencia de l' afer Dreyfus (1898).
L'estudi de Christophe Charle confirma el creixement del mercat cultural i l'increment del nombre d'intel·lectuals a la segona meitat del segle XIX,
com a resultat del creixement urba i de la consolidació progressiva deIs sistemes educatius. Sera llavors quan els intel·lectuals assollran un important grau
de professionalització, independencia i consciencia que els dura a la formació
d'associacions, institucions i plataformes coHectives en defensa d'interessos
comuns, especialment deIs escriptors en defensa de la propietat inteHectual.
A mesura que el segle avanya, la figura de l'intel·lectual es transforma i
supera les categories individuals d'artista, poeta, salvador i profeta, pero mai
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queda cIar on és la frontera entre un home culte amb fonnaci6 academica que
treballa amb valors simbolics i un inteHectual propiament dit. Des d'aquest
punt de vista, la definici6 d'intel·lectual resta ambigua o massa generica A
Charle se li pot retreure un excés de sociologisme i una tendencia a esborrar
les fronteres entre un inteHectual (segons ell professors, periodistes, publicistes, metges, advocats, etc.) i un home culte stricto sensu, ja que no tots els escriptors, ni tots els estudiants, ni tots aquells que desenvolupen una professió
inteHectual, són inteHectuals, si entenem per inteHectual aquella persona que
treballa amb valors simbolics i culturals pero que posseeix un esperit crític o
unes fortes conviccions i que intenta, a través del seu discurs, oral o escrit,
manifestar la seva opinió iJo intervenir en !'epoca organitzant platafonnes associatives i d'opinió o creant estats d'opinió a favor o en contra d'un determinat projecte o d'un detenninat programa polític iJo cultural.
Malgrat que Christophe Charle intenta evitar centrar la seva anaIisi en
les grans figures, de fet el seu discurs no pot defugir l'encÍs enlluemador deIs
grans personatges. Aquest punt és molt important, ja que la reconstrucció
historiografica d'una epoca no s'ha de centrar en els autors i en les obres canonitzades pel temps. S'hi ha d'incloure el conjunt d'autors i obres coetanies,
tant les que superaran el pas del temps com les negligides per les reconstruccions historiografiques pero que van tenir una gran audiencia i transcendencia
ímmediata o a curt i mig termini. Sera aquesta precisió, que solament es pot
fer des de la biografia, la microhistoria i la historia local, la que ens pennetra
entendre el procés de definició d'un coHectiu molt heterogeni.
A banda d'aixo, sña de ser conscient que l'inteHectual és interessant
pel seu paper en els canvis del món contemporani, tant si és a les rengleres de
l'ordre establert com a les de l'oposició. Des d'aquest punt de vista, el treball
de Christophe Charle se centra fonamentalment més en l'intel·lectual que es
defineix per oposici9 al sistema establert, en defensa de la llibertat de premsa,
de reunió, d'associació, d'expressió, que no pas en aquell altre que es defineix
en defensa del sistema (inteHectual orgaruc o no), sigui quin sigui.
L' estudi deIs inteHectuals al servei de l' ordre establert és fonamental
per entendre la historia del nostre temps. Aquests inteHectuals han evitat o refusat el substantiu per diferenciar-se deIs inteHectuals identificats amb la revolució i amb la crítica del sistema vigent, imatge que ells mateixos han satanitzat i ridiculitzat. Pero, de fet, la seva acció és intel·lectual i se'ls ha de
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definir com a intel-lectuals i han de ser estudiats amb deteniment, perque amb
la seva producció han propiciat, alentit ilo modificat processos polítics i culturals de caracter general.

Reflexions fmals
La historia comparada exigeix un coneixement elevat de la bibliografia
i la recerca de cada país estudiat. Christophe Charle posa de manifest un gran
coneixement de les bibliografies anglosaxona, alemanya i francesa, pero aquest
coneixement minva respecte a d' altres historiografies, especialment l' espanyola.
Malgrat tot, elllibre és de molt bona factura i com a aproximació general
al tema és una lectura obligada, ja que pennet definir millor els intel-lectuals
com a grup social que s'insereix i contribueix a la configuració de l'Europa
contempor3.nia

