
APROXIMACIÓ METODOLóGICA AL FET NACIONAL o 

per RAFAEL Rmó 

Des de finals del segle XIX, el fet nacional, potser com pocs altres 
temes, ha donat peu a una immensa iiteratura en gran part referida al 
tractament conjuntura:l de realitats historiques immediates. Des de di
verses posicions ideologiques, i per tant polítiques, se'ns ha ofert una 
amplíssima gamma d'interpretacions. iE,ls topics en aquest camp han 

,servit per classificar ds autors, els moviments i els conceptes mateixos 
dins dues estretes coordenades classistes. 

D'una banda, els corrents nacionalistes tradicionals cauen delibera
dament en el parany de la idealització de la nació per damunt d'una 
societat no solidaria, i presenten eIs moviments nacionalistes com eIs 
motors de desvetllament de <la consciencia nacional en un procés amat. 
Paren molt poc esment en el marcestructural i en la realitat social, 
factors que queden amagats en les formulacions abstractament comu
nitaxies.1 

D'altra banda, la majoria de cientmcs socials de l'esquerra han apro
fundit poc en el tema de la qüestió nacional, com tamhé han deixat molt 
de banda l'analisi de l'estat capitalista, o més ben dil, auna teoria de 
l'estatcapitalista, així com l'estudi de restat socialista o "regims en tran
sició cap al socialisme", oels anomenats "estats de constitució socialista". 
La gran varietat i confusió terminologica sobre aquest últim tema és una 

.. Aquest artiele és una versió revisada del que es publica, a "Contradictions". 
n.· 4, Base théorico-réelle des exposés ideologiques et strategiques de la question nationale, 
assaig de diaIeg amb E. !Mandel, pel seu artiele Question nationale et luttes de classe$ 
dans les pays imperialistes, a "Contradictions", n.· 3. Agraeixo l'ajut que en aquesta 
revisió m'han prestat els companys J. A. González Casanova, Ernest LIuch, Josep Termes, 
CarIes Viver ,PicSuny,er, 19nacio de OUo i Raimon Pelegero, els quals, amb llurs comen
taris, indubtablement n'han millorat el contingut, cosa que no exclou que les possibles 
limitacions siguin totalment imputables a rautor. 

1. La literatura sobre la nació i els nacionalismes, com he dit, és molt extensa. Com 
a primers instruments bibliograncs introduotoris poden servir Nationalism: A Report by 
a Study Group of Members oi the Royal lnstitute of lnternational Affairs, Oxford Univer
sity ,Press, 1939; K. S. PINSON, A Bibliographical lntroduction to Nationalism, Columbia 
University Press, 1935,; K. W. DEUTSCH i R. L. MERRITT; Nationalism: An lnterdiscipli
nary Bibliography: 1935-1965, M. l. T. Press, 1966. 
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expressió de la debilitat deIs estudis :6ns ara realitzats.2 Sobre aquests 
tres grans temes encara predominen eIs estudis i enfccaments que es 
limiten a repetir formalment lesgrans frases deIs cl~sics del marxisme 
(Marx, Engels, Lenin), gairebé com qui recita el catecisme. Hi ha pocs 
intents d' aprofundir seriosament aquell pensament c1~sic i de replan
tejar, davant el desenvolupament i el canvi d'unes realitats historiques, 
tota la troria marxista respecte a aquests fets. En general es pot dir que 
molt sovint es cau o bé en la reiteració ja aHudida o en la pobresa teori
ca i en "aprofundiments superncials". 1 -conseqüencia logica de tot 
,aix&- de vegades les polítiques i estrategies dels moviments d' esquerra 
-que es fonamenten en aquesta debilitat toorica desemboquen en posi
.cions allunyades de la realitat social. 

Pel que fa al problema nacional, una visió interpretativa molt estesa 
.entre els d'esquerra, la que manté Mandel per exemple, la podríem for
'millar d'aquesta manera: en primer noc 'es reconeix el cadwter demo
·-cratic de la reivindicació nacional i per mnt es defensa el dret deIs 
pobles a disposar d'ells mateixos, o sigui, el dret a l'autodeterminació.3 

2. En l' estudi de l' estat capitalista es donen avui dia algunes interpretacions apa-' 
Tentment diferents pero ben complementaories. Per exemple, N. ,POULA.'1TZAS, Pouvoir 
;politique et classes sociales, Maspero, 1970. R. MILLmAND, The State in Capitalist So
.ciety, Basic Books, Nova York, 1969. També la polemica entre aquests dos autors publi
'cada a "New >Left Review", novembre-<lesembre, 1969, i l'artiele de R. MILLIBAND, 
Poulantzas and the Capitalist State, a "New Left Review", desembre 1973. Darrerament 
.'N. POULANTZAS, Les classes socials dans le capitalisme auiourd'hui, Du Seuil, 1974. 

Dins el camp de l' estudi i qualificaci6 deIs estats socialistes hi ha una diversitat 
,de visions, sovint contradictories, des de Trotski a la recent polennca Sweezy-Bettelheim. 
l'er a una sÍntesi de les grans definicions d'aquests ,estats vegi's, entre altres, Les formes 
de l'état socialiste, a "Annales de la Faculté de Droit et de Scienoes Politiques et 
Economiques de Strasbourg", XX, Librairie Dalloz, 1968. 

3. E. MANDEL: op. cit., p. 4,5: "Tout d'abord, en ccmbatlant pour leurs droits démo
<:ratiques, les masses combattent contre l'opression, c'est-a,-dire défendent une juste cause. 
Le socialisme ne ¡>eut justifier ou f.errner les yeux devant aueune forme d'oppression et 
'Ii'eXlploitation, quelque "seccndaire" qu'elle soit. Toute l'argumentation coneemant les 
"contradictions principales" et les "contradictions secondaires" cache d'ailleurs une incom
préhension de la nature généralement combinée de ces contradictions, une incompréhen
'liion de l'aspect structurel de leur imb,·ication. Le droit des peuples a, disposer d'eux-memes 
.est manifestement un droit démocratique de base. ,Le refus de laisser un groupe ethnique 
se gouverner ou s'éduquer dans sa propre langue constitue un phénomene d'oppression 
manifeste. En refusant de défendre ce droit des peuples a I'autodisposition, sous quelque 
prétexte que ce soit, les organisations ouvrieres au sein des nations oppresseuses se fe
raient les apologistes de fait de I'oppression et de I'annexion". Una interessant visi6 que 
'segueix les línies d'aquest primer punt, referida a la realitat espanyola, és la de TROTSKI, 
Escritos sobre España, Ruedo Ibérico, 1971, recull d'articles d'aquest autor sobre la vida 
política al nostre 'estat, principalment sobre el període de la segona república i de la 
guerra civil. Sobre el caracter democrMic deIs moviments nacionalistes, vegi's en concret 
pp. 18 i 19: "Las tendencias separatistas plantean a la revoluci6n el objetivo democrá
tico de la libre determinación nacional [ ... ]; la vanguardia proletaria debe adoptar en la 
cuesti6n de la libre determinaci6n nacional una actitud audaz y sincera. Los obreros 
defenderán hasta sus últimas consecuencias el derecho de los catalanes y de los vascos 
a organizar su vdda en un Estado independiente en el caso de 'que la mayoría de la 
poblaci6n de dichas naciones se pronuncie pOr la separaci6n completa. 'Pero esto no 
significa, naturalmente, que los obrems avanzados empujen a los catalanes y a los 
vascos a la separación. Al contrario, la unidad económica del' pals, con una amplia 
autonomía de las nacionalidades, ofrecería grandes ventajas a los obreros y campesinos 
desde el punto de vis.ta econ6mico ~ cultural"; pp. 43 i 44:: "la enorme importancia de 
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En segon lloc hi ha una consciencia de les derivaeions polítiques que 
pot produir l'oblit d'aquest problema. En aquest sentit, i novament amb 
paraules del mateix :\1andel: "en refusant aassumer la lutte pour la 
défense des libertés démocratiques, en refusant de se joindre aux mouve
ments de massequi poursuivent ces objectifs, le mouvement ouvrier 
abandonne ces mouvements a des directions petites-bourgeoises et bour
geoises, et facilite done en réalité leur récupération par des courants de 
la bourgeoisie, facilite done la manoeuvre de diversion qui tend a les 
rendre inoffensifs pour la survie du régime capitaliste. Cette manoeuvre 
ne découle pas, comme le pensent des dogmatiques ultra-gauchistes, de 
la nature meme des revindications démocratiques ou nationales, qui 
correspondent a des situations· de fait devant aboutir fataIement a des 
réactions de protestation. Elle découle de l'incapacité ou du refus du 
mouvement ouvrier a se battre pour sa propre hégémonie au sein du mou
vement national". 4 

En tercer 110c -moment clau de la visió interpretativa- es planteja 
la integració de la lluita contra l'opressi6 nacional, que aporta valuosos 
aliats al moviment obrer, dins ia lluita per objectius anticapitalistes, 
$ocialistes, revolucionaris, "prioritat absoluta". 5 Aquí ens trobem, en la 
meya opinió, amb una dificultat teorico-practica: la dialectica d'aquesta 
integració. Evidentment, només poden admetre aquesta dincultat aquells 
qui iins 'ara hagin estat d'acol'd amb el que hem dit; o sigui, que tots 
aquells qui obliden de bon principi la necessitat de consideraci6 de la 
qüestió nacional no tenen motiu per plantejar-se els problemes que com
porta aquesta integraci6 pel fet que no hi creuen. Ni en la integració 
ni potser en la mateixa qüestió nacional. 

A partir d'aquesta visi6 interpretativa, el tractament superficial de la 
integraci6 el veiem expressat en dues postures molt esteses: a) Fer exces
sives subdivisions del mateix ohjecte social, o sigui, ia diversitat de trac
tament de les mateixes lluites, Ja qua'! porta a un oblit de les condicions 

las consignas democráticas [ ... 1, la autonomía nacional, todas estas cuestiones vitales y 
profundas están ligadas en la conciencia de la gran mayoría de los obreros españoles [ ... l. 
La consigna de la autodeterminación nacional reviste actualmente en España una im
portancia excepcional"; pp. 85 i 86: '~[ ... ] el carácter progresista, revolucionario-demo
crático de la lucha naoional catalana contra la soberanía española, el imperialismo burgués 
y el centralismo burocrático [ ... ]. En la fase actual, dadas las combinaciones presentes 
de las fuerzas de clases, el nacionalismo catalán es un factor revolucionario progresista. 
El nacionalismo español es un factor imperialista reaccionario. El comunista español que 
no comprenda esta distinción, que afecte ignorarla, que no la valorice en primer plano, 
que se esfuerce, por el contrario, en atenuar su importancia, corre el riesgo de convertirse 
en un agente inconsciente de la burguesía española y de estar perdido para siempl'e para 
la causa de la revolución proletaria". 

Un resum basic del escrits de Trostki sobre el problema nacional cataIa- fou publicat 
per E. iLLUCH, Trotski i la qÜ6BtiÓ nacional catalana en els anys 30 a "Revista de Cata
lunya" ,no o 106, 1967, pp. 5.g'()2. 

4. MANDEL, op. cit., p. 45. 
5. Ibid., p. 51. 
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IDstoriques específiques, i a la llarga es converteix en una manifesta 
defensa de plantejaments d~un socialisme "químicament pur", universal. 
Aixo significa oblidar la unitat del marc de referencia del marc de lluita, 
sigui la NacióJEstat, sigui una determinada mea mundial i les seves 
especials característiques. Tenim un exemple d'aixo darrer en els esfor
c;os per part d'alguns te<'>rics per aplicar a Europa una alllHisi i unes estra
tegies clarament "tercermundistes" ("colonialismes originals", revolu
cions armades, etc.). b) En la mateixa línia de la postura anterior orde
nar els diversos aspectes de la liuita global dins d'una jerarquia tancada 
i absoluta. Així s' arriba a mantenir que determinades reivindicacions 
han de plantejar-se quan ja han estat conquistad es les més importants o 
que, una vegada en el poder, feta ja la revolució, es concediran per 
escreix. 

Les aetituds deserites són producte ,de l'oblit, o ignorancia dins de la 
visió interpretativa esmentada de la hase historieo-estructural (cree que 
les estructures són historiques, pero matiso preveient possibles acusacions 
d'ahistoricisme), base historico-estructural que en altres paraules Anouar 
Abdel Ma:lek anomena el "principi sociologic d'especificitat historica".6 
Si més no tals actituds mostren una insuficiimcia de consideració de les 
relacions entre '1' estrategia concreta i I' esmentada base historica. 

Per evitar aquests defectes, evidentment tota anMisi de qualsevol 
fet social demana una base metodologica correcta, entenent per tal 
aquella que permeti explicar, i no només descr1ure, la realitat sense 
came en cap trampa raciona:lista, ,ideaJisva o purament emp~ricista. 
Dit en altres termes, aquella anidisi que permeti defugir la falsa supe
ració kantiana de la dualitat Raó i Empíria. 

En primer 110c hem d'evitar els "conceptes racionals purs" i recordar 
contínuament la unitat essencial entre teoria i realitat. Aquesta unitat és 
necessaria per mantenir la logica i coherencia de tot discurs teOric. Els 
conceptes que podem elaborar en el curs del nostre treball hauran d' ésser 
el resultat d'aquesta interrelació; si no, haurem d'acceptar com a valid 
tot tipus d' e~licacióque ai:Ili idealment un nivell conceptual de la base 
real que s'intenta explicar. Com diu Cerroni, aquestes concepcions racio
nalistes 'que pretenen fer una abstracció del món de l' experiencia i deIs 

6. Anouar ABDEL-MALE'K: "Marxisme et sociologie des civilisations", La dialectique 
sociale, París, Du 'Seuil, 1973, p. 36.0. 

Ac;¡uest autor ha publicat diversos treballs sobre I'imperialisme (per exemple: Sociolo
gie de l'imperialisme, París, Anthropos, 1971), sobre el món arab, en particular Egipte 
(en castelllt, Egipto, sociedad militar, Tecnos, 1967) i sobre el fenomen nacional (per 
exemple, i a més del volum citat més amunt, "La participation des classes populaires au 
mouvement national d'independance (XIXe et XXe siecle), dins Mouvements nationaux 
d'independance et classes populaires, Armand Colin, 1971. 

A la tercera d'una metodología per al tractament del f.enom.en nacional, Malek 
utilitza el concepte de "fenomen nacionalitari" com "un facteur objectivement central 
dans la dialectique multiforme des révolutions, des évolutions, des contre-révolutions et 
de la stagnation apparente" ("Marxisme ... ", op. cit., p. 339). 
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interessos "es limitaran a transferir novament el model poIític a la utopia, 
a reconvertir el model poIític en model moral".7 El mateix científic que 
pretén realitzar l' anllisi forma part d' aquesta unitat teOrico-practica, i 
tal com les idees i visions polítiques o econOmiques elaborades pels 
teOnes de cadascun d' aquests camps inHuencien les respectives institu
cions polítiques o econOmiques, aquestes a 11ur tom també inHuencien 
els qui pretenen treballar-les científicament, si més no pel fet que eIs 
teOries formen par! del mateix cos social on aquelles regeixen. Aquest 
mateix pensament es pot aplicar als regidors directes de les institucions 
que en les societats industriautzades es presenten com a purs tecnics o 
tecnc>crates sense cap mena de connotació ideologica. 

En segon !llochaurem de tenir present que, malgrat 'que analitzem un 
sol objecte social del qual, insisteixo, formem part, el rigor científic i 
una correcta divisió del treba1l ens exigeix partir des de diversas bases 
ana:lítiques. Sempre, pero, haurem d' efectuar nneludible retorn a la 
síntesi primaria com a Única explicació valida global del fenomen. En 
aguest mateix sentit, i també per raons de meto de científic, establirem 
certs ordres de prioritat en la nostra an8lisi, sigui en l'emfasi donat a 
Jes parts de rexplicació, sigui en les ,diverses conclusions. Aquest ordre 
teoric necessari no respon a cap ordenament en la re!l!litat, sin6 a una 
exigencia logica de cara a una daredat mental i d' exposici6. 

Fetes aquestes consideracions previes, potser obvies pero que refor
~aran [a meYa linia a explicació, exposaré el que jo cree que és una apro
ximació metodologiea al fet nacional. Aquesta realitat social ha d' ésser 
analitzada des de quatre nivells de consideració totalment interrelacio
nats que representen eldivers tractament d'un únie fet. Els quatre 
nivells de consideració ·es poden fer correspondre als moments historics 
determinats en 'que sorgeixen els 'grans corrents d'interpretaci6 del 
mateix fet naciona:l, i, en conseqüencia, els moviments polítics que apro
fiten els elements continguts en aquesta Iqüesti6 per a les respectives 
lluites. 

l. El primer nivell és el que jo anomenana histOrico-estructural. 
Aquí és on es donen tots aquells elements que han servit de fonament 
per a la gran majoria de teories, referides a fets i dades empíriques, del 
fenomen nació. Amb els elements que són analitzats en aquest nivell, 
des d'angles molt oposats, s'ha identificat la nació amb una llengua, o, 
en termes més amplis, amb unambit cultural, amb una religi6, amb 
una historia comuna, amb una economia, amb una estructura social, 
amb una etnia, etc., totes elles 'amb ranim de subratUar determinades 
característiques diferencials com a "conformadores" de la nació. 

7. U. CERRONI, La liberta dei modemi, Bari, De Donato editore, 1968. Faig servir 
l'edici6 castellana, La libertad de los modernos, Barcelona, Martmez Roca, 1972, p. 173. 
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Davant aquests intents cal precisar que no podem cosificar el fet 
nacional com a realitat inamovible ni podem establir aquests elements 
com a pre-condicions absolutes, ni tampoc podem considerar-los com a 
constants elevant~los a un nivell d'explicació última. El que pertoca fer a 
aquest nivell és l' anhlisi bistorica de tots els elements de base estruc
tural en cada fenomen nacional a tractar i en cada epoca histórica deter
minada. Així, hem d'anar a buscar els múltiples trets que defineixen allo 
que en Bloom anomena "l'bome historic" davant el concepte abstracte 
"d'home generic".8 Recerca d'aquells trets que l'home en diverses cír
cumstancies historiques i geogra:6ques haura anat desenvolupant en la 
seva diversa Huita amb la naturalesa. Dit en termes més globals per 
comprendre tota la societat, anirem a buscar les "estructures nacionals 
de les formacions socials".9 1 més que llur identificació i equiparació 
amb una determinada nació avui, ens interessara. de resseguír-ne el 
procés de formació, des de l'origen, per arribar a comprendre llur pre
sentació en la forma actual. !O No cal dir que al llarg d'aquest procés 
observarem la des'a,parició i kansformació d'a:lguns fenomens que ens 
justificaran l'exisb~ncia historica de determinats grups i/ o llur assimi
lació per altres. En aquest nivdl metodologic haurem de trobar l'expli
cació real, de bas,e, de les diverses manipulacions i instrumentalitzacions 
del fet nacional per part de les diverses dasses socials. Sense aquests 
elements del primer nivell, la manipulació seria totalment iHogica i im
possible. 

És en aquest primer nivell on s'ha de situar basicament l'estudi de 

8. S. F. BLOOM, The World of Nations: A Study of the National Implieations in the 
Work of Karl Marx, Nova York, Columbia University Press, 1941, reimpres a Nova 
York, AMS J>ress, 1967, p. 2. Aquesta obra és un treball important per a la comprensió 
de la posició de Karl Marx davant el problema nacional. 

9. G. BOURQUE i N. LAURIN;FRENETTE, Classes sociales et idéologies nationalistes 
au Quebee: 1760-,1970 a "L'hornme et la société, n.OS 24-25, p. 222: "La structure 
d'une formation sociale dans laquelle prédomine le mode de production capitaliste est une 
stmcture nationale en ce qu'elle implique: a) L'existenoe d'une unité eeonomique servant 
de cadre principal aux échanges entre les classes engagées dans le processus de pro
duction. b) D'une unité territoriale, iuridique et politique, ces trois aspects étant étroite
ment liés et reposant sur J',existence de l' état national comme appareil principal du 
pouvoir politique centralisé. e) D'une unité linguistique et d'une homogénéité eulturelle 
relative de l'ensemble des groupes engagés dans des rapports de production de type 
capitaliste. d) L'existence, la diffusion et l'imposition d'une représentation idéologique de 
eette unité, se traduisant, par exemple, dans les notions "d'intéret national", de "commu
nauté nationale", de "volonté nationale", etc., la nation est ainsi l'effet spécifique de la 
structure du mode de production capitaliste sur les supports de ce mode". Vegi's també, 
en aquest sentit, Toan TORRA, La Nación, realidad histórica a "Realidad", n.O 24, de
sembre 1972, p. 17: "Como apuntamos más arriba, los suj,etos de la historia no son 
los modos de producción, sino las formaciones sociales, cada una con una peculiar articu
lación de la estructura y superestructura". 

10. Un pas metodológic previ, que escapa als límits d'aquest, seria l'estudi -de la 
genesi del concepte "nació", i de la seva relació amb altres conceptes con són gens, 
ethnia, patria, etc. Vegi's, per exemple, Anthony n. SMITH, Theol'ies of Nationalism, 
Duckworth, 1971, pp. 153-255. També L'idée de nation, "Annales de Philosophie poli
tique", n.O 8 (1969), pp. 7-62. També Nationalism: A Report ... , pp. 1-8 i 249'-264. 
Per últim, B. A:KZIN, Estado y nación, F.C.E., 19,68, pp. 32-43. 
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Pierre Vilar, esmentat per Mandel al seu artiele. Vilar aclareix de bon 
principi que busca una explicacióhistorica, com a únic camí per a la 
comprensió deIs fenomens actuals, II evidentment combinada amb els 
estudis de les estructures economiques de base.12 Vilar, després de 
detectar unes particularitats del "cas" catala en la seva "arrencada" cap 
al capitalisme i cap a la industrialització, tot demanant-se pel significat 
d'aquestes diferencies, planteja el problema d'allo que ell anomena "per
sonalitat regional" o "'realitat de grup". Sense cap mena de recan9a. 
ell reconeix que es tracta d'un problema historic, geograJic i també 
polític, que "no podia ésser estudiat sinó a partir d'una realitat de grup 
tant com de territori". 1 precisament per definir aquesta realitat es plan
teja la possibilitat d~utilitzar la paraula "naci6". Per aixo, també, l' estudi 
d' aquest fet representa l' estudi alhora de dues dimensions, la psicologica 
i l' estructural, pero sobretot en llurs relacions movents, perque, com diu 
Vilar, "en realitat les r,elacíons entre una estructura economica i un 
sentiment de grup no poden ésser adarides per unaobservaci6 estatica; 
aquestes s'han anat constituint historicament" .13 

En aquest sentit, una disciplina, sobretot la i$tOria, haura d'ex¡plicar
:qos el fons de la qüesti6 i la sociología ens hauria de servir per expli
car la forma sota la qual se'ns presenta a cada momento Dic "hauda" 
perqueen la sociologia actual trobem molt pocs conceptes plantejats 
correctament per I'estudi d'aquesta qüestió, ,la majoria d'ells referits a 
realitats exc1usivament a niv.ell mental, amb una valides a molt limitada; 
conceptes que 'són practicament inservibles per aplicar a la realitat histo
rica.U 

Sobre el doble eix esmentat, estructural-historic i social-psicologic, 
slhan d'anar ooHocant tots els elements que trobem en la recerca sobre 
el fet nacional. Referint-nos a la rea:litat de grup, hem de poder explicar 
el successiu r~llevament de les diverses classes socials en la direcció deIs 
grups, emmarcats per aquests elements histOricsestrllcturals. En aquest 
sentit, i per acabar la descripció d'aquest primer nivel!, vull destacar una 

11. :P. VILAR, Catalunya díns l'Espanya moderna, 2." ed., Barcelona, Ed. 62, 1965, 
p. 29. Recordem que aquesta obra porta coro a subtítol: Recerques sobre e/s fonaments 
economícs de les estructures nacionals. 

12. La influencia deIs factors económics sobre el procés de creació de la nació la 
podríero sintetitzar en els s·egüents fenomens: a) Formació d'un mercat. b) ,Formació 
d'una burgesia. c) Transformaci6 económica del campo d) Creació d'una infraestructura de 
transport i comunicació per tot el territorio 

13. VILAR, Catalunya ... , pp. 35-39" 
14. Deixant de banda seriosos dubtes sobre les característiques d'una disciplina 

com ¡a sociologia, he d'assenyalar que en aquest sentit jo faig, a la meva tesi doctoral, 
una crítica del concepte de "cultura política" de Gabriel Almond. Aquest autor pretén 
unificar els corrents de la psicología i de l'antropología dedicats a l'estudi deIs factors 
poHtics de la personalitat humana, essent ,els seus predecessors els estudiosos del "ca
rilcter nacional", i elaborar el modelde sociología poHtica que serveixi per explicar les 
influencies de la cultura, en termes amplis, a la política. Ara bé, "cultura poHtica", per 
a Almond, són pures orientacions i actituds envers el sistema poHtic, mentalitzant així 
totes les relacions socials i aconseguint, per tant, resultats de validesa molt dubtosa. 
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serie d' elements de difícil consideració i que fins ara han estat objecte 
de roblit de la majoria d'autors. Em refereixo als elements culturals de 
la qüestió. La cultura és quelcom de més ampli que els purs objectes 
artístics o que la mateixa llengua. Curiosament, dos autors fot<;a llunyans 
en la historia i en les ideologíes respectives coincideixen en r abast 
essencial del fenomen cultural. Tant Tylor, que inspirara Morgan, i per 
tant Engels, com Stalin, inclouran en llurs definicions de cultura els 
habits, els costums, les lleis, la psicología peculiar, etc., tot aixo producte 
de les condicions d'existencia diferents que es donen en la ihumanitat.15 

EIs factors culturals formen part, sens dubte, de la base mstorico-estruc
tural que facilitara posteriorment la manipulació i instrumentalització 
del fet nacional per alguna classe, i per aixo és molt important Hur 
consideració per reHectir tots els factors necessaris per a una correcta 
interpretació.16 

L'analisi deIs facrors culturals com a elements de mobilització política 
ha propulsat la immensa literatura, de tan diverses escoles, sobre el con
cepte de "caracter nacional" i la seva relació amb les possibilitats de con
vivencia política deIs pobles. Parlar de comunitat de caracter és referir
~e adivensos fenOmens que han $,ervit de justificació a cornegudes a"ber
racioIl!S histo.riques, pero la dclol1illaoió d'aquesta realitat no és 'suficÍent 
per negar la seva necessaria i mesurada consideració. Un autor fins fa 
molt poc ohlidat i ara recuperat per algunes escoles d' es'querra, Otto 
Bauer, ens dona una definició de nació que porta implícita aquesta 
polarització sobre la base del oaracterP PeT a Bauer el "caracter" no és 
un factor independent que surt del no-res, sinó que és el resultant d'una 
historia, d'un ¡dirueg realitzat encomú entre els homes d'una societat i 
la naturalesa en la lluita per la subsistencia, d'unes relacions de produc
ció determinades i canviants en la historia. Seguint Maxime Rodinson 
en la seva resposta a l'acusació feta per Stalin oontra Bauer per la im-

15. E. B. TYLOR, Primitive Culture: Research into the Development of Metho,w-
logy, Philosophy, Religion, Language, Art and Costumes, London, Murray, 1871: "Cul
tura és aquelI complex global que inclou coneixements, creences, art, lIei, moral, costums, 
i qualsevol altra capacitat o ha,bit adquirit per I'home com a membre d'una societat". 
Vegi's també J. V. STALIN, El marxismo y la cuestión nacional a Obras, Moscou, Edi
ciones en Lenguas Extranjeras, 1953', vol. U, p. 316: ''Les nacions no soIs es distin
geixen les unes de les altres per lIurs condicions de vida, sinó també per lIur fisonornia 
espiritual, la qual s' expressa en les particularitats de la cultura nacional [. .. ], la psi
cologia peculiar que s'ha anat formant a cadascuna de les nacions, de genera ció en ge
neració, a conseqüencia de les condicionsd'existencia diferents [ ... ], com s'expresa en 
les peculiaritats de la cultura comuna a tota la nació, és aprehensible i no pot ésser 
deixada de b<mda". 

16. ¡Per a una enumeració d'aquests factors que formen les "bases culturelIes" 
vegi's J. R. SURRATEAU, L'idée nationale: de la revolution a nos iours, París, P.U.F., 
1972, pp. 32-47. 

17. Qtto BAUER, Die Nationalitiitenfrage und die Sozialdemokratie, 3." ed., Viena, 
1924, p. 135: "La nació és el conjunt de tots els homes que un comú destí ha reunit 
en una comunitat de cara,cter". Aquest és I' autor de l' esquerra que ha anat més Iluny 
en la consideració de l'element cultural de base. 
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port?mcia que aquest dona al conc-'epte de "caracter", remarcaré que no 
es tracta de deslligar el carilCter nacional, "categoria de psicología col
lectiva", de les condicions concretes de la vida social, sinó d,observar 
precisament "el condensat de la historia de tota una nació, de la histO
ria deIs seus avantpassats, de les condicions de llur lluita per r eXÍS
tt~ncia".18 

Tots aquests factorshistorics estructuraIs formen el marc concret de 
les lluites sociaIs; ens expliquen respecificitat política deIs pobles o, en 
l' expressió ja citada, les estructures nacionals de les formacions socials, 
i tots ells influencien, per taní, quaIsevol classe social en les seves 
accions. 

Amb aquesta perspectiva hem d'interpretar el polemic paragraf del 
Manifest Comunista, on Marx descriu com el proletariat en el camí cap 
a la seva alliberació es convertid!. en "classe nacional", no pas en sentit 
burges, sinó com a expressió de la seva participació en aquells elements, 
que no li són aliens i que formen part de ~a seva mateixa essencia.19 

19ualment, en una visió internacional {interestatal) del problema de 
les ,estrateg1es del proletariat als palsos capita:lisíes, no podrem oblidar 
la relació entre la progressiva penetració i la consegüent dominació del 
capital nord-america en 'les diverses economies europees, per exemple, 
i ladiversitat de processos de desenvolupament (com a transposició més 
amplia de l'originalitat definida per 'Pierre Vilar).20 

2. El segon nivell de consideració és l'ideolOgic. Donada l'existencia 
d'uns determinats elements historico-estructurals, entre els quals els 
més importants, insisteixo, són els economics, >I1em d'analitzar la formula
ció de la idea de nació per part d'una classe social determinada, la do
minant. Veure sota quines f'Ürmes i per mitja de quins processos la idea 

18. Maxime RODINSON, Le marxisme et la nation a "L'homme et la Société", n.O 7, 
p. 137. Rodinson defensa Bauer deIs atacs de Stalin i assenyala la influencia de Bauer 
en Lenin sobre el concepte de nació, en un major grau de la que pogués tenir el 
mateix Stalin. Aquesta mateixa opinió és mantinguda per Hélene CARRERE D'ENCAVSSE, 
Communisme et nationalisme a "Revue iFrangaise de Science ,Politique" (juny de 1965), 
p. 23. 

Rodinson és conegut sobretot pels seus treballs sobre el món musulma:, com per 
exemple Islam et capitalisme, Du Seuil, 1966; MarxÍ8me et monde musulman, Du 
Seuil, 1972. Com Malek, Rodinson intenta elaborar uns conceptes sociologics marxistes 
pel tractament del fet nacional; vegi's per exemple, a part del text citat, Sur la théorie 
marxiste de la nation a "Voies Nouvel1es" (maig de 195,8) i "Sociologia Marxista e Ideo
logia Marxista", Marx vivo: Sociologia ed economía, Mondadori, 196,9, pp. 9-43'. 

19. Sobre aquest paragraf del Manifest, on Marx parla del proletariat com a classe 
nacional, hi ha hagut diverses interpretacions i deformacions. Vegi's, per exemple, Ro
man ROSDOLSKY, Worker and Fatherland: a Note on a Passage in the Communist Ma
nifesto a "Science and Society", JQaX, n.o 3 (1965), on aquest autor rectifica la defor
mada interpretació de Heinrich CUNOW al seu llibre Die Marxisme Geschichts Gessels
chafts und Staatstheorie, Berlín, 1921. 

20. Vegi's, per exemple, N. J'OVLANTZAS, L'internationalisation des rapports capi
talistes et l'état-nation, a "Les Temps Modemes" (febrer de 1973). En aquest treball 
descriu les característiques d' aquesta penetració i hi parla de la "specificité" deIs estats 
nacionals europeus. Una versió modificada d'aquest article ha estat publicada a N. POV

LANTZAS, Les classes sociales dans le capitalisme aujoU1'd'hui, Du Seuil, 1974, pp. 43-9-6. 
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de nació serveix com a element de cohesió i de solidaritat d'un cos social 
dividit i enrrontat per interessos contradictoris. La idea de nació ser
veix per .a la superació de tota mena d' antagonismes historico-estruc
turals, siguin religiosos, lingüístics, racials, culturals, economícs, etc., 
situant-se així aquesta idea a una distancia abismal del que és el poble 
en realitat. 

Com ja he dit al principi, aquests nivells de consideració tenen un 
paraHelisme amb tres moments :histories deIs moviments nacionals. EIs 
elements continguts en el segon nivell, la idea de sobirania nacional, per 
exemple, sorgeixen amb l'ascensió del liberalisme i sobretot amb el 
triomf de les revolucions burgeses. La burgesia, classe ascendent i do
mínant, arrenca la sobirania del rei i proclama aquesta vaga idealitat que 
representa Ja "sobirania nacional", amagant la seva dommació darrem el 
classic cicle tancat nació-sobirania-parlament-representants (classes cen
sitaries o posse'idores)-nació.21 

La nació es converteix en subjecte d'imputació política. P'er tant, é¡¡ en 
aquest moment quan la nació assoleix un paper de primera importancia 
en elcamp político És més, tots els factors rustorico-estructurals descrits 
al nive11 anterior prenen, o no, 11ur signiHcat polític nacional arran de 11ur 
manipulació per mitja d'aquesta Heció. 1, com a tal Hcció, la idea de 
nació haura d' ésser representada, i ha sera, en els parlaments, reunió 
deIs representants elegits o representants de la nació (idea), de la 
"voluntat nacional". 

En aquest mateix context historie arrencarael segon gran corrent 
nacional, él ,conservador. Aquest oorrent ,e~ressa ¡la reacció de la hurge
sia conservadora tant davant de la democratització del Hberalisme; o 
sigui,davant de la progressiva entrada de capes populars en el joc polític 
per mitja de l'extensió del sufragi, com davant deIs successius períodes 
revolucionaris a l'Europa de mitjan segle XIX. A'quests grups socials, par
tícips i interprets del nacionalisme conservador, intentaran d'oposar-se 
als plantejaments ideaIs liberals proc1amant els elements ,tradicionals, per 
a ells eterns, de la nació, com la terra, la religió, la Ilengua, etc., conver
tint-Ios en valors absoluts contra eIs quals els homes, o eIs seus gover
nants, no poden fer res. (Aquests elements, com a tals, han d'ésser consi
derats al primer nivell, l'historico-estructural.) 

Uexa,geració maxima de ;¡a reacció conservadora donara peu a aber
racions nacionalistes extremistes, com són els regims feixistes, on la nació, 
en la més absoluta totalitat, s'identifica i unifica al voltant d'un element, 

21. Entre els nombrasos textos de la historia del pensament liberal, vegi's, per 
exemple, J. iLOCKE, Of Civil Government, caps. VII-XIII; J. J. ROUSSEAU, Du contrat 
social, llibres 1 i 11 ("Sobirania" i "Voluntat general"); J. MILL, Essay on Government, 
cap. VIII; John Stuart MILL, Considerations on Repl'esentative Government, caps. V-VII 
("Representació i classes censitaa-ies"). 
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poble, destí, ra911, etc. És la sublimació de ramagament de tota mena 
de contradiccions.22 

3. L' origen del contíngut del tercer nivell de consideració també cor
respon a aquest moment historie. És el nivell furídic institucional. Com a 
(";ulminació aun llarg procés iniciat amb el trencament de Yordre me
dieval, sorgeixen eIs estats nacionaIs (recordant r aspecte basicament 
jdeologic d'aquest segon terme). És el producte de les revolucions bur
geses i deIs esquemes ideologics liberals. 

És evident que eIs conjunts nacionals, les estructures nacionals de les 
formacions sociaIs, com s'na dit, es formaren al llarg deIs segles i que 
també en el procés de creació d'estats dits nacionals jugaren un paper 
important les monarquies absolutistes, pero la nació moderna, com a 
subjecte d'imputació política que encama la voluntat nacional, sorgeix 
de forma coincident amb r estat en el procés de les revolucions burgeses 
basicament o, millor dit, tÍpicament a Fran911.23 

Ara bé, davant la impossibilitat de realitzar ia "nació" en abstracte, 
o sigui, de CI'ear del no-res tot un contingut material que facide suport a 
la idea, en aquest moment i des de restat-nació s'agafa una parce1'la del 
poble real, sigui un grup social o un grup nacional dins el seu si, per 
facilitar la cohesió i la unificació. El ,que pertoca, dones, a aquest niveU 
és d'ana'litzar Ja correspondtmcia o contradicció entre estructures políti
ques dominants, raparell estatal i <la s,eva organització, amb els diversos 
grups socials i nacionals que trobem dins el mateix estat.24 

En la nostra tasca hem de veure, d'una banda, la manipulació de la 
idea de nació, amb una base real que ho facilita. D' altra banda, la funció 
estatal d'uniformització. En primer lloc, adonar-nos de la manipulació de 
la idea de nació per part d'una classe dominant, pero tenint present que 
aixO no es podria produir si no .fos per r existencia real d'uns elements 
de base com.els abans descrits.25 En el desenvolupament deIs moviments 

22. Els autors a destacar en el corrent conservador són, evidentment, 'Burke, Mais· 
tre, Bonald, i posteriorment, sobretot a Fran9a, Taine (que reconeix haver rebut una 
gran influencia de Hegel i de Stuart Mill), Renan, Barres i Maurras. Un petit treball 
general amb un enfocament de nacionalisme conservador és el d'E. H. CARR, Natío· 
nalism and alter, Macmillan, 196,8. Sobre el nacionalisme feixista es poden consultar 
obres generals com la d'E. NOLTE, El fascismo en su época, ,Península, 1967. Sobre 
els pensadors, en particular, vegi's per ·exemple alguns capÍtols de J. PLONCARD D'AsSAC, 
Doctrinas del nacionalismo, Acervo, 1971. 

23. Vegi's, entre altres, A. SOBOUL, La revolución francesa, Tecnos, 1966. 
24. Es pot produir tambéel cas contrari, com el de Vietnam, Corea, i Alemanya 

avui, situacions on una nació (o grup nacional) esta, dividida en dos estats. Vegi's, sobre 
les interessants conseqüencies d'una de les esmentades situacions, H. MENUDmR, Deux 
états, une ou deux nations allemandes? a "Documents", n.O 27, pp. 13-28. 

25. Vegi's, per exemple, l'article de Dimitri KITSIKIS Le Nacionalisme a "Études 
Internationales", n.O 2 (setembre de 1971), p. 35,7, on enuncia els requisits neoessa
ris per a l'existimcia d'una ideologia (nacionalista): "a) une réalité; b) voulolr donner a 
cette réalité la primauté sur les autres realités; c) réussir a faire admettre 8: un grand 
nombre de zélateurs la necessité de votre choix". El segon requisit, "la primauté", ens 
indica la deformació de la ideologia nacionalista. El tercer requisit és d'importimcia 
cabdal perque és la base de la legitimitat. 
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burgesos cap a la idealitat de la nació, els e1ements estructurals aun de
terminat grup (donada la necessitat de superar rheterogeneltat de les 
poblacions dins les fronteres estatals) formaran el "substrat nacional" de 
tot l'estat. Aquest és el cas de la cultura francesa a Be1gica en el moment 
de la creació de restat-nació belga, o de la cultura castellana a restat 
espanyol, com ho mostra per exemple l'ensenyamentexclusiu en un idio
ma encara avui dia. És obvi que ropció per un aaqueS'ts conjunts estruc
turals 1na anat fent al llarg de la historia la classe dirigent, segons els 
períodes, les correlacions de forga, la coincidencia d'interessos, etc. 

En segon noc, hem d'analitzar també l'acció uniformitzadora per part 
de restat per reproduir la dominació. No hi ha pdlCticament cap estat
nació al món modem on es doni una exacta coincidencia de restat amb 
un sol grup nacional. En altres termes, i utilitzant dos conceptes ja clas
sics per subratllar aquest fenomen, trobem ruverses nacionalitats (o grups 
nacionalitaris) al si de la majoria d'estats-nació.26 

Una sÍntesi de la interacció de processos descrits en el segon i tercer 
nivell crec que ajuda a comprendre la funció de tots aquests conceptes. 
La nació, subjecte abstracte d'imputació política, s' eleva per damunt de 
la societat.Per fer operatiu aquestconcepte se li dóna un contingut hisro. 
rico-'estructura1 real que conespon a determinades parceHes del poble 
real (classes propietanes, llengua majoritaria o llengua culta de les clas
ses hegemoniques, religió, etc.), pero aleshores, continuant el procés vers 
l'operativitat del concepte abstracte, s'ha d'uniformitzar totes les parcel
les de la població per mitja de la idea de nació i del seu recolzament en 
els elements reals escollits. AixÍ, un individu pertanyent a uns grups 
socials (dasse, grup cultural, nacionalitat, etc.) no dominants en l'estat
nació, en primer lloc ja es pot sentit membre de la comunitat, ciutada 
de la nació, per la seva participa ció a unacomunitat ideologioo-política 
encamada en restat nacional, pero en segon 110c haura de sentir-se lligat 
als a'ltres ciutadans per uns elements comuns (una economia, una [lengua, 
un passat, una cultura, etc.), elements que serveixen per crear i repro
duir, de forma diferent i amb importancia varia, en cada cas, la "cons
ciencia nacional" o el sentiment de pertanyer al mateix estat-nació. Com 
ja he 'dit, aquesta tasca d'uniformització correspon per definició a l'estat.27 

Justament els estats que reconeixen en llur ordenament legal l'exis-

26. El concepte de nacionalitat pot utilitzar-se per descriure: 1. Una condició 
d'un grup o d'una persona com a membres d'una nació. 2. La condició o "status" legal 
d'una persona (per exemple el seu passaport). 3. Una potencialitat cultural, cap al reco
neixement d'una cultura per part de l'estat. 4. Una potencialitat política: cap a la crea
ció d'un estat independent. En qualsevol deIs dos últims sentits podem mantenir l'opinió 
de la quasi inexistencia d'estats uninacionals. 

27. Vegi's, per exemple, J. J. WIATR, Nation, patrie et coexistence pacifique 
a "Tiers Monde" (juliol-desembre de 19,68), p. 871: "le role de l'État dans le processus' 
de creation d'une nation ne se limite pas 3: foumir le cadre territorial. L'État agit éga
lement en tant que facteur d'homogénéisation". 
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tencia de diverses nacionalitats dins les propies fronteres, en prinClpl 
tendiran a protegir, amb diversos graus, els elements característics de 
cada nacionalitat, pero a rensems i en funció del procés d'uniformització, 
tendiran a crear una "consciencia nacional" global (estatal) que ajudi a 
solidificar, ideologicament o realment, el cos social, superant progressi
vament les diferencies entre la població.28 

També dins aquestes coordenades historiques, poc després de les 
revolucions burgeses, i fonamentant-se en els mateixos principis ideolo
gics, sorgiran els "nacionalismes intems" o moviments polítics dels grups 
nacionals (o nacionalitats) dins d'allo que ells consideren un estat alie (de 
majoria nacional diferent).29 

Davant l' acció uniformitzadora i homogeneltzadora de l'-estat abans 
descrita, els grups nacionals dominats (majoritaris o minoritaris) en base 
a uns elements diferencia'ls i a la recerca d'una nova idealitat nacional 
que qualli en un estat propi, inicien el camí cap a l'alliberació. Així es 
formula el conegut "principi de les nacionalitats": "Les nacionalitats 
que no posseeixen un govern eixit de les seves propies entranyes i que 
estan subjectes a lleis que li són imposades des de fora [ ... ] han esde
vingut mitjans d'altres i per tant són mers objectes".30 

També, com tot ~l procés anteriorment descrit, els nacionalismes in
terns poden ésser manipulats per diversos grups socials i tindran, per 
tant, un contingut ideologic determinat que oorrespondnl a uns interes
sos socials hegemonics en el si del moviment. Podríem identificar, fins i 
tot genericament, nacionalismes pl'Ogressistes i naciona:lismes conserva
dors segons el grau en que la idea de nació expressada defensi la real 
identificació amb el poble. En aquest sentit Recalde parla de nacio
nalisme burges, vers la nació fetitxe, i de naciona'lisme popular, vers la 
nació popular.31 Cal palesar que els primers nacionalismes, els més im
portants i els més possibilitats per la manipulació són els oficials, els gene
rats des de l' estat ,en la tasca d'uniformització. Així hem de distingir 

28. En direcció homogeneilzadora hem d'interpretar la resolució del Comite Cen
tral de PGUS davant la commemoració del L aniversari de la creació de la Unió Sovie
tica, on s'afirma que la Ilengua russa és la preponderant perque així ''ha estat lliurement 
escollida com a instrument de lligam i cooperació entre més de cent nacions" que 
formen l'URSS. 

29. Entre la gran quantitat d'autors que han estudiat els nacionalismes, i a part 
de la bibliografia ba<sica donada al principi, cal destacar per laseva obra Hans KOHN, 
The Idea 01 Nationalism, Collier Books, 1967 {trad. casto Historia de los nacionalismos), 
d'eIl per exemple, The Idea 01 Nationalism: Its Meaning and History, 'Nova York, 1965 
(trad.cast. El nacionalismo: su significado y su historia, Paidos, 19066). 

30. ,P. MANCINI, Della nazionalíta come londamento del diritto delle genti, Tori, 
1851 .(citat per H. KOHN, a Nationalism, ¡nternational Encyclopedia of the Social Scien
ces, Macmillan, 1968). 

31. J. R. RECALDE, Les nationalités en ,Espagne, "Revue 'Internationale du Socia
lisme", n.O 4 (abril de 1967), p. 227. Vegi's també El nacionalismo burgués centra· 
lista, "Cuadernos para el Diálogo" IV (extra); El nacionalismo burgués autonómico, 
"Cuadernos para el Diálogo" {gener de 19067), i La nación popular, "Cuadernos para el 
Diálogo", X (extra). 

9. 
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també, en sentit estatal, entre nacionalismes populars i centralismes oli
garquics o burocratics. 

Avui dia la progressiva concentració de poders que es dóna en eIs 
executius de les dites democracies libera:ls va acompanyada d'una pro
gressiva centralització i accentuament del caracter unitari deIs estats. 
Ambdós fenomens com a expressió del creixent autoritarisme necessari 
per allur supervivencia. En sentit contrari, una possible via per invertir 
aquest procés i fomentar la democratització deIs sistemes és una política 
real de descentralització, procurant de fer coincidir al maxim les persones 
i el centre on es prenen les decisions amb les persones o grups que viuen 
eIs problemes als punts on es troben. La descentra:lització, per ésser real 
i democratica, ha d'ésser política.Així, no podem acceptar la descentra
lització economÍca (regió economÍca", per exemple) defensada per certs 
plantejaments tecnocratics que expressen la real necessitat deIs interessos 
capitalistes de racionalitzar la localització de la vida econamica.32 

En la dimensió internacional {interestatal) actual assistim a la creixent 
superació de les fronteres per part de les ditesempreses multinacionaIs, 
procés que posa en dubte la mateixa existencia deIs estats nacionals. 
L' actual teoria de r estat no pot oblidar aquest fenomen, i per tant cal 
un contacte creixent amb eIs estudis de les relacions internacionals. Pero 
en relació amb eIs nacionalismes interns (dintre eIsestats-nació) encara 
hemd'encetar l'estudi de les connexions entre ambdós factors: superació 
externa i interna de r estat.:!3 

Hi ha un tercer corrent \historie que, ernront deIs dos anteriors, liberal 
i conservador, es proposa la superació de l'estat-nació. Em refereixo, no 
caldir-no, al socialisme. Aquest 'COrrent es proposa realitzar -realment, 
no idealment-, la oomunitat política, la nació, per superar aquesta últi
ma amb la consegüent abolició de les class·es socials i extinció de l' estat. 
Dins aquest corrent podem observar avui dia dos grans problemes que 
són un repte per la teoria i la praxi socialista. Aquests problemes són: 
a) L'extinció de l'estat-nació: tant e'l seu plantejament tearic com polític 
en un món presidit per la bipolaritat. b) La supervivencia de conHictes 
nacionaJs, tant entre estats com dins elsestats en eIs regims en transició, 
o construcció del socialisme.34 Per aquest corrent 'en restudi del feno-

32. En aquest sentit vegi's l'interessant trebaIl de Luis COSCULLUELA, "La Región", 
dins l'obra coHectiva, sota la direcció de ISebastián MARTÍN RETORTILLO, Descentra
lización administrativa 1J organización política, Madrid, Alfaguara, 1973, vol. 111, 
pp. 307-424, i especialment, sobre el tractament de la regió polítka, pp. 316-331. 

33. Vegi's per exemple, N. 'POULANTZAS, L'internationalisation ... , p. 1.493. Aquest 
autor justifica el ressorgiment deIs fets nacionals o regionals en @tats que semblaven 
haver assolit d punt optim d'unitat historica, justament peIs ·efectes, en l'actual estadi 
de l'imperialisme, de la diversitat de penetració de capital estranger, ba,sicament nord-ame
rica, en les economies europees, la qual cosa porta no pas a una reacció d'unitat entre 
les classes socials darrera Ilur corresponent burgesia com a acció defensiva enfront de 
l'estranger, sinó al fraccionament de la nació (estat-nació) historicament constituIda. 

34. Una explicació deIs conflictes nacionals entre societats socialistes, que con-
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men nacional hem d' explicar el grau ñ especfficitat que tenen les forma
cions sociaIs en el camí cap a una socletat sense classes i amb el predomi
ni oficial de la classe obrera (o dictadura del proletariat). Dins aquest 
mateix puní, i basant-nos en eIs mateixos principis teOrics, hem d'inclou
re la posició deIs partits i organitzacions marxistes en un estat burges, 
eDÍront de les realitats nacionaIs, o nacionalitats que lluiten per la prO
pia realització. 

4. Així arribem al quart i últim nivell de consideració del fet nació: 
r estrategic. En aquest nivell hem de situar les diverses estraregies que 
les organitzacions de classe, siguin les dominants, siguin les dominades, 
munten en base a les reivindicacions nacionaIs. Cal esbrinar les diverses 
estrategies identificant el punt de vista de classe (direcció de la mani
pula ció amb un interes elassista) de la for~ hegemonica en el si del mo
vimenl ];;s obvi, per tot el text anterior d'aquest article, que eIs punts de 
vista de classe es donen dins un context histOrico-estructural global; 
matisació que pot semblar grahüta, pero que em veig obligat afer,. 
tant més que crec que la visió interpretativa enunciada al principi sorgeix 
de re1Cplicació estructural al plantejament estratc~gic oblidant aquest con
text, 0, millor dií, sembla que vulgui abstreure'n tota una classe. 

En la mateixa línia hem de reconeixer que la nació no és res més que 
una forma transitOria, pero sempre reoordant que si bé ibem d'assolir un 
estadi de desaparició de festat, ho hem de considerar, si més no per les 
realitats i possibilitats presents en i'escenari polític mundial, com un 
procés. Mentre duri aquest, i fins i tot per anar refor~nt-1o, haurem 
d' anar plantejant i resolent totes les contradiccions, entre elles les origi
nades per les opressions nacionals, sense caure en el simplisme elassiñca
torl de contradiccions prlmanes i seoundaries que sovint amaga una 
ignorancia basica. 

];;s en aquest quart nivell on ihem de situar for~ de les anhlisis deIs 
c'lassics marxistes respecte a les Huites nacionaIs, analisis que són plena
ment estrategiques i per tant de validesa redulda a una situació deter
minada. Aixi, Marx canvia el seu pensament respecte al problema irlan
des: en la decada 1840-1850 Marx defensava que la separació d'Irlanda 
d'Anglaterra era impossible, donades les reduldes dimensions de la pri
mera i el seu endarreriment econOmic.El proletariat angles triomfant 
posarla fi a la dominaci6 capitalista a Anglaterra, i per tant també a 
Irlanda. Pero cap al 1860 la seva posició canvia mdi:ca!menl Meshores, 

firma el metode de consideraci6 defensat en aquestarticle, és la donada per CerroDÍ 
respecte -al conflicte sino-sovietic. Vegi's U. CERRONI, La Nazione e l'intemaZÍDnalismo, 
a "Rinascita" .(4 d'abril de 1969), p •. 10: "E cosi dimostramo -ormai ai limiti della 
tragedia- che dietro alle differenze ideali non si annida tanto o soltanto il "dogmatismo" 
o iJ. "revisionismo moderno", ma la difrerenza della loro formazione storica, la peculia
rita della loro struttura di nazioni". 
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donada la no revoluci6 a Anglateua, ereu que la llibertat per a Irlanda 
ha de precedir el socialisme angles. ~s més, l' explosi6 independentista 
irlandesa pot ésser l'espuma que provoqui un procés revolucionan a 
Anglaterra.35 

Re11egint els esclits de Marx i Engels refelits a diversos moviments 
nacionalistes, cal tenir present primerament el caracter estrategic de la 
gran majoria d' ells. Aquests autors analitzen de forma conjuntural la 
relaci6 de forces dins els moviments i les conseqüencies que deriven 
de 11ur aprofitament o no per part del procés revolucionario Després hem 
de recordar que justament en arquests escrits trobem que els esmentats 
autors utili1;zen el concepte de "pobles sense historia", un deIs pocs con
ceptes hegelians que accepten acríticament, i que de vegades els porta a 
deformar algunes realitats. En aquest sentit, i sobretot en e'ls escrits refe
rits als pobles colonitzats i .especia:lment als pobles ars:iatios, de Viegades 
trobem veritables llacunes, fruit de llia desinformaci6 o de ~a ignorancia 
sobre determinades realitats. Per últim ens hauríem de demanar sobre 
la influencia que l'element "pangermanista" exerceix en el subconscient 
d'aquests autors ·quan de forma apassionada polemitzen, fins a i'·extrem de 
l'insult, amb autors d'altres arees cultura:ls, com Bakunin.36 

També el mateix Lenin, després d'lhaver enunciat uns principis d'in- ' 
terpretaci6 del fet nadona! i de ia seva influencia política ("nacions 
opressores i oprimides", autodeterminaci6, etc.), els va aplicar amb total 
agilitat estrategica a situacions diversés, prestant suport a determinats 
moviments i oposant-se a d'altres. Tots aquests autors tenien conjuntu
ralment Em compte unes rea:litats determinades que justincaven les pro
pies posicions, i el canvi de les característiques (canvi o eV'01uci6 histo
rica) ds portava a canviar les estrategies.37 Ara bé, avui el problema 
sorgeix quan certs líders d'organitzacions marxistes fan abstraccions 
d'aquestes estrategies i teoritzen sobre els respectius fets nacionals, 
apli:cant unes f6rmules i premises potser correctes per a unes de
termmades s.ituacions originanes pero incorrectes per a1s fets que avui 
es volen analitzar. Perexemple, en part producte d'aixo que acabem 
d'exposar, certes forces populars a l'estat espanyo'l no van considerar 
correctament el problema de les nacionalitats durant la segona repú
blica. El cas de Catalunya de 1931 a 1936 sembla indicar com les incor
recc~ons de certes organitzacions obreres en el plantejament del proble-

35. ,Per a una anMisi de la posició de Marx enfront d'Irlanda vegi's, per exemple, 
S. BLOOM, op. cit., pp. 38-39. També J. P. CARASSO, La rumeur, irlandaise, Champ 
Libre, 1970 

36. ,Per a la interpretació de la posició de Marx 'enfront del problema nacional, 
vegi's, a part de Bloom, J. E. 'SPILLINGBERGO, Marx y la revoluci6n nacional, Mexic, 
Coyouacan; H. B. DAvms, Nacionalismo y socialismo, Península, 1972. 

37. SobreLenin i la qiiesti6 nacional, vegi's en castella:, entre altres, Problemas de 
política nacional e internacionalismo proletario, Progreso, 19·66, recull deIs seus artieles 
més importants sobre la qüestió. 
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ma nacional o, cosa encara més greu, llur oblit, porta. a l'abandonament 
de sectors molt importants del proletariat en mans de la petita burgesia. 
Un partit com fou Esquerra Republicana de Catalunya, de lideratge 
plenament petit-burges, format poques setmanes abans de les eleccions 
de 1931 amb un conglomerat de partits, va aconseguir el suport electo
ral de sectors de la classe obrera no solament per l' abstencionisme defen
sat pels anarquistes, querefusaven participar en el joc polític, siTIó tam
bé pels desenfocats plantejaments de la qüestió nacional per part de les 
organitzacions propies de c1asse.38 

Semblaria, dones, que el moviment obrer, com a expressió d'una de
terminada classe obrera, no hauria d'oblidar els plantejaments nacionals. 
Primer de tot perque la mateixa classe obrera és nacional, en el sentit 
que es mou i es desenvolupa en un determinat ambient historie, en 
una estructura nacional que cara:cteritza la formació social. Té un marc 
i una especificitat que l'envolten i que formen part de la seva existencia. 
Per tant, no hauria d'oblidar aquest fet ni en la teoria ni en la practica. 
Conseqüencia de tot aixo: unoblit o ,una consideració incorrecta d'aquest 
fet, deIs dements histories, estructurals, ideologics, jurídics i estrategies, 
l'abocaran a dos tipus d'errors: a) Defensar dues estrategies alhora; l'una 

'per al moviment obrer: la lluita de classes únicament; i l'altra per a la 
petita burgesia i altres fraccions de les classes populars que puguin sentir 
les reivindicacions nacionails, més aviat "culturaJistes". b) L'abandona
ment de tots a'quests sectors socials, tal com ja s'ha descrit, inc10ses 
importants fraccions del moviment obrer, a la manipulació i instrumen
talització d'altres c1asses, sigui la gran o la petita burgesia. Ambdós 

38. Vegi's, entre altres, I. MOLAS, El sistema de partits polítícs a Catalunya (1931-
1936), Ed. 62, 1972, p. 7,9: '~EI partit ... a que se suma, el gros de la petita burgesia 
catalana i amplies capes de treballadors fou Esquerra Republicana de Catalunya"; p. 83: 
"Pero la figura de ,Francesc Macia, la incorporació a l'activitat electoral d'amplis secton 
de la petita burgesia i del proletariat barceloní, en bona part nou i rejovenit, donaren 
el triornf, a la capital catalana, a l'Esquerra Republicana". 

A. CORTI, "La Revista Blanca" i el problema catala, "Recerques", n.O 2 (1972), 
p. 207: "Finalment, allo que "La Revista Blanca" no pogué perdonar a l'!Esquerra 
en el poder fou l'intent de reunir una base popular cada vegada més amplia comptant 
amb la CNT, que agrupava el nombre major d'obrers catalans. Al si de la CNT de 
Catalunya la lluita entre polítics i apoHtics es transforma en una lluita entre ERe. i el 
comunisme llibertari". F. ,BONAMUSA, El Bloc Obrer i Camperol (1930-1932)", Curial, 
1974, pp. 295-301. L'autor hi planteja la dificultat de manca de temps material per 
organitzar el partit comunista a Catalunya; El problema nacional catald, Nous Horitzons, 
p. 64: "El poble va bolear els vots en les candidatures de la coalició d'esquerra. El 
triornf va convertir aquesta coalició en un nou partit: ERC"; p. 81: " ¿ que va fer la 
classe obrera catalana per prendre la direcció del moviment nacional?[ ... ]. La classe 
obrera en el seu conjunt va anar a remolc de les forces nacionalistes burgeses quan no 
va lluitar obertament contra d'elles". S. CARRILLO, La CTisi del franchismo, Ed. Riuniti, 
1971, pp. 29-30: "ERC cioe comme un partito della borghesia media di tendenze demo
cratiche godeva tuttavia di vasti consensi tra le masse popolari, perche era riuscito quasi 
a monopolizzare quasi totalmente le rivendicazioni nazionali [ ... ] per colpa della chiusura 
centralista del iBSOE e dello sviluppo insufficiente del partito comunista". En general, 
per a repoca, R. ARNAU, Marxisme catald i qüestió nacional catalana, Ed. Catalanes de 
París, 1974 (2 vols.). 
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,errors corresponen a pIantejaments fets des d'un socialisme química
ment purque clama per un sol tipus de contradicció universal; i la seva 
correcta consideració comportaesborrar tot plantejament de factors par
ticularistes conceptualitzats, evidentment, com a supraestructurals. Pero 
¿es d'aquestes posicions s'oblida que, com diu Yvon Bourdet en un ar
ticle recent, "contrariament als clixés, l' oposició classíca entre proletariat 
universal" i «cultures nacionals" resulta d'una visió molt superficial de la 
historia".39 

Per acabar, només dues precisions respecte a aquesta conclusió. Pri
mera: 'quan em refereixo a la correcta consideració dels factors rus
:torico-estructurals no vull dir exclusivament la "realitaf' de l'opressió 
,nacional com una expressió només jurídica de dominació, sinó la base 
real fonamental que explica aquella opressió, el seu origen i el seu 
,desenvolupament. Segona: la majoria deIs plantejaments d'esquerra, que 
en una realitat multinacionai obliden la necessaria consideració de les 
lluites de les nacions o nacionalitats sota un estat, és molt facil que 
participin inconscientment decerts elements, o subconjunts, de la 
.ideología nacionalista burgesa dominant. Així, per exemple, durant les 
,discussions a les Corts de 11Estatut d'Autonomia de Catalunya rany 1932, 
:malgrat ideologies basiques molt oposades, i per tant amb interessos 

39. Y. BOURDET, Proletariat universel et cultures nationales a "Revue Fran9aise 
-de Sociologie", XIII, (1972), p. 1064. Bourdet assenyala, com un exemple, l'error de la 
creen9aen un procés d'industrialització uniforme: "Tl semblerait que l'industrialisation, 
,des lors gu'elle se developpe sur un terrain y produit des effets homogenes et uniformes 
[ ... ]. tI..' expérience historique des progres de l'industrialisationa invalidé cette position 
sommaire. Hilferding, Max Adler et Qtto Bauer ont observé dans le développement in
.dustriel de I'Empire [austro-hongrois] ce que leseconomistes d'aujourd'hui ne cessent 
-de constater: la diversification des situations et l'accroissement des inégalités, diversi
.fication, en un sens, provoquée et, en tous cas, ·accrue par les inégalités culturelles" 
(p. 161). Vegi's també en aquest sentit V. ,I.LENIN, La enfermedad infantil del "izquier
.dismo" en el comunismo a Obras escogidas, ¡Moscou, Progreso, 1970, vol. lB, p. 411: "Lo 
que importa ahora es que los comunistas de cada país tengan en cuenta con plena con
,ciencia tanto las tareas fundamentales, de principio, de la lucha contra el oportunismo 
y el doctrinarismo "de izquierda", como las particularidades concretas que esta lucha 
.adquiere y debe adquirir inevitablemente en cada país, conforme a los rasgos originales 
.de su autonomía, de su economía, de su política, de SU cultura, de su composición nacio· 
nal {Irlanda, etc.), de sus colonias, de la diversidad de religiones, etc., etc. ,Por todas 
partes se deja sentir, se extiende y crece el descontento contra la segunda internacional 
por su oportunismo y por su torpeza o incapacidad para crear un órgano realmente 
<centralizado y dirigente, apto para orientar la táctica internacional del proletariado 
revolucionario en su luoha por la república soviética universal. Hay que darse perfecta 
<cuenta de que dicho centro dirigente no puede, en ningún caso, ser formado con arreglo 
a normas tácticas de luchas estereotipadas, igualadas mecánicamente e idénticas. Mien
tras subsistan diferencias nacionales entre los pueblos y los países -y estas diferencias 
,.subsistirán incluso mucho después de la instauración universal de la dictadura del pro
letariado--, la unidad de la táctica internacional del movimiento obrero comunista de 
todos los países no exigirá la supresión de la variedad, ni la supresión de las particula
ridades nacionales (lo cual es, en la actualidad, un sueño absurdo) sino una aplicación 
tal de los principios fundamentales del comunismo (poder soviético y dictadura del pro
letariado) que modifique acertadamente estos principios en sus detalles, que los adapte, 
que los aplique acertadamente a las particularidades nacionales y nacionales-estatales" 
(el darrer subratllat és meu). 
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contradictoris i amb continguts ben diferents. coincidien en 'la defensa 
d'una abstracta "unidad española" certs polítics socialistes amb els re
presentants de roligarquia conservadora. Una correcta consideraci6 me
todologica d'aquest problema pot estalviar ñon nombre cf errors en el 
Dostre esdevenidor més immediat. 




