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RESUM: 

El present treball és un estat de la qüestió historiogràfic sobre el nacionalisme i la 

nacionalització de les masses del primer franquisme, passant primer, de forma sintètica, 

per la situació acadèmica general en la que es troben els estudis sobre la nació espanyola 

i, després, aprofundint en l’evolució i desenvolupament del tòpic fins al dia d’avui. 

PARAULES CLAU: 
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ABSTRACT: 

The present paper is a historiographical review about nationalism and the nationalization 

of the masses during the first period of Francoism, starting by the global academic 

situation about the Spanish nation and afterwards deeping into the evolution and 

development of the topic until today. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

La qüestió nacional a Espanya ha estat des de la Transició i segueix sent un leitmotiv 

als debats d’actualitat arreu del país, tant pel que fa a la política com a les ciències socials; 

moltes són les publicacions que s’han fet sobre els nacionalismes perifèrics, quedant el 

nacionalisme espanyol pràcticament oblidat, fins al punt que, des de sectors molt 

diversos, s’ha arribat a negar la seva existència pensant que aquest s’ha quedat enrere al 

franquisme. Sorprèn que avui dia hi hagi fins i tot «marxistes» com Santiago Armesilla 

que difonguin la versió nacional-catòlica de la hispanitat o de la conquesta d’Amèrica. 

No seria això símptoma que certs elements discursius del nacionalisme franquista hagin 

sobreviscut al propi règim i que, per tant, s’hagués produït una certa nacionalització 

durant el període? 

La realització d’aquest treball es deu a l’interès personal de tractar una temàtica 

«viva» i de primer rang a l’àmbit acadèmic espanyol, així com també amb una certa 

incidència a l’actualitat. L’any passat produí un debat a una classe del professor Carles 

Santacana sobre la polèmica tesi de Borja de Riquer de la dèbil nacionalització a Espanya 

al segle XIX, on la reflexió i les crítiques sobre aquesta em despertarien la curiositat. Poc 

després, arrel d’una conversa amb el dr. Jordi Roca sobre el nacionalisme i la 

nacionalització a Espanya, aquest em recomanà llegir l’obra de Núñez Seixas, Suspiros 

de España. Aquest llibre em va motivar per escollir la temàtica del nacionalisme i la 

nacionalització de les masses a Espanya, delimitant-la a la primera etapa del franquisme, 

precisament per ser aquest un període en el que es suplanta per la força un projecte 

nacional per un altre després d’una guerra fratricida; una conjuntura si més no complexa 

per a nacionalitzar a les masses. 

Una vegada escollit l’objecte d’estudi per a l’estat de la qüestió, la base de dades de 

la Universitat de la Rioja, Dialnet, va ser primordial per a realitzar una primera cerca 

exhaustiva de bibliografia. El sistema de cerca de la xarxa de biblioteques de la 

Universitat de Barcelona, el Cercabib, fou una eina clau per a trobar i sol·licitar els 

principals treballs dedicats a aquest tema. Afortunadament, al llarg de la quarantena s’ha 

disposat en qualitat de préstec d’obres col·lectives com les d’Ismael Saz i Ferran Archilés, 

de Manuel Ortiz Heras o de Carlos Taibo, així com també España contra España. L’accés 

obert de revistes com la de la Asociación de Historia Contemporanea, Ayer, o la del 
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Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Historia y Política, precisament les 

principals fonts de publicacions sobre nacionalisme i nacionalització de les masses, van 

facilitar la cerca ràpida i la lectura de molts dels articles citats al treball. Recollida ja una 

quantitat considerable d’articles i llibres, la resta de fonts van ser identificades a partir de 

consultar les cites a peu de pàgina i la bibliografia de les lectures realitzades. Moltes 

d’aquestes fonts serien accedides a través de l’accés al JSTOR des de l’usuari de la 

universitat. Malauradament, el tancament de biblioteques va afectar al desenvolupament 

inicial del treball, privant a l’estat de la qüestió d’obres essencials com Cielo y dinero o 

¡Fuera el invasor! entre d’altres. Algunes de les fonts van poder ser trobades des de 

biblioteques digitals com National Emergency Library, Cambridge Core i la biblioteca 

de la UOC, Digitalia Hispánica; no obstant, altres com La captación de las masas de 

Carme Molinero o Los caminos de la nación de Fernando Molina, les quals haurien pogut 

ésser de gran ajuda, no han pogut ser trobades. El problema de l’accessibilitat a algunes 

fonts de vital importància va acabar portant a la correspondència per correu electrònic 

amb alguns historiadors com Xosé Manoel Núñez Seixas, Alfonso Botti, Carles 

Santacana i Ismael Saz, als quals agraeixo la gentilesa i bona voluntat al facilitar-me 

fragments i obres senceres. 

L’estat de la qüestió s’estructura principalment en quatre punts principals, els quals 

han estat dividits pragmàticament amb l’objectiu que la lectura sigui més còmoda per al 

lector i que les idees principals no es dispersin en un mar de lletres. En primer lloc, 

s’introdueix a la primera part el context dels estudis sobre la nació a escala mundial i en 

com aquests han arribat a la historiografia espanyola; d’altra banda, es presenten les 

principals limitacions i obstacles per al desenvolupament de la temàtica a Espanya, fent 

finalment una breu pinzellada a la situació actual de la investigació. En segon i tercer lloc, 

es tractaran els estudis sobre el nacionalisme de guerra i els nacionalismes del primer 

franquisme respectivament; separant l’un dels altres, no per ser un objecte d’estudi 

substancialment diferent, sinó per emfatitzar la importància dels anys 1936-1939, 

essencials per a la configuració de la retòrica nacionalista del primer franquisme. 

Finalment, l’últim apartat estaria dedicat als estudis de la nacionalització de les masses, 

dependents en part del discurs nacionalista però també d’un nacionalisme més trivial. 

L’estat de la qüestió es nodrirà alhora amb uns annexos –alguns seran citacions textuals 

d’autors, altres síntesis d’elaboració pròpia–, els quals contenen idees complementàries 

importants però d’una rellevància secundària pel que fa a la temàtica central del treball. 
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2.- LA NACIÓ I LA HISTORIOGRAFIA. EL CAS ESPANYOL  
 

UNA REVISIÓ HISTORIOGRÀFICA GENERAL SOBRE LA NACIÓ I EL NACIONALISME 

És necessari realitzar una breu presentació de les principals línies historiogràfiques 

que han tractat la nació i el nacionalisme per a poder entendre en quin marc teòric han 

estat elaborats i pensats els diferents estudis del nacionalisme espanyol als que ens 

referirem més endavant. Si féssim un balanç de les publicacions sobre la història de la 

nació espanyola al llarg de la contemporaneïtat, veuríem que fins fa unes escasses dècades 

la noció que es tenia sobre Espanya com a nació era de caràcter primordialista, és a dir, 

que s’entén com un ens immutable amb el temps, una concepció metafísica de la nació. 

Aquesta idealització de la nació no es tracta d’una especificitat espanyola, sinó del propi 

recorregut de la historiografia a nivell mundial. Les teories primordialistes es van anar 

diluint a partir de la segona meitat del darrer segle a partir del sorgiment de les teories 

modernistes, les quals afirmaven que les nacions eren un producte de la modernitat sorgit 

de les revolucions burgeses. 

El primer en posar de manifest el caràcter modern de la nació fou Elie Kedourie1, 

que trencà d’arrel amb la concepció objectiva i essencial de la nació. A partir dels anys 

80, els estudis sobre la nació es multiplicaren significativament amb destacables treballs 

com el d’Ernest Gellner2, el de Benedict Anderson3 o els d’Eric Hobsbawm4. D’ençà, la 

corrent modernista ha estat la dominant en la història de la nació. No obstant, han sorgit 

crítiques a aquesta teoria, sobretot d’historiadors medievalistes i modernistes, que 

reivindiquen la nació com a pre-moderna, això sí, refusant la concepció essencial de la 

nació dels primordialistes, seran aquestes noves formulacions les que donaran origen a la 

corrent perennialista5, la qual serà més aviat una readaptació del primordialisme als 

temps moderns. Una última gran corrent historiogràfica sobre l’estudi de la nació va 

prendre forma de la mà d’autors com Anthony D. Smith: l’etno-simbolisme, un 

 
1 Elie Kedourie, Nationalism (Nova York: Praeger, 1960). La seva obra fou de les primeres en afirmar que 

la humanitat no estava dividida naturalment en nacions o pobles, sinó que l’Estat era precedent a la nació i 

alhora l’encarregat d’inculcar el sentiment nacional.  
2 Ernest Gellner, Nations and nationalism, New perspectives on the past (Ithaca: Cornell University Press, 

1983). 
3 Benedict R. O’G Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism, 

Rev. and extended ed (1983; repr., Londres; Nueva York: Verso, 1991). 
4 E. J Hobsbawm i T. O Ranger, La invención de la tradición (1983; repr., Barcelona: Crítica, 2002); E. J 

Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, trad. Jordi Beltrán (1990; repr., Barcelona: Crítica, 

2000). 
5 Raúl Moreno Almendral, «Corrientes teóricas para el estudio de las naciones y el nacionalismo: críticas 

y alternativas al paradigma modernista», Revista de estudios políticos, n.o 171 (2016): 235. 
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qüestionament a l’ortodòxia modernista, que es presentava a mig camí entre aquesta 

corrent i la perennialista. Els etno-simbolistes accepten la concepció modernista de nació 

com a producte real d’un imaginari col·lectiu, encara que refusen el seu origen modern.6 

Recentment s’han produït aportacions emmarcades en els estudis postmodernistes que 

suggereixen noves formes d’enfocar la Història nacional a partir d’elements com el 

llenguatge, la cultura o a través d’altres perspectives com la feminitat. En aquesta línia 

trobaríem treballs com el del sociòleg britànic Michael Billig7 o com el de Tim Edensor8, 

que situen en un primer pla el pes de la societat civil en l’edificació de la nació, 

aproximacions a la nació “des de baix”, a com aquesta és viscuda per la gent normal. 

 

LA NACIÓ I EL NACIONALISME ESPANYOL A LA HISTORIOGRAFIA 

A partir d’aquestes premisses de caràcter teòric i més general, ens aproximem 

breument a l’estudi del nacionalisme espanyol9. Els principals treballs en aquest camp a 

Espanya sorgeixen arrel de la intensificació en l’estudi dels nacionalismes a partir de la 

Transició. La dictadura de Franco havia frenat en sec el desenvolupament de la 

historiografia, sotmesa llavors al dogma catòlic i a la ideologia oficial. No obstant, va 

poder ressorgir com a ciència històrica a partir dels seixanta i setanta, gràcies a la feina 

realitzada per Jaume Vicens Vives i els seus deixebles –un sector encara molt minoritari 

en comparació amb la realitat espanyola–. Cap a la dècada dels vuitanta, amb l’arribada 

de la democràcia, la historiografia espanyola ja es trobava a l’alçada del món acadèmic 

de la resta dels països occidentals10.  

L’apropiació per part del franquisme del nacionalisme espanyol durant més de 

quaranta anys va fer que aquest fos percebut a finals de segle com a anti-democràtic, 

unitari, centralitzador i excloent. Això va repercutir a la historiografia, de forma que fou 

oblidat com a objecte d’estudi alhora que la nova realitat autonòmica provocà un 

increment de les publicacions referents a les altres identitats nacionals, oprimides durant 

 
6 Guillermo Reyes, «Breve análisis a los “paradigmas clásicos del nacionalismo”», Universitas: Revista de 

filosofía, derecho y política, n.o 28 (2018): 75-76; Raul Moreno Almendral, op. cit., 240-41. 
7 Michael Billig, Banal nationalism (London, Thousand Oaks, Calif: Sage, 1995). 
8 Tim Edensor, National identity, popular culture and everyday life (Oxford; New York: Berg Publishers, 

2002). 
9 Un excel·lent balanç de les publicacions fetes fins al 2007 fou realitzat a Xosé M. Núñez Seixas, «La 

questione nazionale in Spagna: note sul recente dibattito storiografico.», Mondo Contemporaneo, n.o 2 

(2007): 105-27. Un anàlisi més recent a Raúl Moreno Almendral, «Franquismo y nacionalismo español: 

una aproximación a sus aspectos fundamentales», Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, n.o 

12 (2014): 7-36. 
10 Juan Sisinio Pérez Garzón, «Evolución y rasgos de las historiografías de los nacionalismos en España», 

Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, n.o 52 (2017): 102-3. 
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la dictadura11. El ressorgiment dels nacionalismes perifèrics com a temàtica i l’hegemonia 

de la teoria modernista en el camp d’estudi de la nació va derivar en un interès en el 

procés de construcció nacional espanyola a mitjans dels anys noranta. Borja de Riquer 

publicà al 1994 la seva famosa tesi de la dèbil nacionalització, en la qual afirmava que la 

construcció de l’Estat liberal a Espanya durant el segle XIX havia estat una fallida 

constant, derivant així en una nacionalització de les masses insuficient12. Aquest treball 

posà en escena per primera vegada el concepte de “nacionalització de les masses” a 

Espanya13. La proposta de Riquer va generar una polèmica historiogràfica, situant la nació 

i la nacionalització en un primer pla acadèmic. Seguint la línia traçada per l’historiador 

català, al 2001, José Álvarez Junco va publicar la seva gran obra, Mater dolorosa. La idea 

de España en el siglo XIX, on assumia la tesi de la dèbil nacionalització alhora que 

refusava l’existència d’una identitat espanyola prèvia a la revolució burgesa. Ambdós 

autors opten, doncs, per una idea d’Espanya com a nació construïda al segle XIX a partir 

de l’acció estatal portada per unes elits intel·lectuals, arribant a la mateixa conclusió: la 

nacionalització de les masses no havia estat efectiva, i això es manifestava amb el 

sorgiment dels nacionalismes perifèrics. L’historiador valencià Ferran Archilés realitzaria 

una revisió de les principals publicacions sorgides al llarg dels vuitanta i noranta, entre 

elles les esmentades anteriorment, sobre la construcció de la identitat espanyola, realitzant 

una crítica sobretot a la tesi de la dèbil nacionalització, establint una continuïtat entre les 

narratives de nació fracassada de la historiografia actual amb el pessimisme noranta-

vuitista i l’obra d’Ortega i Gasset, España invertebrada14. Archilés afirma que aquests 

estudis s’han realitzat des del prisma de la (insuficient) modernització del país, no pas 

com a resultat d’un anàlisi específic del nacionalisme espanyol pròpiament. Per tant, 

conclou que, per a poder estudiar la història de la identitat espanyola, cal allunyar-se de 

la lògica Estat-nació, descentrar la nació de la narrativa i enfocar-se cap a una història 

social i cultural. Demanava, en definitiva, qüestionar la unidireccionalitat de la 

construcció nacional present a la majoria d’estudis d’influència modernista.  

 
11 Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta, «La nacionalización de las masas y la historia del nacionalismo 

español», Ayer, n.o 94 (2014 (2)): 266; Juan Sisinio Pérez Garzón op. cit., 103-4. 
12 Borja de Riquer i Permanyer, «La débil nacionalización española del siglo XIX», Historia social, n.o 20 

(1994): 97-114. 
13 Francisco Javier Capistegui Gorasurreta, op. cit., 267. 
14 Ferran Archilés, «Melancólico bucle. Narrativas de una nación fracasada e historiografía española 

contemporánea», a Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea, ed. Ismael Saz i 

Ferran Archilés, 1a ed, Colección Ciencias sociales, n. 81 (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 

2011), 245-330. 
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La qüestió nacional i la història política d’Espanya ha estat constantment en el punt 

de mira dels historiadors des la Transició, motivats sobretot per la constant pugna entre 

els nacionalismes perifèrics i l’Estat per a la descentralització administrativa. La història 

social i cultural que Archilés reclama com a necessària per a desenquistar el debat ha 

crescut exponencialment a partir dels últims vint anys; és l’auge del postmodernisme. En 

aquest context, a partir del camp obert per aquests estudis postmodernistes del «gir 

cultural» als anys vuitanta, comença a aparèixer el concepte de «cultura política», el qual 

arribaria a Espanya ja entrats els noranta15. Si realitzéssim una recopilació de les 

publicacions que fan al·lusió a la «cultura política», trobaríem un consens en torn a la 

afirmació sobre la centralitat de la «nació» en el discurs polític, les pràctiques simbòliques 

i la sociabilitat política de totes les cultures polítiques espanyoles contemporànies. 

D’aquesta manera, aquest mètode va servir per a eixamplar i resignificar els estudis dels 

nacionalismes, els quals van aportar un profund anàlisi sobre la pluralitat de formes de 

pensar la nació espanyola.16 Les diverses publicacions realitzades per l’historiador 

valencià Ismael Saz sobre les cultures polítiques del franquisme17 són, fins a dia d’avui, 

els treballs més extensos i precisos en torn a les cultures dels nacionalismes de la 

dictadura. 

L’aplicació dels estudis sobre la «nacionalització de les masses» a Espanya en la 

línia del plantejament que feu George L. Mosse18 no van posar-se en marxa pràcticament 

fins a principis dels 2000’, encara que a finals dels noranta ja apareixen algunes 

publicacions. Tot i aquestes excepcions, la nacionalització de les masses va arribar a 

Espanya de forma tardana, ja que Mosse era escassament llegit pel simple fet que no es 

van traduir a l’espanyol les seves obres fins al 2005. Les idees de Mosse havien arribat a 

 
15 Xavier Andreu Miralles, «Nacionalismo español y culturas políticas. El comienzo de una buena amistad», 

Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.o 34 (2015): 360-65. El terme entra en escena 

a l’esfera acadèmica espanyola a partir de la interpretació alternativa en clau cultural que feren François 

Furet i Keith M. Baker sobre la Revolució Francesa, aplicant el seu mètode a l’estudi de la Transició 

espanyola. 
16 Ibidem, 360-68. 
17 Ismael Saz, España contra España: los nacionalismos franquistas, Historia. Estudios (Madrid: Marcial 

Pons, 2003); «Mucho más que crisis políticas: el agotamiento de dos proyectos enfrentados.», Ayer, n.o 68 

(2007 (4)): 137-63; «Las culturas de los nacionalismos franquistas», Ayer, n.o 71 (2008 (3)): 153-74. 
18 George L. Mosse, The nationalization of the masses: political symbolism and mass movements in 

Germany from the Napoleonic wars through the Third Reich, 1st Howard Fertig, Inc. pbk. ed (1975; repr., 

New York: H. Fertig, 2001). Mosse redimensiona el concepte de la «nacionalització de les masses» a partir 

de situar en el centre elements estètics, amb la simbòlogia, el ritual i el culte al poble com a eixos 

vertebradors de la construcció de la identitat nacional. Els plantejaments de Mosse trenquen amb la 

concepció modernista de la nacionalització com un procés intrínsec de consolidació l’Estat liberal al llarg 

del XIX, dimensionant alguns elements de caràcter premodern com a claus per a la nacionalització de les 

masses. 
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Espanya indirectament a partir de la seva traducció a l’italià i, en conseqüència, gràcies a 

les publicacions sobre el règim feixista de Mussolini19. En aquest aspecte destaca la 

influència per a l’estudi del franquisme de l’obra d’Emilio Gentile20, que feu brotar l’ús 

del concepte de «religió política». Abans de l’impacte de Gentile a la historiografia 

espanyola però, el sociòleg Juan José Linz, ja havia emprat aquest terme en l’estudi de la 

naturalesa del règim franquista21. 

Seguint l’estela d’aquesta història social, les publicacions al voltant de l’abast de la 

nacionalització de les masses a Espanya durant el franquisme s’han multiplicat al llarg de 

les dues últimes dècades. A finals dels noranta arribaria, novament per influència de la 

historiografia italiana, la idea de «consens» i «dissens» com a mode d’enfocar l’anàlisi 

dels suports socials o la oposició a la dictadura22. En aquest marc es situen treballs 

d’autors com Antonio Cazorla23, Francisco Sevillano24, Miguel Ángel del Arco i Peter 

Anderson25, els quals adopten els conceptes encunyats per R. de Felice adaptant-los a la 

realitat espanyola. Tots coincideixen en que l’objectiu del règim franquista durant els 

primers anys no era buscar el consens, sinó reprimir la dissidència i imposar la «Cultura 

de la Victòria» en la que quedarien exclosos els vençuts.  

Tot i que és necessari tenir-los en compte en aquest estat de la qüestió, el consens i 

el dissens no són factors indispensables per a l’estudi de la nacionalització, ja que la 

identitat nacional no requereix inscriure’s en una identitat política determinada, encara 

que es tracti d’un règim dictatorial. Precisament aquests autors fan referència a un 

important gruix de població aliè a qualsevol orientació política, entre d’altres motius pel 

recent trauma que suposà la guerra civil. Els autors que han treballat en el camp de la 

 
19 Francisco Javier Capistegui Gorasurreta, op. cit., 260-61. 
20 Emilio Gentile, Il fascino del persecutore: George L. Mosse e la catastrofe dell’uomo moderno, 1a ed, 

Saggi 42 (Roma: Carocci, 2007). 
21 Juan José Linz, «El uso religioso de la política y/o el uso político de la religión: la ideología-sucedáneo 

“versus” la religión-sucedáneo», REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.o 114 (2006): 

11-36. 
22 Glicerio Sánchez Recio, «Líneas de investigación y debate historiográfico.», Ayer, n.o 33 (1999 (3)): 39-

40. El concepte arribaria a través de l’obra de Renzo de Felice sobre el feixisme  a Itàlia. 
23 Antonio Cazorla Sánchez, Miedo y progreso: los españoles de a pie bajo el franquismo, 1939-1975 

(Madrid: Alianza Editorial, 2016); «Sobre el primer franquismo y la extensión de su apoyo popular», 

Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.o 8 (2002): 303-20. 
24 Francisco Sevillano, La cultura de guerra del «Nuevo Estado» franquista (Madrid: Biblioteca Nueva, 

2017); «Cultura, propaganda y opinión en el primer franquismo.», Ayer, n.o 33 (1999 (1)): 147-66; «Del 

“público” al “pueblo” por la propaganda: información, opinión y rumor en el “nuevo Estado” franquista», 

Ayer, n.o 80 (2010 (4)): 115-37. 
25 Miguel Ángel del Arco Blanco, «El secreto del consenso en el régimen franquista: cultura de la victoria, 

represión y hambre.», Ayer, n.o 76 (2009 (4)): 245-68; Peter Anderson i Miguel Ángel del Arco Blanco, 

«Construyendo la dictadura y castigando a sus enemigos. Represión y apoyos sociales del franquismo 

(1936-1951)», Historia Social, n.o 71 (2011): 125-41. 
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història social, doncs, han hagut de tenir en compte una gran quantitat de factors que 

anteriorment s’havien passat per alt i, per tant, treballar sobre aspectes molt concrets de 

les identitats que permetin complementar les investigacions enfocades en els mecanismes 

de sociabilització directa que emergeixen des de l’Estat, com és el cas de les publicacions 

anteriorment esmentades. Trobem així una infinitat de treballs en el fil traçat pels 

plantejaments de Billig i Edensor, sobretot a partir de l’última dècada, que intenten 

escriure la història del franquisme i la construcció de la identitat nacional espanyola 

bottom-up a partir d’una aproximació a la quotidianitat, als rols de gènere, a l’esport o al 

cinema entre d’altres. 

L’augment de publicacions respecte la identitat nacional espanyola és fruit de la 

conjuntura política de l’Espanya del segle XXI; no és casualitat doncs que durant els 

darrers anys s’hagin emprès diversos projectes d’investigació finançats pel Govern que 

aprofundeixin en aquesta temàtica26. Els estudis i publicacions sobre el nacionalisme 

espanyol i la nacionalització de les masses a Espanya es troben en ple auge. A la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM), la feina desenvolupada pel gran José 

Álvarez Junco està sent continuada i ampliada per una nova generació d’historiadors 

encapçalada per Javier Moreno Luzon. La Universitat de Valencia (UV) és l’altre gran 

pol d’investigació en aquest àmbit, sobretot pel que fa al nacionalisme i a les cultures 

polítiques, on el principal investigador seria Ismael Saz, seguit per historiadors més joves 

com Ferran Archilés o Zira Box. Xosé Manoel Núñez Seixas, professor de la Universidad 

de Santiago de Compostela (USC), hauria dedicat gran part de la seva obra al 

nacionalisme espanyol i es trobaria actualment entre els autors més llorejats27. Des de la 

Universidad de Granada (UGR) s’han realitzat aportacions inèdites en el camp de la 

història social del franquisme de la mà d’historiadors amb encara una llarga trajectòria 

 
26 Dos dels diversos projectes de recerca més importants són «Imaginarios nacionalistas e identidad 

nacional española en el siglo XX», (HAR2008-06252-C02-02) i «La nación desde la raíz. Nacionalismo 

español y sociedad civil en el siglo XX» (HAR2012-37963-C02), ambdós dirigits per Javier Moreno Luzón 

i amb investigadors de la talla de Xosé M. Núñez Seixas o Alejandro Quiroga. Des de la Universitat de 

València s’ha desenvolupat entre 2005 i 2008 el projecte d’investigació dirigit per Ismael Saz, «Cultures 

polítiques i representacions narratives: la identitat nacional espanyola com a espai de conflicte discursiu» 

(HUM2005-03741) Pel cas de la identitat catalana destacaria el projecte d’investigació desenvolupat a la 

Universitat de Barcelona «Política e Identidad. La construcción de los discursos identitarios en la Europa 

contemporánea: el caso de Cataluña» (HUM2005-06316/HIST), dirigit per Jordi Casassas i amb la 

participació d’historiadors com Carles Santacana, Teresa Abelló o Giovanni Cattini. Recentment, al 2019, 

s’ha inaugurat en el si del GREC-CEHI i del GEHCI un nou projecte portat per Carles Santacana i Teresa 

Abelló, «Europa y el cambio cultural en España. Redes culturales y conexiones transnacionales (1960-

1975)» (PGC2018-098191-B-I00). 
27 L’historiador gallec acaba de publicar fa poc una ambiciosa obra en la que intenta desenvolupar la història 

del nacionalisme espanyol al llarg de la contemporaneïtat, Xosé M. Núñez Seixas, Suspiros de España: el 

nacionalismo español, 1808-2018. Primera edició. Crítica contrastes. Barcelona: Crítica, 2018. 
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per a recórrer, com són Miguel Ángel del Arco i Claudio Hernández Burgos. Aquest 

últim, junt amb Fernando Molina, de la Universidad del País Vasco (UPV), són a dia 

d’avui els principals investigadors en treballar el nacionalisme i la nacionalització durant 

període dictatorial a partir dels plantejaments proposats per Billig i Edensor, és a dir, 

enfocant aquests processos a través de l’acció d’agents nacionalitzadors indirectes i des 

de la quotidianitat.  

El número 90 de la revista Ayer, dirigida per Alejandro Quiroga i Ferran Archilés i 

amb la participació de Fernando Molina i Joseba Louzao, pretén replantejar-se les línies 

en que la historiografia ha treballat els processos de nacionalització fins al moment. La 

principal crítica és cap a l’assumpció generalitzada de la tesi de la dèbil nacionalització i 

la influència que aquesta ha tingut en la historia dels nacionalismes a Espanya, amb 

l’objectiu de superar-la i obrir nous enfocaments28. Així Alejandro Quiroga, el qual dos 

anys abans ja havia iniciat el debat amb Miguel Cabo i Fernando Molina a la revista Segle 

XX29, obre el dossier amb una proposta teòrica per a la nacionalització a Espanya. Quiroga 

proposaria que, per a estudiar els processos de nacionalització, s’hauria de tenir en compte 

l’anàlisi separat de les tres esferes on es reprodueixen les identitats nacionals: l’esfera 

pública (l’Estat), l’esfera semi-pública (les institucions) i l’esfera privada (l’entorn 

personal)30. Fernando Molina proposaria el reforçament de l’estudi de les biografies i 

l’emergència del paper de l’individu en la nacionalització, és a dir, la nació des del punt 

de vista personal per entendre com la nació ha estat feta des de baix31. A continuació, 

Joseba Louzao posaria el punt de mira en la relació entre catolicisme i nació a Espanya, 

donant un gir de 180º a la historiografia del nacionalisme. Louzao criticaria la concepció 

d’obstacle per a la construcció nacional que la historiografia tradicionalment ha atorgat 

al catolicisme i emfatitzaria la necessitat d’estudiar l’efecte de la religió catòlica a la 

configuració de les identitats nacionals32. Ferran Archilés tanca el dossier proposant 

 
28 Ferran Archilés i Alejandro Quiroga, «Presentación», Ayer, n.o 90, La nacionalización en España (2013 

(2)): 13-16. 
29 Fernando Molina i Miguel Cabo, «Donde da la vuelta el aire: reflexions sobre la nacionalització a 

Espanya», Segle XX: revista catalana d’història, n.o 4 (2011): 131-42; Alejandro Quiroga, «Les tres 

esferes.: Cap a un model de la nacionalització a Espanya», Segle XX: revista catalana d’història, n.o 4 

(2011): 143-60; Fernando Molina i Miguel Cabo, «Historiografia i nacionalització a Espanya. Reflexions 

finals», Segle XX: revista catalana d’història, n.o 4 (2011): 161-69. 
30 Alejandro Quiroga, «La nacionalización en España. Una propuesta teórica», Ayer, n.o 90 (2013): 17-38. 
31 Fernando Molina Aparicio, «La nación desde abajo. Nacionalización, individuo e identidad nacional», 

Ayer, n.o 90 (2013 (2)): 39-63. 
32 Joseba Louzao, «Nación y catolicismo en la España contemporánea. Revisitando una interrelación 

histórica», Ayer, no 90 (2013 (2)): 65-89. 
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l’elaboració d’un marc teòric que trenqués amb els estudis clàssics d’arrel weberiana33 i 

permetés construir la història dels processos de nacionalització a través de l’experiència 

personal34. En definitiva, ens trobem en un moment en el que la historiografia està 

realitzant un viratge cap a la història social, on es reivindica la necessitat de qüestionar 

l’acció Estatal i situar a l’individu com a peça bàsica i subjecte actiu en els processos de 

nacionalització. 

 

 

3.- EL NACIONALISME DE GUERRA AL BÀNDOL INSURRECTE 
 

Que el cop d’Estat fallit per part dels militars l’any 1936 desemboqués en una guerra 

civil és un fet singular i gairebé sense precedents a la Història d’Espanya en comparació 

dels característics pronunciamientos, exceptuant, això si, l’aixecament dels carlins al 

1833. El factor que transformà el cop d’Estat en guerra civil fou l’aixecament en armes 

d’una part important de la societat civil i la capacitat de mobilització d’aquesta dels 

contendents. La mobilització de persones, ja fos al front o a la rereguarda, formà una part 

essencial de la guerra, un element que tingueren molt present els bel·ligerants a l’hora de 

combatre a l’enemic. Per a mobilitzar la població cal fer-la sentir-se partícip i crear 

vincles identitaris entre aquesta i la causa que defensen, cal estereotipar l’enemic, fer-lo 

sentir com a una amenaça directa i com un perill cap a la pròpia existència. Si hi ha algun 

element en comú entre bàndols durant la guerra, aquest és l’apel·lació a la identitat 

nacional com a factor mobilitzador per a la defensa de la nació contra aquells que la volen 

destruir. Tal i com s’ha indicat, però, només s’abordarà l’estudi dels nacionalismes del 

bàndol insurgent. 

Existeix un consens historiogràfic al voltant de la idea que el nacionalisme espanyol 

fou un dels principals factors aglutinants de l’autoanomenat, no pas per casualitat, bàndol 

nacional. Al 1992, l’historiador italià Afonso Botti seria el primer en analitzar el nacional-

catolicisme com ideologia i la funció que aquest va exercir a la història d’Espanya35. 

 
33 Archilés critica la tesi clàssica d’Eugen Weber sobre la nacionalització com el procés de conversió de 

camperols a ciutadans per ser excessivament teleològica i insisteix en reconsiderar la importància 

d’elements que tradicionalment s’han categoritzat com a oposats a la modernitat de la nació, com les 

identitats regionals o locals.  
34 Ferran Archilés, «Lenguajes de nación. Las “experiencias de nación” y los procesos de nacionalización: 

propuestas para un debate», Ayer, n.o 90 (2013 (2)): 91-114. 
35 Alfonso Botti, Cielo y dinero: el nacionalcatolicismo en España (1881-1975), 2 ed (1992; repr., Madrid: 

Alianza Editorial, 2008). Agraeixo la gentilesa del dr. Botti, el qual em va facilitar la versió pendent de 
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Segons Botti el nacional-catolicisme era la única ideologia amb capacitat per unificar 

l’heterogeni bloc dirigit per Franco, esdevenint així l’eix ideològic al voltant del qual es 

congregarien les forces socials i polítiques dels insurrectes. La capacitat del nacional-

catolicisme d’assimilar a les diverses «famílies» polítiques dels rebels rauria en la lectura 

i interpretació de la guerra civil36 i de la idea de com havia de ser l’Estat i la societat que 

sorgirien de la victòria. El model que plantejaven ja existia, era el clàssic del pensament 

eclesiàstic i de la dreta catòlica, la consubstancialitat entre lo nacional i lo religiós, 

impulsat per la readaptació teòrica als temps moderns portada durant el període republicà 

per Acción Española. L’autor estableix que és durant la guerra quan el nacional-

catolicisme es socialitza, quan es difon de la classe intel·lectual i eclesiàstica a les masses, 

vencent per les armes a als nacionalismes del bàndol republicà i de forma ideològica en 

el si del bloc franquista. La concepció catòlica de la nació espanyola es fa visible a la 

retòrica bèl·lica en la que es fa ús del terme «Cruzada», encunyat pels cardenals Gomà i 

Pla i Deniel. 

José Álvarez Junco tractaria l’evolució del nacionalisme espanyol i l’apel·lació a la 

nació com a mite mobilitzador a través dels conflictes bèl·lics37. Pel que fa a la guerra 

civil, l’autor senyala que el conflicte va actuar de catalitzador de la identitat nacional. El 

nacionalisme va ser recurrent en ambdós bàndols, els quals, conscients del llegat de la 

insuficient construcció nacional del XIX38 i arrelats en el pensament noranta-vuitista, van 

assegurar-se de no repetir un fracàs col·lectiu com el de Cuba. Segons l’historiador, la 

guerra civil seria l’últim i decisiu enfrontament entre les dues concepcions d’Espanya 

construïdes al llarg del XIX, la liberal-progressista i la nacional-catòlica. En aquest 

enfrontament però s’afegirien alguns nous ingredients als nacionalismes enfrontats: al 

costat del nacionalisme liberal-progressista s’afegirien per l’esquerra ideologies 

històricament oposades al nacionalisme, com el comunisme i l’anarquisme, mentre en el 

camp ideològic del nacional-catolicisme trobaríem l’aportació falangista que eixamplaria 

la base dels sollevats. Álvarez Junco conclou en que l’evolució del conflicte demostraria 

 
publicar del seu llibre en format Word degut a la impossibilitat d’accedir-hi per altres vies a raó de l’estat 

d’alarma per la COVID-19; per aquest motiu no podré citar les pàgines d’aquest llibre. En aquest cas, estic 

citant els continguts presents al capítol III. 3. «El nacional-catolicismo de guerra». 
36 La guerra fou presentada pel nacional-catolicisme de forma maniquea, com la oportunitat de 

recristianitzar la societat espanyola, fent de la confessionalitat de l’Estat l’única solució per a la salvació de 

la nació. 
37 José Alvarez Junco, A las barricadas: cultura, identidad y movilización política, Primera edición, Serie 

Investigación 26 (Madrid: Ediciones Complutense, 2019), 263-97. El capítol és original de José Álvarez 

Junco, «El nacionalismo español como mito movilizador: cuatro guerras», en Cultura y movilización en la 

España contemporánea, ed. Rafael Cruz i Manuel Pérez Ledesma (Alianza, 1997), 35-67.  
38 Vegeu l’Annex 1 per un anàlisi més detallat de l’obra de José Álvarez Junco. 
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l’enorme versatilitat del nacionalisme com a element d’integració de diferents projectes i 

alhora d’exclusió de l’enemic, reforçant així, una vegada acabada la guerra, la 

conceptualització del nacionalisme espanyol com a antiliberal, antiparlamentari i 

reaccionari.39 

Juan Pablo Fusi, en un article publicat l’any 2000, realitza un concís anàlisi dels 

nacionalismes a Espanya durant el segle XX en el qual tracta fugaçment el nacionalisme 

del bàndol insurrecte. L’historiador basc, però, en la línia de les seves publicacions, 

enfocaria el seu article cap als nacionalismes subestatals. Per tant, la lectura que fa del 

nacionalisme de guerra és a través de la perspectiva dels nacionalismes perifèrics, sent el 

nacionalisme espanyol una reacció unitària de caire espanyolista contra aquests. Afirma 

que, durant la guerra, el nacionalisme espanyol cohesionà als diferents grups degut al seu 

caràcter eclèctic i pel fort anticatalanisme i antibasquisme, element que calaria fortament 

en amplis sectors de l’Exèrcit, sobretot entre els africanistes. D’aquesta manera, Fusi 

estableix que la base del nacionalisme espanyol de la dictadura seria una síntesi entre 

militarisme i antiseparatisme; un nacionalisme en el qual l’Exèrcit seria el vertebrador de 

la unitat nacional, el catolicisme l’essència de la nacionalitat i l’Estat autoritari centralista 

com a remei contra decadència de la democràcia liberal.40 

La guerra civil resultà en l’efervescència del nacionalisme espanyol, sent aquest un 

vehicle de cohesió per als rebels.  No trobem historiadors que dissenteixin d’aquesta tesi, 

com així s’ha vist fins ara. Això si, la caracterització del nacionalisme espanyol de guerra 

ja genera una major dissonància. Ismael Saz, ha dedicat gran part de la seva trajectòria 

historiogràfica a l’estudi de les cultures polítiques del franquisme. D’aquesta manera, el 

nacionalisme espanyol dels sollevats no seria enfocat per Saz des de la pròpia conjuntura 

bèl·lica, sinó des dels orígens culturals dels dos principals projectes nacionalistes dels 

sollevats: el nacional-catolicisme i el nacional-sindicalisme, els quals estarien enfrontats 

entre ells. L’historiador valencià, per tant, es centraria en les diferències entre aquestes 

dos ideologies i en seu enfrontament dialèctic més que no pas en els punts de consens. 

Ismael Saz veuria en el transcurs de la conjuntura bèl·lica i en la unificació política 

del 1937 –de la qual sorgiria F.E.T. y de las J.O.N.S.– una transformació ideològica que 

marcaria l’essència del nacionalisme espanyol del règim franquista.41 Saz senyala que 

 
39 José Álvarez Junco, op. cit. (2019), 289-296. 
40 Juan Pablo Fusi Aizpurua, «Los nacionalismos y el Estado español», Cuadernos de historia 

contemporánea, n.o 22 (2000): 41-42. 
41 Ismael Saz, «Política en zona nacionalista: la configuración de un régimen.», Ayer, n.o 50 (2003 (2)): 75-

80. 
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l’aixecament contra la República hauria presentat un nou panorama en el qual es 

reordenarien les forces polítiques adherides a l’alçament. La CEDA, el partit de masses 

que fins el moment havia hegemonitzat el pensament conservador, havia quedat 

desacreditat pel fracàs de la seva aposta parlamentària; els carlistes estaven reduïts 

territorialment als seus nuclis històrics; els «neotradicionalistes» aglutinats al voltant de 

Acción Española tenien un important suport de l’Exèrcit i l’Església, però no eren una 

organització de masses; els falangistes, tot i ser un partit minoritari, eren una organització 

de masses que tenia la ocasió de beneficiar-se de la seva aposta violenta de destrucció de 

la democràcia, alhora que es presentava com a alternativa moderna per aquells que no es 

sentien identificats amb l’Espanya clerical. No obstant, Falange havia quedat descapotada 

als primers mesos de guerra, i es trobava dividida entre partidaris de Manuel Hedilla i de 

Pilar Primo de Rivera42. 

La guerra va significar, afirma Saz, el creixement i la mort del projecte falangista. 

La persecució anticlerical al camp republicà va legitimar la concepció de la guerra com a 

croada, adquirint l’Església un paper essencial al bàndol «nacional». Això va brindar al 

pensament reaccionari de Acción Española la ocasió per assumir el lideratge ideològic, 

emparats per l’Església, l’Exèrcit i els monàrquics alfonsins. La unificació de 1937, 

encara que va dotar a Falange de la categoria de Partit Únic, va suposar una derrota pel 

feixisme espanyol; el Partit va passar a estar políticament subordinat a Franco i 

hegemonitzat ideològicament pel nacional-catolicisme43. No és casualitat, doncs, que 

Acción Española, tot i no ser un partit, fos convidada a participar a la unificació, ni tampoc 

que el punt 27 del programa original del partit fos eliminat44. La seva tesi contrastaria així 

amb la de Joan Mª Thomàs, historiador català que ha dedicat gran part de la seva obra a 

l’estudi de la història política de Falange. A la seva tesi doctoral, al 1992, Thomàs 

tractaria la construcció de F.E.T. y de las J.O.N.S. a Catalunya, on afirmaria que, tot i la 

forta presència de carlistes, es donaria un control falangista del partit, el qual estaria 

conformat segons el model feixista, de la mateixa manera que a la resta de la zona 

nacional45; una postura que Joan Mª Thomàs mantindria al llarg de tot el seu recorregut 

 
42 Ibidem, 58-62. 
43 Ibidem, 69-80; Ismael Saz, España contra España, 161; Ismael Saz, «Las culturas de los nacionalismos 

franquistas», Ayer, n.o 71 (2008 (3)): 165. 
44 Ismael Saz, op. cit., (2003a), 164. El punt 27 feia referencia al partit com a únic mitjà per a la conquesta 

de l’Estat i, en cas de pactar, que el Partit predominés sobre la resta de forces. 
45 Joan Maria Thomàs i Andreu, «L’organització de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. a 

Barcelona en el primer franquisme.» (Tesi doctoral dirigida per Enric Ucelay da Cal, Barcelona, Universitat 

Autònoma de Barcelona, 1992), 193-95, https://www.fbofill.cat/publicacions/lorganitzacio-de-falange-

espanola-tradicionalista-y-de-las-j-ons-barcelona-en-el-primer?lg=es. 
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professional46. Per contra, el professor de la UV determina que, des del moment de la 

unificació i durant els primers anys de guerra mundial, el règim mantindria per 

conveniència una aparença feixista a nivell institucional que poc tindria de realitat 

material i ideològica; en definitiva, «hi hauria més Falange a canvi de que en aquesta hi 

hagués menys feixisme». Aquesta síntesi de caràcter oficial a nivell polític i ideològic va 

ser de iure, no pas de facto; les dues cultures polítiques seguirien enfrontades en el si del 

Partit, «disputant-se» zones d’influència i en constant pugna per la significació del 

règim47. 

L’historiador que, sens dubte, realitzaria la més extensa aportació per a l’estudi dels 

nacionalismes de la guerra civil seria Xosé Manoel Núñez Seixas. Especialitzat en historia 

cultural i social dels conflictes bèl·lics, s’ha dedicat amb especial atenció a l’estudi de la 

segona guerra mundial i de la guerra civil, publicant al llarg de la seva trajectòria un gran 

nombre d’articles i monografies. De totes aquestes, la més extensa i, per tant, la més 

important és ¡Fuera el invasor!: Nacionalismos y movilización bélica durante la guerra 

civil española (1936-1939)48. La principal tesi que sosté l’historiador gallec en capítol 

referent als sollevats és que el nacionalisme espanyol fou el component discursiu 

primordial i el seu instrument mobilitzador més eficient. Això es deuria a que el 

nacionalisme espanyol fou el principal punt de consens entre totes les forces que van 

alçar-se contra la República, no només a l’inici del «Alzamiento», sinó també al llarg de 

tot el conflicte49. El nacionalisme de guerra dels sollevats s’alimentaria a partir de 

diversos components ideològics capaços de generar una identitat pròpia diferencial vers 

l’altre. 

Immediatament després del cop d’Estat i durant les primeres setmanes de guerra, 

segons explica Núñez Seixas, els colpistes apel·larien principalment a la nació i a la 

regeneració autoritària d’aquesta per buscar el suport de tots aquells que fossin hostils a 

 
46 Vegeu la seva última publicació (pàg. 165-66): Joan Maria Thomàs i Andreu, «Espanya: la coalició 

autoritària franquista davant la Segona Guerra Mundial. Els anys 1939 i 1940», Dictatorships and 

Democracies. Journal of History and Culture, n.o 7 (7 de novembre de 2019): 163-189. 
47 Ismael Saz, «Mucho más que crisis políticas: el agotamiento de dos proyectos enfrentados.», Ayer, n.o 68 

(2007 (4)): 145-46. 
48 En aquest llibre es trobarien les idees del dr. Núñez Seixas de forma més explícita. Les tesis d’aquest 

estan exposades també en diversos articles com Xosé M. Núñez Seixas, «La España regional en armas y el 

nacionalismo de guerra franquista (1936-1939).», Ayer, n.o 64 (2006 (4)): 201-31, o «La nación contra sí 

misma: nacionalismos españoles durante la guerra civil (1936-39)», en Nacionalismo español: esencias, 

memoria e instituciones, ed. Carlos Taibo, 2. ed, Catarata 259 (75-111; repr., Madrid: Libros de la Catarata, 

2007). 
49 Xosé M. Núñez Seixas, ¡Fuera el invasor!: nacionalismos y movilización bélica durante la guerra civil 

española (1936-1939) (Madrid: Marcial Pons Ediciones de Historia, 2006), 177-80; Xosé M. Núñez Seixas, 

op. cit. (2007a), 94.  
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la República. La rebel·lió militar s’havia legitimat també amb la missió defensar Espanya 

de l’amenaça estrangera, provinent de Rússia. Pregonaven que Espanya estava sent 

víctima d’una conspiració mundial orquestrada pel bolxevisme, el judaisme i la 

maçoneria, amb l’objectiu de destruir la nació espanyola i sotmetre al país a la dominació 

soviètica. Es tractava, doncs, d’una guerra per la independència nacional, un recurs que 

no deixarien d’explotar al llarg del conflicte per la seva eficiència. Això seria el primer 

pas cap a l’estrangerització i deshumanització de l’enemic, una retòrica de guerra 

defensiva que es complementaria més endavant amb la mitificació de la història nacional 

i l’apel·lació al caràcter indomable del «poble espanyol» que sempre havia resistit a 

l’invasor.50  

Núñez, al igual que altres autors que també han estudiat el nacionalisme dels 

sollevats, considera que un altre component clau en la legitimació del cop d’Estat per a 

salvar a la pàtria era la de mantenir la unitat territorial front l’amenaça dels separatismes. 

Des d’un principi es va fer al·lusió a la lluita com a la «nueva Reconquista», un 

nomenclatura que indirectament exclou a l’enemic de la comunitat nacional. La submissió 

de la perifèria rebel era un dels objectius principals de l’alçament contra la República; 

culminar la reincorporació a Espanya del les regions que negaven la unitat territorial i 

espiritual d’Espanya. Aquesta reconquesta havia de ser duta a terme per Castella, la 

«madre de España entera», portadora dels valors eterns de la nació i que tant fidel a la 

pàtria s’havia mantingut, aixecant-se contra els traïdors que la volien destruir.51 

La religió era un ingredient important en la forma d’entendre la nació per a totes les 

«famílies polítiques» dels sollevats, però no totes compartien la mateixa opinió sobre el 

paper que havia d’exercir. El professor de la USC sosté que al moment inicial del 

conflicte, la religió, tot i ser un element important, fou un component més de la nació i la 

tradició espanyola reivindicada pels «nacionales». La rellevància del component religiós 

al seu discurs havia estat merament testimonial en comparació amb l’anticomunisme i 

l’antiseparatisme52. Seria a partir del clar fracàs del cop i de l’esdeveniment d’una guerra 

en dos fronts diferenciats que la retòrica dels sollevats es renovaria.53 El component 

 
50 Xosé M. Núñez Seixas, op. cit. (2006a), 180-189; Xosé M. Núñez, op. cit. (2007a), 94-95. L’autor ha 

investigat amb profunditat el discurs de l’estrangerització de l’enemic, un recurs molt usat tant pels 

nacionals com pels republicans. No són poques les referències que es fan en un bàndol i altre a la guerra 

d’Independència, al Dos de Mayo i als setges de Girona i Saragossa, a la conquesta romana i als setges de 

Sagunt i Numància o a la reconquesta.  
51 Xosé M. Núñez Seixas, op. cit. (2006a), 271-284. 
52 Ibidem, 272. 
53 Ibidem, 432. 
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religiós apareixeria per la força dels fets i a partir d’una síntesi amb el component 

nacional. Seria invocat llavors el terme «Cruzada», ja que, front l’estereotip de l’enemic 

–marxista, ateu, maçó, jueu–, el catolicisme passaria a ser considerat de forma unànime 

com l’element central de l’essència de l’espanyolitat54. La centralitat de l’element religiós 

al discurs nacional però, generaria un conflicte en el si dels nacionals. Pels falangistes el 

catolicisme era un element històric i consubstancial amb la nació espanyola, però no era 

un element que la precedia, mentre pels nacional-catòlics Déu precedia a la nació, per la 

qual cosa aquesta no es podia avantposar a la divinitat55. L’autor senyala que durant la 

guerra es produeix un intens combat dialèctic entre nacionalisme catòlic i nacionalisme 

feixista sobre la prioritat entre Déu i la Pàtria i entre la Nació i l’Estat en el que acabarien 

imposant-se els primers56. 

Núñez Seixas, en el seu ampli anàlisi del nacionalisme de guerra, ressalta la 

importància de l’apel·lació a les identitats locals per a la mobilització bèl·lica i com a 

complement indispensable de la identitat nacional57. Fa referència a molts altres aspectes 

del nacionalisme, com la reivindicació del camp com a element sanejador i purificador 

de la nació front la ciutat pecadora i corrompuda58; a l’ús polític i «promoció» de les 

llengües vernacles59 o a la simbologia nacional desenvolupada al llarg de la guerra60.  

Giuliana di Febo analitzaria l’estreta relació entre Estat, religió i societat civil 

emmarcats en el conflicte bèl·lic que donaria gènesi al règim. La historiadora italiana no 

tractaria el nacionalisme de guerra, ja que el seu objectiu seria estudiar el franquisme des 

d’una perspectiva cultural. Mitjançant la propaganda i la retòrica, situa el ritu com a 

element central per a generar consens i legitimar el nou Estat franquista. Segons di Febo, 

es recupera el patrimoni tradicional com a factor aglutinant front l’anticlericalisme 

imperant al camp republicà, actualitzant així l’antiga política dels Reis Catòlics que 

identificava la unitat nacional amb la fe catòlica. Això implicaria una utilització del culte 

com a pilar del projecte de restauració política-religiosa emparada sota els tres pilars del 

règim, Església, Exèrcit i Partit. La «Cruzada» seria interpretada per di Febo com el factor 

 
54 Ibidem, 190. 
55 Xosé M. Núñez Seixas, op. cit. (2007a), 95. 
56 Aquesta batalla ideològica serà tractada al següent apartat, «Els nacionalismes del primer franquisme». 
57 Xosé M. Núñez Seixas, op. cit. (2006a), 291-305. 
58 Ibidem, 284-291; Xosé M. Núñez Seixas i Maiken Umbach, «Hijacked Heimats: national 

appropriations of local and regional identities in Germany and Spain, 1930–1945», European Review of 

History: Revue européenne d’histoire 15, n.o 3 (1 de junio de 2008): 300. 
59 Xosé M. Núñez Seixas, op. cit. (2006a), 306-320. 
60 Ibidem, 320-327. 
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de cohesió i mobilització que determinaria l’hegemonia del nacional-catolicisme i la 

consubstancialitat entre pàtria i religió.61 

Francisco Sevillano, historiador expert en propaganda, ha publicat recentment un 

llibre en el qual analitza la guerra civil des d’una perspectiva cultural. L’autor 

desenvoluparia el terme «cultura de guerra», creat a partir dels estudis sobre l’experiència 

social de la Gran Guerra a França, assumint la proposta interpretativa llençada per Mosse 

sobre la «brutalització de la política»62. Aquesta cultura de guerra naixeria a través del 

discurs polític i es sociabilitzaria per mitjà de la propaganda del bàndol insurrecte, amb 

la missió de legitimar el règim i configurar una identitat nacional basada en l’experiència 

de la guerra com a pilar fonamental63. La rebel·lió militar seria qualificada com a bellum 

iustum contra un enemic que seria una amenaça per a la pròpia existència d’Espanya. 

Aquest, desnacionalitzat i estrangeritzat, fou caricaturitzat com a serf d’una conspiració 

orquestrada pel comunisme soviètic, la maçoneria i el judaisme, encara que també 

apareixerien termes com liberalisme, democràcia i separatisme com a elements definidors 

de l’anti-Espanya. La guerra, dirigida pel carisma i el don del líder i defensada amb la 

sang dels màrtirs, és concebuda de forma maniquea, com la lluita definitiva entre el bé i 

el mal on la victòria total és l’única forma de salvar Espanya.64  

Fernando Molina, més enfocat en estudiar el procés de renacionalització autoritària 

del franquisme que no pas en el nacionalisme com a tal, proposaria que la violència i la 

religiositat popular foren els eixos principals en els quals es fonamentà el discurs 

nacionalista dels rebels65. El nacionalisme era pensat en «negatiu», és a dir, la identitat 

nacional seria exògena, vers l’enemic, fet que faria de la guerra una experiència 

nacionalitzadora i alhora desnacionalitzadora. La violència de actuaria com a catalitzador 

d’aquest nacionalisme excloent; una violència que seria legitimada sota una religiositat 

popular instrumentalitzada com a «marcador ètnic» de la nació. Això portaria a una 

transició dels elements «banals» del nacionalisme a elements «calents» que 

absolutitzarien el cos social de la nació en variables antagòniques; és a dir, entre el bo i 

 
61 Giuliana Di Febo, Ritos de guerra y de victoria en la España franquista, 2. ed. ampliada y rev (València: 

Publicacions de la Universitat de València, 2012), 28-31. 
62 Francisco Sevillano, La cultura de guerra del «Nuevo Estado» franquista (Madrid: Biblioteca Nueva, 

2017). 
63 En aquest apartat es presenten les aportacions de l’autor que s’han considerat corresponents a l’estat de 

la qüestió sobre el nacionalisme de guerra. Vegeu l’Annex 2 per la tesi de Francisco Sevillano sobre la 

«cultura de guerra». 
64 Ibidem, 9-10, 182-85. 
65 Fernando Molina Aparicio, «“La reconstrucción de la nación”. Homogeneización cultural y 

nacionalización de masas en la España franquista (1936-1959)», Historia y Política: Ideas, Procesos y 

Movimientos Sociales, n.o 38 (juliol-desembre 2017): 31-34. 
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el dolent. Es donaria una confusió entre Estat i nació, de la mateixa manera que es donaria 

entre unes «famílies ideològiques» i altres. Cesar Rina, el qual ha treballat el paper dels 

rituals religiosos en la fundació del règim, coincidiria en aquest últim punt amb Molina66. 

Afirmaria que la institucionalització de la religiositat popular com a símbol de 

legitimització del règim durant la guerra, moment en el que es produiria una síntesi 

ideològica en sollevats, crearia una confusió entre celebracions religioses, militars o 

commemoracions feixistes. 

Com s’ha presentat fins al moment, hi ha un consens al voltant de la idea que el 

nacionalisme fou un factor aglutinant primordial en el bàndol sollevat. Pràcticament tots 

els autors citats coincideixen en identificar els diversos components d’aquest 

nacionalisme: exaltació de la nació i la tradició, antiseparatisme, antiliberalisme, 

anticomunisme i catolicisme. Al ser poc estudiat, la principal referència per a l’estudi 

d’aquests components és indiscutiblement l’extensa obra de Núñez Seixas. Tanmateix, 

altres autors com Saz o Botti han realitzat importantíssimes aportacions, a dia d’avui 

obres de referència sobre les ideologies de les diverses famílies polítiques del franquisme. 

El nacionalisme de guerra seria així vist pels historiadors com quelcom conjuntural que, 

si bé transcendiria al marc mental de la societat espanyola de postguerra, tal i com 

sostenen di Febo, Sevillano i Molina, es desmembraria per donar a lloc a un combat entre 

els dos principals nacionalismes de la dictadura: el nacional-catolicisme i el nacional-

sindicalisme.  

 

 

4.- ELS NACIONALISMES DEL PRIMER FRANQUISME 
 

El present capítol es dividirà en tres subapartats per tal d’agrupar les idees i els 

diversos debats en els que s’ha emmarcat l’estudi del discurs nacionalista del primer 

franquisme, tot i que aquests no es poden entendre, en cap cas, de forma separada. Al 

primer es tractarà el sorgiment i l’evolució inicial del debat fins al sorgiment dels 

principals estudis; al segon, s’enfocarà la incidència de la conceptualització de la religió 

política; i, a l’últim, es presentaran estudis més recents i noves perspectives del discurs.  

 
66 César Rina Simón, «Fascismo, nacionalcatolicismo y religiosidad popular. Combates por la significación 

de la dictadura (1936-1940)», Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales, n.o 37 (2017): 

241-266. 
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DEL “NO NACIONALISME” A “NACIONALISMES” PASSANT PER LES CULTURES POLÍTIQUES 

La historiografia ha desenvolupat escassament el nacionalisme espanyol com a 

objecte d’estudi per diversos motius que ja s’han exposat amb anterioritat67. En concret, 

el nacionalisme espanyol durant el primer franquisme ha estat oblidat fins fa dues 

dècades; bé perquè ha estat obviat com a element intrínsec a la naturalesa del règim o bé 

perquè ha estat exclòs de ser considerat un veritable nacionalisme. La vessant ideològica 

del franquisme havia estat estudiada ja pel sociòleg Juan José Linz en una data tant 

llunyana com 1964; no obstant, afirmaria que la dictadura de Franco seria un règim 

autoritari, no pas totalitari68, i per això mancat d’una ideologia oficial i d’un nacionalisme 

autèntic. La tesi de Linz, influenciada pel prejudici que associa al catolicisme a lo 

«retrògrad» i anti-modern, consideraria al règim com una dictadura militar anacrònica 

que romandria aliena a un nacionalisme modern. Aquesta seria complementària a la que 

feu Stanley G. Payne en el seu estudi del nacionalisme espanyol69, plenament acceptada 

i ampliada per molts altres hispanistes, els quals, en realitat, estarien reproduint la idea 

vuitcentista de l’endarreriment espanyol; l’Espanya catòlica no podia ser capaç de crear 

una veritable cultura. El nacionalisme espanyol, per tant seria descatalogat de la llista de 

nacionalismes moderns. D’acord amb Payne i Linz, l’historiador espanyol Javier Tusell 

definiria al 1984 la dictadura de Franco com a autoritària, una dictadura que ni tant sols 

podria ser categoritzada pròpiament com a règim sinó com un sistema polític improvisat 

que s’adapta a les diferents conjuntures i en el qual el nacional-catolicisme actuaria com 

a factor unificador, sent aquest més una situació que una teologia o una ideologia 

política70. 

La imprecisió i la deixadesa d’aquests anàlisis en relació al nacionalisme espanyol 

del franquisme és un dels motius que insten a Alfonso Botti a publicar al 1992 la seva 

obra Cielo y dinero71, reeditada al 2008 i, a dia d’avui, encara la principal obra de 

 
67 Vegeu cita número 11. 
68 Juan José Linz, «An authoritarian regime: Spain», a Cleavages, Ideologies and Party Systems. 

Contributions to Comparative Political Sociology, ed. Erik Allardt i Yrjö Littunen, vol. X, 1964, 293-341. 

Linz considera que hi ha un moment en que el règim es pretén totalitari però, a partir de 1943 va virant de 

forma paulatina cap a l’autoritarisme, fins al 1953, quan esdevé de ple un règim autoritari. 
69 Stanley G. Payne, «Spanish Nationalism in the Twentieth Century», The Review of Politics 26, n.o 3 

(juliol de 1964): 403-22. Vegeu l’Annex 3 per alguns fragments de l’obra de Payne on s’explicita en les 

seves paraules el contingut que breument s’ha sintetitzat en aquestes línies. 
70 Javier Tusell, Franco y los católicos: la política interior española entre 1945 y 1957, Alianza 

Universidad (Madrid: Alianza, 1984), 140-141 y 440. 
71 Alfonso Botti, op. cit. (2008). Part corresponent a la introducció i al capítol 1 «Origen del término y 

estado de los estudios». Les idees referents a l’obra de Botti presentades a continuació corresponen a 

l’apartat final del llibre on s’exposen les conclusions (vegeu cita número 35). 
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referència sobre el nacional-catolicisme. Botti realitzaria una crítica a tots aquells que 

afirmaven l’absència de cultura, d’ideologia i de nacionalisme a la dictadura franquista, 

als que sostenien que el règim es regia exclusivament per la força de l’aparell coercitiu. 

La tesi desenvolupada per Alfonso Botti a Cielo y dinero significaria un abans i un després 

pels estudis sobre el franquisme. El nacional-catolicisme seria definit com una ideologia 

elàstica, complexa i de llarga duració72 que, tot i ser de caràcter reaccionari, seria 

plenament moderna. D’una banda, l’aportació de tipus retòric del nacional-catolicisme 

oferiria una clau interpretativa d’Espanya i la seva història com a producte indissociable 

de lo nacional i lo religiós; un discurs i una simbologia plenament capaços de generar una 

identitat integradora, de crear consens i de nacionalitzar a les masses. D’altra banda, es 

distingiria clarament el liberalisme polític de l’econòmic; no hi hauria, per tant, cap 

desavinença entre capitalisme i integrisme catòlic. 

Alfonso Botti veuria en aquest nacionalisme la capacitat d’atreure tant a aristòcrates 

i burgesos com a bona part de les classes mitjanes, a intel·lectuals i a obrers, de la mateixa 

manera que, per la concepció unitarista d’Espanya i l’antiseparatisme, es guanyaria el 

suport dels militars; seria una ideologia molt eficaç per a la mobilització de les masses, ja 

que oferiria una motivació per lluitar i morir. El seu caràcter eclèctic permetria que les 

diverses famílies polítiques del règim enquadressin el seu projecte polític sota el 

pensament nacional-catòlic. Botti afirmaria, per tant, que els dos projectes emprats a la 

postguerra es desenvoluparien emmarcats en la ideologia nacional-catòlica: primer en el 

breu període de caràcter feixista i totalitari (1939-1942) i després en l’autoritari-

corporatiu (1942/43-1957/59). La tesi de Botti seria compartida per Feliciano Montero, 

el qual afirmaria que en el si del franquisme van coexistir dos projectes, ambdós nacional-

catòlics: el falangista i l’eclesiàstic73. L’historiador italià assignaria al nacional-

catolicisme la categoria d’ideologia del règim al llarg de tot el seu recorregut; una 

ideologia sorgida inicialment com a reacció a la modernitat i regressiva que s’havia 

mollejat al pas del temps, fent-se perfectament complementària als temps moderns.  

Ismael Saz, autor recurrentment mencionat al llarg d’aquest estat de la qüestió, és 

l’historiador per antonomàsia referent a la història cultural del feixisme espanyol. Ha 

tractat en nombroses publicacions la temàtica del nacionalisme espanyol, sobretot pel que 

 
72 Alfonso Botti analitzaria al llarg del seu llibre el nacional-catolicisme des dels seus orígens i com aquest 

s’ha anat readaptant i reformulant des de la seva concepció fins la dictadura franquista.  
73 Feliciano Montero, «Autocríticas del nacionalcatolicismo en los años cincuenta», a Religión y política 

en la España contemporánea, ed. Carolyn P. Boyd (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

(España), 2007), 139-64. 
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fa al falangista. A moltes d’aquestes, capitanejades per la seva obra magna, España contra 

España, realitzaria un extens estudi del nacionalisme falangista com a cultura política, és 

a dir, en els discursos i pràctiques d’aquest entesos en un marc cultural heretat de temps 

pretèrits74. Les obres de Saz suposarien un nou enfocament del franquisme, doncs, fins al 

moment, hi havia una espècie de buit historiogràfic estès entre el món acadèmic espanyol: 

es reconeixia al nacional-catolicisme com a ideologia no feixista d’un règim categoritzat 

com a feixista75. La dictadura de Franco, en constant debat sobre si es tractava d’un règim 

totalitari o autoritari, feixista o feixistitzat, havia estat rarament conceptualitzada com a 

dictadura nacionalista; en paraules de l’autor, «el franquismo constituyó la mayor 

experiencia nacionalista y el más ambicioso proyecto de nacionalización integral de la 

España del siglo XX»76. La ideologia feixista, així com la resta de cultures polítiques del 

nacionalisme espanyol, s’havien considerat absorbides per la nacional-catòlica. Saz 

trencà amb totes aquestes consideracions i intentà posar de manifest que en el si del 

franquisme van confluir dos cultures polítiques diferents –nacional-catòlica i feixista– 

que, tot i els seus enfrontaments i l’hegemonia nacional-catòlica, van estar presents al 

llarg de tota la dictadura.77  

El plantejament de Saz trencaria amb la visió «harmònica» de la construcció del 

franquisme com una amalgama de forces aixoplugades sota el nacional-catolicisme. El 

professor de la UV, situaria la ideologia del franquisme com a resultat d’una batalla 

dialèctica per la significació de la dictadura entre dos projectes polítics enfrontats: el 

nacional-catòlic i el falangista. El nacionalisme feixista era construït sobre la idea de 

decadència, degeneració i mort de la pàtria, erigit sobre el mite palingenèsic de la 

regeneració eterna de la pàtria. Era un nacionalisme que apel·lava a la revolució nacional 

permanent i projectiva cap a l‘exterior sota una voluntat d’Imperi que mobilitzés 

constantment a les masses. El projecte imperial definia a Espanya com a «Unidad de 

destino en lo universal», que basaria la seva unitat en la diversitat i oferia als vençuts la 

possibilitat de reconciliació nacional després de la guerra si aquests acceptaven la seva 

espanyolitat. Aquesta proposta d’integració totalitària i nacionalitzadora cap a les regions 

separatistes i cap als antics republicans i revolucionaris es podria dur a terme sempre i 

quan s’emprés la lògica d’Imperi, fet que va diluir-se front el projecte nacional-catòlic.78  

 
74 Vegeu l’Annex 4 per eixamplar la tesi de Saz on tracta els orígens culturals del feixisme espanyol. 
75 Ismael Saz, «Las culturas de los nacionalismos franquistas», Ayer, n.o 71 (2008 (3)): 154-55. 
76 Ismael Saz, op. cit. (2003a), 48. 
77 Ibidem, 154-56.  
78 Ismael Saz, op.cit. (2003a), 250-265. 
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Saz lloaria l’estudi del nacional-catolicisme espanyol realitzat per Botti, tot i que li 

criticaria la caracterització de la dictadura com a feixista; no estaria, doncs, d’acord amb 

Botti quan aquest afirma que es produeix una absorció dels ideals feixistes per part del 

nacional-catolicisme79. L’historiador valencià titllaria de fracàs el projecte falangista 

quedant, tal i com s’ha exposat detalladament a l’anterior apartat80, políticament 

subordinat des del decret d’unificació. A partir de la unificació, feixistes i nacional-

catòlics intentarien apropiar-se del discurs de l’altre, de manera que el feixisme espanyol 

es va catolitzar i l’integrisme catòlic es va feixistitzar. No obstant, tot i el desplaçament 

del feixisme espanyol per l’hegemonia nacional-catòlica, la cultura política falangista no 

quedaria pas vençuda ni anul·lada; així es demostraria al llarg dels 40’ i a principis dels 

50’, quan els sectors més feixistes del Partit realitzaren una ofensiva. Aquesta ofensiva, 

materialitzada primer entre 1941-42 i després 1948-53, seria una mena de «primavera 

falangista» en la que els feixistes espanyols intentarien dur a terme la revolució pendent 

i la voluntat d’Imperi a la pràctica, és a dir, fer d’Espanya un Estat totalitari hegemonitzat 

per la ideologia falangista81. Ismael Saz, conclouria la seva gran obra, España contra 

España, afirmant que, a partir del fracàs de l’intent de ressorgiment falangista, 

l’ultranacionalisme feixista hauria quedat finalment soterrat; en restaria una Falange 

feixistitzada, absolutament fidel i entregada a Franco, portadora d’un discurs nacionalista 

defensor del statu quo, centralista i sense cap al·lusió a l’Imperi ni a la revolució 

nacional.82 

 

DEL DEBAT SOBRE EL TOTALITARISME A LA RELIGIÓ POLÍTICA  

El debat al voltant de la naturalesa del règim com a autoritari o totalitari acabaria 

inevitablement influint indirectament i directa a la història del nacionalisme espanyol. 

Aquest debat arribaria sobretot de la mà dels estudis realitzats per la historiografia italiana 

sobre el feixisme italià i la seva relació amb l’Església, emprant els conceptes «religió 

política» i «religió polititzada»83. La sacralització de la política i la politització de la 

religió serien processos oposats i en pugna constant que es donarien de forma simultània 

durant la configuració del règim. La «religió política» seria la legitimació de l’Estat 

secular a partir de l’ús d’elements religiosos amb l’objectiu d’assumir l’autoritat política 

 
79 Ibidem, 50. 
80 Ibidem, 404; Ismael Saz op. cit. (2007a), 145-46. Vegeu cita 44. 
81 Ismael Saz, op. cit. (2008), 164-174. 
82 Ismael Saz, op. cit. (2003a), 379-403. 
83 Vegeu l’Annex 5 per la definició de religió política d’Emilio Gentile. 
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i espiritual, sent el projecte totalitari falangista la màxima expressió, mentre la «religió 

polititzada» seria la unió entre Església i Estat encaminada cap a una teocràcia, un 

nacionalisme al servei de la religió, com així seria l’aposta del nacional-catolicisme. 

Juan José Linz en un dels seus treballs faria ús del terme «religió política» per 

analitzar l’estreta relació entre la política i catolicisme84. Segons Linz, el projecte totalitari 

de Falange i l’amenaça de la separació Església i Estat van contribuir a que la religió es 

polititzés ja des de la guerra civil. El sociòleg hispano-alemany ja havia caracteritzat al 

règim com a autoritari i no com a totalitari, ja que, la poca força del falangisme en 

comparació amb l’integrisme catòlic i la posterior derrota dels feixismes al 1945, 

propiciarien que el règim acabés abocant-se inequívocament cap al nacional-catolicisme 

i abandonant progressivament el component feixista; el règim franquista, per tant, es 

recolzaria sobre la religió polititzada en comptes d’elaborar una religió política.85 

La historiadora italiana Giuliana di Febo manté, en la mateixa línia de Juan José 

Linz, que la construcció del règim és clarament un procés de «politització de lo sagrat», 

ja que l’Església recuperaria durant la guerra civil formes de culte barroques, prevalent la 

lògica de l’expiació i la redempció, no pas la de la reconciliació ni la revolució en marxa. 

Di Febo interpreta la construcció de la figura del «Caudillo» com quelcom legitimador, 

originat de la reciprocitat entre institucions franquistes i jerarquies eclesiàstiques, de la 

mateixa manera que veuria el martiri de José Antonio com la representació de l’assumpció 

falangista del projecte de «recatolització» d’Espanya86. La historiadora sostindria que 

l’Església exerciria una aclaparadora hegemonia en la gestió dels ritus polítics, mentre els 

aspectes més propis del feixisme quedarien situats en un segon pla. 

Ismael Saz aportaria el seu gra de sorra a la qüestió de la religió política87. A partir 

de l’anàlisi dels escrits d’intel·lectuals falangistes com Ridruejo, Laín o Tovar, així com 

l’evolució de la narrativa falangista, l’historiador defineix que el falangisme va 

desenvolupar inequívocament, al igual que la resta de feixismes europeus, una religió 

política i, en conseqüència, una pretensió totalitària i secularitzadora del poder. Tal i com 

 
84 Juan José Linz, «El uso religioso de la política y/o el uso político de la religión: la ideología-sucedáneo 

“versus” la religión-sucedáneo», REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.o 114 (2006): 

11-36. 
85 Juan José Linz, op. cit. (2006), 28-35.  
86 Giuliana di Febo, op. cit. (2012), 14-18. 
87 Agraeixo sincerament el detall d’Ismael Saz de complaure la meva petició al enviar-me l’article, degut a 

la impossibilitat d’accedir-hi per la tancada de biblioteques. L’arxiu és en format Word, per la qual cosa no 

serà possible citar les pàgines en detall. L’article és el següent: Ismael Saz, «Religión política y religión 

católica en el fascismo español», a Religión y política en la España contemporánea, ed. Carolyn B. Boyd 

(Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España), 2007), 33-56. 
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estableix Saz, el vertader objecte de culte seria la nació, tot i que hi hauria aquí una pugna 

per la significació d’aquesta amb els sectors integristes catòlics. Espanya es convertia en 

una entitat sacralitzada però que, progressivament, des d’una bona part del falangisme, 

s’aniria recobrint d’elements de caràcter religiós88; la Falange revolucionària i projectiva 

s’estava catolitzant. Tota possibilitat de religió política desapareixeria imposant-se una 

clara politització de la religió. 

La sociòloga Zira Box ha emprès un llarg recorregut professional pel que fa a 

l’estudi de la història del nacionalisme espanyol durant el franquisme, enfocant-se 

principalment en la seva vessant falangista, temàtica que treballa al costat d’Ismael Saz a 

la Universitat de València. Box ha entrat recurrentment al debat de la religió política, això 

si, sense oblidar el debat sobre la naturalesa del règim –autoritari o totalitari– ni sobre si 

aquest tenia una ideologia definida89. La sociòloga estableix que la concepció de la nació 

espanyola va adquirir durant el franquisme un caràcter d’entitat suprema sacralitzada, 

idea compartida entre totes les «famílies» de la dictadura. Aquesta divinització de la pàtria 

és entesa per Box com un element de consens entre les diferents narratives nacionalistes, 

on la Victòria, convertida en la Pau en seria el seu mite fundacional. Pocs anys més tard 

presentaria la seva tesi doctoral90, en la que estudiaria la construcció simbòlica del 

franquisme. La sociòloga madrilenya sostindria que en el si del «Movimiento» confluiria 

una dinàmica doble en la que molts feixistes viurien una experiència de catolització i 

tradicionalització, mentre els catòlics, monàrquics i contrarevolucionaris experimentarien 

un procés de feixistització. El problema rau, afirma Zira Box, a l’hora de calibrar fins a 

quin punt i en quina intensitat es van donar ambdós processos. La seva conclusió seria, 

de tal manera, menys precisa en aquest aspecte. La professora de la UV conclouria que la 

dictadura va esdevenir un règim mixt en el que els feixistes controlarien aspectes com el 

culte als caiguts, bona part de les festes polítiques i altres elements simbòlics, sobretot 

durant els primers anys; no obstant, tot això s’acabaria diluint entre misses i litúrgies 

catòliques. Duran el franquisme, doncs, es configuraria una religió política nacionalista 

 
88 Saz senyala la obra missional que se li atorgava a Espanya; José Antonio es convertiria en «el primer 

misionero y fundador de la salvación de España», Ignasi de Loiola seria «el fundador de la Falange de 

Cristo» i Pizarro i Hernán Cortés esdevindrien «los primeros falangistas que tuvo España».  
89 Zira Box Varela, «Secularizando el Apocalipsis. Manufactura mítica y discurso nacional franquista: la 

narración de la Victoria.», Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.o 12 (2004): 133-

60. En aquest article, Box aborda la qüestió de la religió política i la construcció de la identitat nacional des 

de la interdisciplinarietat, és a dir, des de la sociologia, la història i l’antropologia. 
90 Zira Box Varela, «La fundación de un régimen: la construcción simbólica del franquismo» (Tesis doctoral 

dirigida por Fernando del Rey Reguillo, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de 

Publicaciones, 2009), https://eprints.ucm.es/8572/. 
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en la que la nació espanyola seria representada com l’arquetip del Regne de Déu a la 

Terra91.  

Francisco Sevillano, en la seva ja citada obra sobre la transcendència de la «cultura 

de guerra» en la configuració del «Nuevo Estado» franquista92, aplica la terminologia de 

Gentile al cas espanyol afirmant que durant primer franquisme es dona un procés de 

configuració d’una religió política. Sosté que el vincle emocional amb la nació seria 

vertebrat a partir de la conversió de l’autoritat política, és a dir, el «Caudillo», en autoritat 

carismàtica i moral, així com pel culte als màrtirs, manifestat sobretot en el cas de José 

Antonio. Sevillano manté que el culte als caiguts seria una apropiació falangista i, en 

conseqüència, un inequívoc símptoma de «sacralització de la política»93. L’autor afirma 

que l’exacerbació nacionalista derivada del conflicte traslladà elements religiosos a la 

política del règim, sent aquesta hegemonitzada per Falange. La conclusió de Francisco 

Sevillano és que, a partir de la imatge d’un enemic, la configuració de l’exaltació del líder 

i el culte als màrtirs per la seva fe en la pàtria, la nació espanyola esdevindria una entitat 

espiritual en la que es formaria una litúrgia que es configuraria com a religió política94; 

coincidiria en aquest punt, per tant, amb Zira Box. 

Alfonso Botti escriuria un article l’any 2012 en el que posaria de manifest la relació 

entre l’Església i el totalitarisme95. En aquest article exposa els recents estudis que s’han 

realitzat sobre la postura de l’Església front l’ascens del nazi-feixisme i intenta, gràcies a 

la nova documentació desclassificada provinent de l’Arxiu Gomà i de l’Arxiu Secret 

Vaticà, realitzar un estudi homologable per al cas espanyol. Botti conclouria, doncs, que 

l’Església, sobretot en la conjuntura de la guerra civil, mantindria una postura anti-

totalitària en oposició a les pretensions secularitzadores de Falange, motiu per el qual 

acabaria desenvolupant per si mateixa un «totalitarisme diví» que reprimiria la 

dissidència, exclouria a una bona part de la població de la condició de nacional i imposaria 

la ideologia nacional-catòlica com a oficial de l’Estat. Tanmateix, no seria un 

totalitarisme comparable a l’alemany, completament secularitzat, ni tampoc per al cas 

italià, on l’element religiós jugava un paper secundari; és per això que Botti ho categoritza 

 
91 Zira Box Varela, «El Reino de Dios como arquetipo político: religión política e identidad nacional en el 

bando franquista durante la guerra civil y la Victoria», a Memoria e identidades: VII Congreso de la 

Asociación de Historia Contemporánea, ed. Maria Jesús Baz i Justo Beramendi (Santiago de Compostela: 

Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2004). 
92 Vegeu l’Annex 2 per la tesi de Francisco Sevillano. 
93 Francisco Sevillano, op. cit. (2017), 134-135 i 184. 
94 Ibidem, 159-60. 
95 Alfonso Botti, «Iglesia y totalitarismo: el caso español (1936-1939)», Historia y política: Ideas, procesos 

y movimientos sociales, n.o 28 (2012): 31-55. 
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com un totalitarisme catòlic de nou tipus, el qual s’acabaria suavitzant i mollejant al final 

de la Segona Guerra Mundial i amb l’adveniment de la Guerra Freda. En definitiva, tot i 

que sí reconeix l’existència d’una religió política en el si de Falange, pel cas espanyol 

resultaria problemàtic parlar de religió política, ja que la pròpia Església i les 

organitzacions catòliques s’apropiarien dels mecanismes totalitaris feixistes96.  

 

NOUS ENFOCAMENTS I PERSPECTIVES DEL NACIONALISME ESPANYOL 

Anteriorment s’han presentat els principals estudis sobre el nacionalisme espanyol, 

la majoria d’aquests destinats a l’anàlisi de la retòrica nacional-catòlica i la falangista. En 

aquest subapartat s’exposaran treballs que ofereixin una visió més de síntesi, nous 

enfocaments i altres estudis complementaris que tractin alguna vessant específica del 

nacionalisme. Xosé Manoel Núñez Seixas és l’historiador que millor ha representat 

aquesta mena de visió sintètica. A les seves obres tracta d’identificar aquells elements 

presents en el discurs nacionalista espanyol i en com aquests són manifestats a la política 

del règim; un projecte nacionalista que anomenaria «renacionalització autoritària»97.  

L’historiador gallec abordaria el nacionalisme espanyol, no des de la perspectiva de 

les cultures polítiques –tot i que no ho obvia–, tampoc des del debat totalitari, sinó des 

del propi discurs i la praxis política en el context històric espanyol, tenint en compte 

també la diversitat dels actors que hi prenen part. Així, Núñez Seixas posa de manifest la 

complexitat del discurs franquista, no només portador d’un missatge uniformitzador, sinó 

també d’un capaç de generar consens i identitat. L’autor exposa el nacionalisme espanyol 

del primer franquisme com a autoritari, catòlic, corporativista, antimaçònic, antilliberal, 

anticomunista i antiseparatista, d’arrel principalment catòlica-tradicionalista, però també 

amb altres aportacions com la retòrica imperial falangista i el centralisme autoritari propi 

de l’Exèrcit africanista98.  

Un dels aspectes en que més aprofundiria seria el regionalisme i l’apel·lació a les 

identitats locals present en el discurs nacionalista. L’antiseparatisme i la defensa de la 

unitat d’Espanya van ser un rellevant leitmotiv pel franquisme, ja durant la guerra i durant 

tota la seva existència. Per part dels falangistes com dels tradicionalistes s’invocava la 

unitat d’Espanya en la varietat, és a dir, un regionalisme ètnic i cultural, que no pas polític. 

 
96 Ibidem, 50-53. 
97 Xosé M. Núñez Seixas, «Nacionalismo español y franquismo: una visión general», en Culturas políticas 

del nacionalismo español: del franquismo a la transición, ed. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Libros de la 

Catarata, 2009), 26. 
98 Ibidem, 26-27. 
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Núñez afirma que l’exaltació de la identitat local com a complement de la identitat 

nacional feu possible que el concepte abstracte de nació fos imaginable per a la gent 

normal99. La renacionalització d’Espanya que es pretenia era anti-lliberal, per tant, 

seguint la tradició de l’Espanya pre-lliberal, aquesta havia d’anar lligada a un realçament 

de lo regional; això incloïa també les llengües vernacles reivindicades i promocionades 

com a autènticament espanyoles100. No obstant, es temia despertar al fantasma dels 

separatismes, per la qual cosa aquesta reivindicació de la pàtria regional acabaria essent 

ambigua i contradictòria en contrast amb el fort centralisme polític i l’hegemonia cultural 

castellana. 

Zira Box recentment ha tractat la cultura política falangista, concretament a partir 

de l’anàlisi socio-metafòric del seu discurs nacionalista101, un discurs que identificaria la 

nació amb una sèrie de valors i/o imatges sobre si mateixa. En algunes de les seves 

publicacions enfocaria l’anàlisi del nacionalisme falangista des d’una perspectiva de la 

història del gènere, quelcom poc treballat en aquesta temàtica fins al moment102. Box 

extrauria del discurs certs termes definidors de la nació i del poble, concloent que molts 

d’aquests recursos metafòrics serien una exaltació de la virilitat i dels valors masculins: 

la rectitud, la verticalitat, la linealitat. S’estava corporitzant la nació, així com també 

algunes regions; Castella, bressol de l’essència d’Espanya, es reforçaria en la seva 

masculinitat mentre Andalusia i la costa llevantina serien feminitzades. 

La sociòloga espanyola hauria analitzat també un altre aspecte del discurs 

nacionalista; la batalla contra els tòpics pejoratius del país heretats del romanticisme del 

XIX103. Box estudiaria el procés discursiu de postguerra en torn a l’afirmació de lo 

pròpiament espanyol, un combat contra la anomenada «españolada» que l’autora 

afirmaria com un intent no de destruir els tòpics, sinó de resignificar-los i restituir-los. 

 
99 Xosé M. Núñez Seixas i Maiken Umbach, «Hijacked Heimats: national appropriations of local and 

regional identities in Germany and Spain, 1930–1945», European Review of History: Revue européenne 

d’histoire 15, n.o 3 (1 de juny de 2008): 296. 
100 Xosé M. Núñez Seixas, «La región y lo local en el primer franquismo», en Imaginarios y 

representaciones de España durante el Franquismo, ed. Stéphane Michonneau i Xosé M. Núñez Seixas, 

Collection de la Casa de Velázquez 142 (Madrid: Casa de Velázquez, 2014), 140. 
101 Zira Box Varela, «Análisis socio-metafórico y culturas políticas: sobre el estudio del nacionalismo 

falangista», Política y Sociedad 55, n.o 1 (19 de març de 2018): 93-114. En aquest article en concret es 

centraria en durant els primers anys de fundació del règim, moment en el qual la cultura política falangista 

gaudia encara de bona salut. 
102 Zira Box Varela, «Cuerpo y nación: sobre la España vertical y la imagen del hombre», Ayer, n.o 107 

(2017 (3)): 205-28; Zira Box Varela, «Metáforas de linealidad, género y fascismo español. Una propuesta 

de análisis socio-metafórico», REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.o 164 (2018): 41-

56. 
103 Zira Box Varela, «Anverso y reverso de la nación: el discurso de la antiespañolada durante los primeros 

años 40», Hispania: Revista española de historia 75, n.o 249 (2015): 237-66. 
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Així doncs, l’Espanya vista des de fora durant el XIX com un imperi moribund, 

orientalitzat i exòtic, l’Espanya dels toros, del flamenc i caricaturitzada a imatge del camp 

andalús seria reivindicada i realçada. Seria vist per Box com l’expressió d’un dolor per 

Espanya, tal i com havien expressat els intel·lectuals norantavuitistes; no obstant, seria 

plenament improvisat i tampoc ocuparia una posició preponderant dins del discurs 

franquista. La jove investigadora conclouria l’article relacionant-ho amb la 

corporalització de la nació, els tòpics anteriorment característics de la idea d’un país «de 

pandereta» ressorgirien carregats de valors virils com la valentia, la rectitud i la serietat104. 

Des del nacional-catolicisme s’elaboraria també, a partir de les obres dels 

intel·lectuals catòlics més influents105, un discurs europeista propi, quelcom menor i poc 

transcendent en comparació amb la resta d’elements però mereixedor de menció al 

tractar-se d’un objecte d’estudi inèdit. José Manuel Sanz efectuaria al seu estudi l’anàlisi 

del projecte europeu nacional-catòlic106. El nacional-catolicisme buscaria, en el context 

de postguerra mundial, exportar a la resta d’Europa el model de monarquia catòlica, 

antilliberal i antidemocràtica, un projecte d’espanyolització europeu que intentaria salvar 

Europa, corrompuda des de la Pau de Westfàlia. El nacional-catolicisme realitzaria una 

interpretació de la història europea en clau espanyola; Europa s’havia destruït a si mateixa 

a la guerra i es trobava en decadència des que abraçà la modernitat i el liberalisme. Només 

Espanya posseïa un projecte integrador capaç de fer tornar a Europa a la seva grandesa. 

Al llarg de tot el capítol s’han presentat els principals estudis sobre el nacionalisme 

espanyol, ja sigui de forma separada en forma de cultures polítiques o de forma sintètica, 

així com els anàlisis del seu discurs. Es tracta en la seva majoria de l’estudi de la retòrica 

nacionalista emanada del règim o de les institucions i organitzacions. No obstant, al llarg 

dels darrers anys s’han produït publicacions inserides en la línia proposada als treballs de 

Michael Billig i Tim Edensor que analitzen un tipus de nacionalisme indirecte, si es vol 

dir informal, «banal» o «suau», que va més enllà del discurs oficial i radica a les 

dinàmiques pròpies de la societat civil. Aquests treballs aportarien una visió alternativa 

del nacionalisme i el discurs des de dalt, presentant així un mètode més eficient per a 

 
104 Ibidem, 260-61. 
105 Es tracta de l’autoanomenada generació del 48’, formada per intel·lectuals com Florentino Pérez Embid, 

Rafael Calvo Serer i Laureà López Rodó, hereus del pensament de Acción Española i vinculats al Opus 

Dei. 
106 José Manuel Sanz Molinero, «Una Europa en negativo. El proyecto europeísta del nacionalcatolicismo 

español», en La nación de los españoles: Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época 

contemporánea, ed. Ferran Archilés i Cardona y Ismael Saz Campos (València: Publicacions de la 

Universitat de València, 2012), 243-60. 
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dissociar el contingut espanyolista del netament franquista, quelcom sovint difícil de 

diferenciar. En aquesta línia treballarien Claudio Hernandez Burgos, Carlos Fuertes 

Muñoz i Fernando Molina principalment, juntament amb altres autors que ho farien 

menys explícitament, com és el cas de Xosé Manoel Núñez Seixas, el qual, tal i com s’ha 

esmentat anteriorment, ho exposaria a la seva síntesi del nacionalisme espanyol del 

franquisme. Malgrat tractar-se d’altres formes de nacionalisme complementàries i en 

relació amb el discurs oficial, aquests treballs s’inseriran al següent apartat sobre la 

nacionalització, ja que els estudis d’aquest nacionalisme de base que es presentin aniran 

pràcticament sempre acompanyats de la qüestió de la nacionalització. 

 

 

5.- LA NACIONALITZACIÓ DE LES MASSES 
 

Si els estudis fets fins ara sobre el nacionalisme espanyol son escassos, tal com s’ha 

mencionat a l’apartat anterior, i limitats principalment a la praxis discursiva i als 

intel·lectuals, més ho són encara els dedicats a la nacionalització com a pràctica política 

i procés històric. Els estudis que ofereixen una visió de conjunt per a la nacionalització 

franquista de forma explícita es poden comptar amb les mans; com ja s’ha senyalat, els 

principals vindrien de la mà de Claudio Hernandez Burgos107, Carlos Fuertes Muñoz108, 

Fernando Molina109 i Xosé Manoel Núñez Seixas110. La nacionalització espanyola durant 

el franquisme es troba encara en un estat embrionari a la historiografia; no obstant, aquests 

pocs treballs han reivindicat la necessitat d’aprofundir més i han obert el camí de la 

investigació en aquest terreny, convertint-se la temàtica en un autèntic tòpic els darrers 

 
107 Claudio Hernández Burgos, «Franquismo suave: el nacionalismo banal de la dictadura», a Ondear la 

nación: nacionalismo banal en España, ed. Alejandro Quiroga i Ferran Archilés i Cardona, Comares 

historia (Granada: Editorial Comares, 2018), 137-57; «Las bases sociales de la dictadura y las actitudes 

ciudadanas durante el régimen de Franco. Granada (1936-1976)» (Tesi doctoral dirigida per Miguel Ángel 

del Arco i Miguel Gómez, Universidad de Granada, 2012), https://digibug.ugr.es/handle/10481/24506. 
108 Carlos Fuertes Muñoz, «La nación vivida. Balance y propuestas para una historia social de la identidad 

nacional española bajo el franquismo», a La nación de los españoles: discursos y prácticas del 

nacionalismo español en la época contemporánea, ed. Ismael Saz i Ferran Archilés i Cardona, Història 

(Valencia: Universitat de València, 2012); «Legitimación, educación y actitudes sociales durante la 

dictadura franquista (Valencia, c.1950-c.1975)» (Tesi doctoral dirigida per Ismael Saz i David Parra, 

Universitat de València, 2016), http://roderic.uv.es/handle/10550/50020. 
109 Fernando Molina Aparicio, op. cit. (juliol-desembre 2017): 23-56. 
110 Xosé M. Núñez Seixas, «Nacionalismo español y franquismo: una visión general», a Culturas políticas 

del nacionalismo español: del franquismo a la transición, ed. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Libros de la 

Catarata, 2009), 21-35; Suspiros de España: el nacionalismo español, 1808-2018, Primera edición, Crítica 

contrastes (Barcelona: Crítica, 2018), 69-74. 
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anys. La Asociación de Historia Contemporánea, presidida per Ismael Saz des de 2014, 

realitza congressos amb la col·laboració de desenes de professionals biennalment, 

promovent així la investigació de molts objectes d’estudi pendents, on el nacionalisme i 

la nacionalització de les masses a Espanya hi serien presents recurrentment; la revista de 

l’associació, Ayer, ha dedicat el dossier de molts dels seus números a aquesta tema, fet 

que denota l’interès de l’associació per eixamplar els estudis existents. Alhora, des del 

Ministerio de Ciencia e Innovación del govern s’està finançant una bona quantitat de 

projectes d’investigació111, així com la revista Historia y Política, la qual ha publicat 

també nombrosos estudis sobre la nacionalització, alguns dels quals s’exposaran 

breument més endavant.  

Recuperant l’anàlisi que fa Xosé Manoel Núñez Seixas pel nacionalisme espanyol 

durant la guerra civil, aquest conclou que la recurrència a la nació com a element 

mobilitzador demostra inequívocament que, a 1936, la nacionalització espanyola es 

trobava en un estat prou avançat al llarg de la major part del territori. L’autor, posant en 

entredit la tesi de la dèbil nacionalització de Riquer i, en conseqüència, negant a Álvarez 

Junco112, afirma que el sentiment de pertinença a la nació ja era un fet estès a totes les 

capes de la població, encara que fos una identitat assumida de forma semi-conscient o 

«banal». Núñez Seixas complementaria aquesta tesi amb una aportació inèdita pel que fa 

als estudis sobre la nacionalització espanyola: la brutalització del combat durant tres anys, 

la mobilització popular i la propaganda de guerra, havien construït la identificació pròpia 

en base a l’alteritat, una identitat contra si mateixa però imaginada contra un tercer, fent 

efectiva una (re)nacionalització basada en la guerra113. No obstant, l’historiador gallec 

admet que, tot i que resulta evident que el discurs nacionalista va tenir un cert efecte, 

resulta problemàtic calibrar de forma quantitativa la seva efectivitat. La tesi de Núñez 

Seixas, la més elaborada per al període bèl·lic, tal i com s’ha presentat amb anterioritat, 

és plenament acceptada i compartida per altres autors que han tractat el tòpic, com és el 

cas de Francisco Sevillano. L’historiador manxec, en el seu anàlisi de la propaganda de 

guerra dels sollevats, manifesta aquesta «cultura de guerra» com a forjadora d’una 

identitat114 que perduraria durant les primeres dècades del règim.  

 
111 Vegeu la cita 26, on se n’esmenten alguns. 
112 Vegeu la cita 38 i l’Annex 1 per al posicionament de José Álvarez Junco. 
113 Xosé M. Núñez Seixas, op. cit. (2006a), 434-36. 
114 Francisco Sevillano, op. cit. (2017), 9-10. Vegeu cita 63 i l’Annex 2 per al desenvolupament de les tesis 

de Sevillano i les immediatament anteriors per les tesis de Núñez Seixas.  
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La guerra civil és considerada també per altres investigadors que l’han analitzat 

com una experiència altament (re)nacionalitzadora115, ja fos al front o també a la 

rereguarda. Una tesi doctoral defensada recentment per Francisco J. Leira investigaria 

sobre la socialització dels soldats nacionals i matisaria aquesta afirmació; Leira sostindria 

que l’experiència bèl·lica de molts soldats, especialment els reclutats forçosament, va 

resultar tant traumàtica que tota la sèrie de referències i records continus a la guerra va 

generar un refús de molts veterans116.  El bàndol sollevat va generar una identitat a partir 

de la cultura de guerra, després «cultura de la Victòria», on hi va tenir molt a veure l’ús 

de la violència i la religiositat117, sobretot entre 1936 i 1945, moment en el que es 

produeixen la major part d’assassinats i execucions. Tal i com sostenen autors com 

Antonio Cazorla i Conxita Mir, la violència118 fou un recurs essencial del règim per a 

consolidar-se, reduint a la dissidència a l’anomenada «espiral del silenci»119. Tanmateix, 

Francisco Sevillano, analitzant la propaganda i les enquestes sobre la població, afirma 

que aquesta hauria acabat per llaurar cert èxit aconseguint crear un «consens»120; sobretot 

pel que fa a l’aïllament internacional i la reiteració de la neutralitat a la Segona Guerra 

Mundial, que hauria coincidit amb el desig d’una bona part de la població que acabava 

d’experimentar el trauma de la guerra i ara vivia les penúries de la postguerra. 

En el camp de la història social, el debat sobre el consens i el dissens arribat des 

d’Itàlia a partir l’obra de Renzo de Felice ha estat extens i ha portat a un gran nombre de 

publicacions des de finals dels noranta121. Es reitera que el consens en torn al franquisme 

es deuria principalment a dos factors: el sistema de recompenses als vencedors –un 

consens actiu– i l’apatia política derivada de la voluntat de tornar a la normalitat després 

 
115 Claudio Hernández Burgos, op. cit. (2018), 145-47; Claudio Hernández Burgos, op. cit. (2012), 117-18; 

Fernando Molina, op. cit. (2017), 31-34. 
116 Francisco Jorge Leira Castiñeira, «La socialización de los soldados del ejército sublevado (1936-1945): 

Su papel en la consolidación del Régimen franquista» (Tesi doctoral dirigida por Aurora Artiaga, Lourenzo 

Fernández i Andrés Domínguez, Universidade de Santiago de Compostela, 2019), 

https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/18187, 482.484. 
117 Fernando Molina, op. cit. (2017), 32; César Rina Simón, «La construcción de los imaginarios franquistas 

y la religiosidad “popular”, 1931-1945», Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, n.o 14 

(31 de diciembre de 2015): 194-96; César Rina Simón, op. cit. (2017); Miguel Ángel del Arco Blanco, op. 

cit. (2009 (4)): 245-68; Peter Anderson i Miguel Ángel del Arco Blanco, op. cit. (2011), 125-41. 
118 Antonio Cazorla Sánchez, op. cit. (2016), 43-106. En aquest capítol del seu llibre incideix molt en la 

repressió física i psicològica mitjançant el record d’una memòria polititzada de la guerra civil; Antonio 

Cazorla Sánchez, «Franco: la violencia y la simplificación de España», Revista Universitaria de Historia 

Militar 7, n.o 13 (2018): 21-35; Conxita Mir Curcó, «Violencia política, coacción legal y oposición 

interior.», Ayer, n.o 33 (gener de 1999): 116-18. 
119 Francisco Sevillano, «Cultura, propaganda y opinión en el primer franquismo.», Ayer, n.o 33 (gener de 

1999): 155; Francisco Sevillano, «Del “público” al “pueblo” por la propaganda: información, opinión y 

rumor en el “nuevo Estado” franquista», Ayer, n.o 80 (2010 (4)): 115-37. 
120 Ibidem, 158. 
121 Glicerio Sánchez Recio, op. cit. (1999), 39-40. 
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de l’experiència bèl·lica –un consens passiu en aquest cas–122. Del consens i dissens es 

va passar a l’estudi de les actituds socials dels espanyols durant la dictadura, un salt 

qualitatiu que permetria conèixer millor la capacitat mobilitzadora dels discursos 

elaborats des de dalt123. La violència i la repressió, juntament amb les dures condicions 

de vida a la postguerra124 serien interpretades des de la història social com un autèntic 

mecanisme d’alienació política del gruix de la població, alhora que es consideraria 

d’autèntic fracàs l’intent del Partit de mobilitzar a les masses125. Als darrers anys s’han 

eixamplat molt els treballs dedicats a estudiar les «zones grises»126. En aquest àmbit 

destaquen els nombrosos treballs de Claudio Hernández Burgos127 i Carlos Fuertes128. A 

partir dels estudis sobre aquestes zones grises, es podria donar el salt qualitatiu cap als 

estudis de la nacionalització que, tot i tenir en compte l’acció estatal, posarien de manifest 

la importància d’altres factors nacionalitzadors aliens al discurs franquista pròpiament. 

Els treballs que pretenen analitzar la nacionalització de les masses durant el primer 

franquisme són ben escassos i imprecisos, ja que en bona mesura depenen d’experiències 

individuals, en com la nació és viscuda, tal i com ho presenta Carlos Fuertes129. Les 

identitats nacionals no són estàtiques, són socialment construïdes i, per tant, flexibles i 

emmotllables, de la mateixa manera que també són combinables amb altres identitats. És 

necessari, doncs, aprofundir en estudis que ofereixin una història social del període, així 

 
122 Pilar Folguera, «La construcción de lo cotidiano durante los primeros años del franquismo.», Ayer, n.o 

19 (març de 1995): 172.  
123 Claudio Hernández Burgos, op. cit. (2012), 23-24. 
124 Claudio Hernández Burgos, «El relato del hambre: discursos y actitudes en torno a las condiciones de 

vida de posguerra», a Del siglo XIX al XXI: tendencias y debates (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

2019), 1921-31. L’autor exposa en com la fam de la postguerra i l’autarquia va generar, més que no pas 

oposició al règim, una despolitització d’una bona part de la població, preocupada per sobreviure i no per 

combatre. 
125 Antonio Cazorla Sánchez, «Sobre el primer franquismo y la extensión de su apoyo popular», Historia y 

política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.o 8 (2002): 312-18. 
126 Gabriela de Lima Grecco, «Las diferentes actitudes de la gente corriente ante la política del libro: contra-

discursos, resistencias, rebeldía y consenso», a La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de 

la Asociación de Historia Contemporánea, ed. Damián A. González Madrid, Manuel Ortiz Heras i Juan 

Sisinio Pérez Garzón (Albacete: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2017), 292-293. Les 

zones grises no vol dir que siguin indiferents, sinó que mostren unes actituds molt més complexes que van 

més enllà del suport al règim o de l’oposició.  
127 Claudio Hernández Burgos, «En busca de la paz prometida: actitudes de normalización durante el primer 

franquismo (1936-1952)», Ayer, n.o 104 (2016): 177-201. 
128 Carlos Fuertes Muñoz, «Legitimación, educación y actitudes sociales durante la dictadura franquista 

(Valencia, c.1950-c.1975)» (Tesi doctoral dirigida per Ismael Saz i David Parra, Universitat de València, 

2016), http://roderic.uv.es/handle/10550/50020: 22-32. En aquest apartat de la seva tesi realitza un estat de 

la qüestió sobre el tema; Claudio Hernández Burgos y Carlos Fuertes Muñoz, «Conviviendo con la 

dictadura. La evolución de las actitudes sociales durante el franquismo (1936-1975)», Historia Social, n.o 

81 (2015): 49-65. 
129 Carlos Fuertes Muñoz, op. cit. (2012), 279. 
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com també la microhistòria i les biografies130 per a poder eixamplar la base per a l’anàlisi 

de la nacionalització. En termes molt generals, els principals autors estan d’acord en que 

la dictadura no va tenir èxit a l’hora de consolidar una nacionalització franquista, i encara 

menys ho seria la nacionalització falangista a través dels seus propis mecanismes de 

sociabilització, com el Sindicato Español Universitario (SEU), el Frente de Juventudes 

(FJ), la Sección Femenina (SF) o la Organización Sindical Española (OSE). En canvi, a 

través de mecanismes menys directes, seria capaç d’estendre molt més el sentiment de 

pertinença a la nació espanyola, no tant en la seva versió canònica com en la més etèria131. 

No obstant, aquests anàlisis s’ocupen del període sencer del franquisme, on remarquen 

indubtablement que el nacionalisme banal va ser molt més present i efectiu a partir del 

«desarrollismo», fet que no vol dir que per a la primera etapa del franquisme no existís 

un nacionalisme trivial; Hernández Burgos emfatitza precisament en que el nacionalisme 

del franquisme va transitar des dels seus inicis pels camins de la banalitat132. 

La nacionalització respondria a una sèrie de factors i agents nacionalitzadors en 

constant relació amb la societat civil, que resignificaria i adaptaria el discurs a la seva 

pròpia experiència social. Els principals agents nacionalitzadors serien l’Estat i l’Església 

a través de l’escola i les festivitats, l’Exèrcit, el Partit i les seves organitzacions, els 

mitjans de comunicació i l’esport de masses entre d’altres. A les esferes pública i 

semipública –recordem la proposta d’Alejandro Quiroga133– hi conflueixen missatges 

nacionalitzadors formals i banals, que seran interpretats a l’esfera privada. Els trivials 

tindrien un efecte nacionalitzador inqüestionablement superior al nacionalisme «calent», 

sobretot al llarg dels anys 40, moment en que una gran part de la societat espanyola 

buscava evadir-se de la realitat i de qualsevol mobilització política, essent l’oci un gran 

mecanisme de transmissió de nacionalisme134. En aquest aspecte tindrien una importància 

cabdal en la transmissió els mitjans oficials com el NO-DO i, en menor mesura, la RNE, 

la idealització del la «furia española», l’exaltació dels èxits europeus del Real Madrid a 

mitjans i finals dels cinquanta, els toros o la premsa i la literatura enfocada a grups socials 

concrets, com les dones o els infants135. 

 
130 Fernando Molina, op. cit. (2013), 41. 
131 Claudio Hernández Burgos, op. cit. (2018), 145; Xosé M. Núñez Sexas, op. cit. (2009), 32-33. 
132 Claudio Hernández Burgos, op. cit. (2018), 145. 
133 Vegeu la cita número 30. 
134 Claudio Hernández Burgos, op. cit. (2018), 148. 
135 Xosé M. Núñez Seixas, op. cit. (2009), 28; Carlos Fuertes Muñoz, op. cit. (2012); 286-98. 
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Els estudis de caire general sobre la nacionalització de les masses durant el primer 

franquisme no es troben encara en condicions de realitzar més afirmacions que les ja 

esmentades; principalment són publicacions que presenten hipòtesis i criden a eixamplar 

els estudis socials i culturals que resolguin les incògnites i els buits historiogràfics. 

Actualment ens trobem en un moment en que s’està produint l’auge d’aquest tipus 

d’estudis específics. El número 38 de la revista Historia y Política (juliol-desembre 2017) 

estaria encaminat a aquesta labor; dirigit per Xosé Manoel Núñez Seixas136, comptaria 

amb la participació de Fernando Molina, Luis Velasco, Mary Vincent i Amaia Lamikiz, 

que presentarien estudis molt específics sobre com la identitat nacional és emesa i és 

rebuda. Molina presenta el programa nacionalitzador franquista com un projecte 

fonamentat en la violència i la religió, amb l’objectiu d’homogeneïtzar la població sota la 

cultura política catòlica, un programa que fracassà en la seva projecció autoritària però 

no en la nacional137. Velasco tracta la nacionalització a la «mili»138, concloent que aquesta 

no va ser organitzada ni homogènia, per la qual cosa el Servei Militar Obligatori (SMO) 

acabaria essent un mitjà de socialització on s’hi experimentarien múltiples vivències: en 

alguns casos, sobretot en el de joves no sotmesos a construccions identitàries alternatives 

serviria per afirmar la identitat espanyola, però generaria un efecte de rebuig per a tots 

aquells que si ho estaven. En qualsevol cas, el SMO ja no tindria la importància que havia 

tingut al XIX i principis del XX; la societat de masses li hauria guanyat la partida. Mary 

Vincent estudia per el cas de Valladolid les celebracions de setmana Santa com a 

normalització dels ideals nacional-catòlics i els ritus de «victòria» a la vida corrent139, 

afirmant que aquests rituals barrocs acabarien reafirmant una identitat catòlica que 

desplaçaria tot tipus de construcció identitària de caire falangista; seria un exemple a 

nivell local de la prevalença del nacional-catolicisme sobre el nacional-sindicalisme. Per 

últim, Amaia Lamikiz140 posa el punt de mira en la configuració de la identitat nacional 

 
136 Xosé M. Núñez Seixas, «Franquismo e identidad nacional española: una mirada desde abajo 

(presentación)», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.o 38 (juliol-desembre 2017): 

17-21. 
137 Fernando Molina Aparicio, op.cit. (juliol-desembre 2017): 23-56. 
138 Luis Velasco-Martínez, «¿Uniformizando la nación?: el servicio militar obligatorio durante el 

franquismo», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.o 38 (juliol-desembre 2017): 

57-89. 
139 Mary Vincent, «La Semana Santa en el nacionalcatolicismo: espacio urbano, arte e historia. El caso de 

Valladolid (1939-1949)», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.o 38 (juliol-

desembre 2017): 91-127. 
140 Amaya Lamikiz, «Espacios para una cultura desde abajo: asociacionismo donostiarra e imágenes de la 

nación durante el franquismo», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.o 38 (juliol-

desembre 2017): 129-59. 
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a escala regional mitjançant diverses associacions País Basc, des de les carlistes, altament 

polititzades, fins a associacions més culturals. En totes aquestes es manifestaria la 

identitat regional com a complement de la identitat espanyola, representant així un agent 

nacionalitzador semi-independent de l’Estat, portador d’un clar projecte nacionalitzador 

a petita escala.  

 

ESTUDIS ESPECÍFICS 

Als darrers anys s’han publicat molts altres estudis complementaris i/o auxiliars que 

ajudin a sumar el coneixement que es té sobre la nacionalització franquista. A continuació 

se n’esmentaran alguns exemples per a concloure el capítol. Pel cas de les identitats 

regionals i la política regional del règim o «espanyolisme regional», trobem treballs com 

els de Núñez Seixas141 o el de Carles Santacana142 per al cas català; el primer oferiria una 

visió general en la que presentaria la política regionalista com a exitosa a l’hora d’enfortir 

el sentiment nacional establint un vincle amb lo local i el folklore reivindicant-los com a 

autènticament espanyols, mentre el segon s’enfocaria més concretament en l’intent 

d’apropiació per part del règim de símbols del catalanisme, sobretot els relacionats amb 

la religió catòlica, com és el cas de Jacint Verdaguer, Jaume Balmes i els monestirs de 

Montserrat i Poblet, amb la intenció d’acabar amb el separatisme i integrar finalment a la 

Catalunya separatista. Val a dir que, més enllà d’alguns escassos treballs, la construcció 

del regionalisme espanyolista a Catalunya no ha estat pràcticament estudiat; la 

historiografia catalana s’ha centrat més per al període franquista en la repressió cultural, 

el col·laboracionisme, les resistències o l’exili del catalanisme, on autors com Francesc 

Vilanova143 ho tractarien de passada sense dotar-ho de centralitat. 

Pel que fa a la incidència dels mitjans de comunicació per a la nacionalització 

franquista i la propagació de certs valors ideològics, en destacarien publicacions com la 

 
141 Xosé M. Núñez Seixas i Maiken Umbach, «Hijacked Heimats: national appropriations of local and 

regional identities in Germany and Spain, 1930–1945», European Review of History: Revue européenne 

d’histoire 15, n.o 3 (1 de juny de 2008): 295-316; Xosé M. Núñez Seixas, «La región y lo local en el primer 

franquismo», a Imaginarios y representaciones de España durante el Franquismo, ed. Stéphane 

Michonneau i Xosé M. Núñez Seixas, Collection de la Casa de Velázquez 142 (Madrid: Casa de Velázquez, 

2014), 127-54. 
142 Carles Santacana i Torres, ed., Entre el malson i l’oblit: l’impacte del franquisme en la cultura a 

Catalunya i les Balears, 1939-1960, Primera edició: setembre 2013, Recerca i pensament 69 (Barcelona: 

Editorial Afers, 2013). El capítol citat es titula «Entre la substitució i la suplantació»; no se n’ha delimitat 

les pàgines degut a que el capítol fou facilitat en format Word per correu electrònic de la mà de Carles 

Santacana, al qual agraeixo honestament el seu gest. 
143 Francesc Vilanova, «Recordar y no olvidar: la construcción de una memoria antirrepublicana en el 

franquismo catalán», Ayer, n.o 77 (2010 (1)): 227-60. 
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de Salvador Gómez i José Cabeza144, que posaria de manifest que la ràdio, tot i ser un 

mecanisme efectiu de transmissió de missatges, el problema de l’Espanya de la postguerra 

i de l’autarquia era que l’escassetat de recursos, l’alt cost de receptors i les dificultats 

d’importació van impedir que la radio es democratitzés a totes les capes de la societat fins 

ja gairebé arribats els seixanta. Salvador Gómez hauria publicat un altre article, aquesta 

vegada conjuntament amb Fátima Gil, on exposen un estudi molt concret, el de les 

emissions de RNE dirigides a les dones145, absents de contingut polític directe i 

carregades de referències a la vida familiar, a la moda, la bellesa i a la crònica rosa; és a 

dir, a l’àmbit privat, l’únic reservat per a elles. 

El NO-DO rebria molta atenció per part dels historiadors, al ser assenyalat com a 

agent nacionalitzador per excel·lència del règim. Aquí s’hi inscriurien els treballs de 

Vicente Sánchez Biosca; en un d’ells faria referència al potencial altament 

nacionalitzador del NO-DO146, precisament per la trivialitat dels seus continguts i la 

renuncia a esdevenir una maquinària activa de propaganda i d’agitació. Els documentals 

enfocats als llocs de memòria, al futbol i a la llengua ajudarien al règim a reforçar el seu 

«espanyolisme regional» i accentuar els valors regionals, els tòpics i les particularitats 

hispàniques; no obstant, Sánchez-Biosca manifestaria la necessitat d’ampliar els estudis 

enfocats per a cadascun dels àmbits projectats al NO-DO. El darrer any, precisament, es 

publicaria un article147 referent a l’esport al NO-DO entre 1943 i 1951, on es conclouria 

que el NO-DO en el camp de l’esport tindria la voluntat, no de mobilitzar a la societat, 

sinó de socialitzar a la població en un conjunt de valors i principis polítics i morals que 

portin precisament a la desmobilització política, caracteritzant així el discurs «apolític» 

del règim. Un altre estudi sobre el NO-DO148 enfocaria com fou projectada la imatge de 

Castella entre 1943 i 1956, contextualitzant-ho sobretot en la pugna entre els sectors 

falangistes i els nacional-catòlics; durant els pocs primers anys els falangistes controlarien 

la propaganda i estendrien l’ideal «joseantonià» de la pàtria imperial encarnat a l’essència 

 
144 Salvador Gómez i José Cabeza, «Oír la radio en España: Aproximación a las audiencias radiofónicas 

durante el primer franquismo (1939-1959)», Historia crítica, n.o 50 (2013): 104-31. 
145 Fátima Gil i Salvador Gómez, «Al oído de las mujeres españolas: las emisiones femeninas de Radio 

Nacional de España durante el franquismo (1937-1959)», Estudios sobre el mensaje periodístico, n.o 16 

(2010): 131-43. 
146 Vicente Sánchez-Biosca, «El NO-DO y la eficacia del nacionalismo banal», a Imaginarios y 

representaciones de España durante el Franquismo, ed. Stéphane Michonneau i Xosé M. Núñez Seixas, 

Collection de la Casa de Velázquez 142 (Madrid: Casa de Velázquez, 2014), 177-95. 
147 Juan Antonio Simón, «El deporte en el No-Do durante el primer franquismo, 1943-1951», Hispania 

Nova: Revista de historia contemporánea, n.o 17 (2019): 341-71. 
148 Gloria García González, «Y Castilla se hizo España... Nacionalización y representación cinematográfica 

de Castilla en el NO-DO, 1943-1956», Studia historica. Historia contemporánea, n.o 33 (2015): 253-71. 
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de Castella. Tot i això, els nacional-catòlics s’acabarien imposant, donant a lloc a un gir 

en la projecció de la imatge de Castella, basada més en el folklore i les festes populars. 

El cinema franquista també seria estudiat per la seva càrrega nacionalista, del qual 

l’estudi més important és indubtablement l’obra de Gabriela Viadero149 i, en menor 

instància, Vicente Sánchez-Biosca150. Pel que fa al cinema i al gènere destacarien la tesi 

doctoral de Elena Ortega151 i un article de Isolina Ballesteros152. Els dos primers tractarien 

les produccions de CIFESA, on s’extrauria la conclusió que les pel·lícules expressen un 

missatge carregat de nacionalisme i forjador d’una identitat col·lectiva, amb una forta 

representació dels valors combatius a través de la reproducció d’episodis bèl·lics com la 

Guerra d’Independència , la conquesta d’Amèrica o la Reconquesta, exaltant així els 

valors masculins encarnats a la imatge del «mascle ibèric», mentre la figura de 

l’intel·lectual, l’investigador i el científic són mostrats com a covards i dèbils expressant 

els valors associats a la feminitat. La imatge de la dona seria treballada per Isolina 

Ballesteros, la qual exposaria que aquesta seria carregada de heroïcitat únicament quan 

anés acompanyada de la defensa de la pàtria, sempre com a complement de l’empresa 

militar masculina. El discurs historicista, va perdent força a mesura que s’entra a la dècada 

dels cinquanta, adaptant-se ja a la nova realitat del pla d’estabilització; el gènere històric 

s’aniria perdent i aniria guanyant força la temàtica relacionada amb l’actualitat d’Espanya 

i la Guerra Freda.  

En el camp de l’educació i la joventut s’inseririen treballs com els de Carolyn Boyd, 

Teresa Gonzalez, J.C. Manrique i Carlos Sanz, Sandra Souto i d’altres autors153. En 

 
149 Gabriela Viadero Carral, El cine al servicio de la nación (1939-1975), Estudios (Madrid: Marcial Pons 

Historia, 2016). 
150 Vicente Sánchez-Biosca, «Una nación de cartón-piedra. Las ficciones históricas de Cifesa», a La nación 

de los españoles: discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, ed. Ismael 

Saz i Ferran Archilés i Cardona, Història (Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2012), 499-

519. 
151 Elena Ortega Oroz, «Entre el yugo y la flecha. Identidad nacional y de género en la representación 

cinematográfica de la Sección Femenina (1937-1945)» (Tesi doctoral dirigida per José Francisco Cerdán, 

Universitat Rovira i Virgili, 2014), http://www.tdx.cat/handle/10803/292247. 
152 Isolina Ballesteros, «Mujer y Nación en el cine español de posguerra: los años 40», Arizona Journal of 

Hispanic Cultural Studies, n.o 3 (1999): 51-72. 
153 Carolyn P. Boyd, «“Madre España”: Libros de texto patrióticos y socialización política», Historia y 

política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.o 1 (1999): 49-70. Malauradament, per la situació del 

confinament no s’ha pogut accedir a la seva monografia Historia Patria; Teresa González Pérez, «El 

discurso educativo del nacionalcatolicismo y la formación del magisterio español», Historia Caribe 13, n.o 

33 (2018): 83-120; Juan Carlos Manrique Arribas, «Actividad física y juventud en el franquismo (1937-

1961)», Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 14, n.o 55 

(setembre de 2014): 427-49; Carlos Sanz Simón, «The symbols of the National-Catholicism. A look at 

school photography during Francoism (1950-1959)», Historia y Memoria de la Educación, n.o 10 (21 de 

maig de 2019): 409-49; Sandra Souto, «Asociacionismo y movilización juvenil y nacionalismo en España 

y en Europa (1900-1945)», en Culturas políticas del nacionalismo español: del franquismo a la transición, 
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general, els llibres de text i la història ensenyada a Espanya anirien carregades d’una forta 

impremta nacional-catòlica i una visió maniquea i catòlica de la història nacional, mentre 

l’educació es fonamentaria en gran part als rols de gènere. A les aules hi hauria tota una 

sèrie de símbols i imatges nacionals i religiosos, així com de Franco i de José Antonio, 

que serien objecte de veneració dirigida pels mestres i els cures, els quals serien recordats 

per molts alumnes com una figura terrorífica i autoritària. L’activitat física i política seria 

dirigida pel Partit, mentre que la moral i religiosa ho seria per l’Església; una educació 

que si bé, no va aconseguir formar una joventut nacional-catòlica, sí que va crear un 

«consens passiu» contra la participació democràtica i una tendència clarament antilliberal 

fins els anys seixanta. 

S’han presentat estudis de història del gènere en altres estudis específics, ja que els 

rols de gènere hi són presents a totes les esferes de la societat. És extremadament 

important, doncs, emfatitzar en la identitat nacional en clau de gènere, ja que és evident 

que la nació no era viscuda de la mateixa manera entre homes i dones. En aquest aspecte 

s’insereixen estudis com el de Juan Carlos Manrique154, el qual exposa el model de dona 

per al franquisme segons les accepcions nacional-catòlica i el de la SF; el de Sergio 

Blanco155 per a la funció clau de la dona en el matrimoni com a mecanisme de transmissió 

dels ideals nacional-catòlics; i, finalment, Begoña Barrera i Ángela Cenarro156 

presentarien dos estudis sobre el model de feminitat de la SF on posarien relleu en la 

contradicció que suposava aquest amb l’ideal de matrimoni i la vida familiar i privada 

promulgat des de l’Església i el nacional-catolicisme; les dones de la SF viurien la seva 

pròpia forma de ser dones. 

En l’àmbit de l’esport, les principals investigacions es centren en l’esport de masses 

per antonomàsia, el futbol. Alejandro Quiroga realitzaria l’estudi de caràcter general més 

 
ed. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Libros de la Catarata, 2009), 37-58; Miriam Sonlleva Velasco, Carlos 

Sanz Simón i Luis Torrego Egido, «El retrato de Franco, el de José Antonio y el crucifijo. Construcción de 

la identidad nacional en los escolares de posguerra», El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia, 

n.o 9 (2018): 331-63. 
154 Juan Carlos Manrique Arribas, «La familia como medio de inclusión de la mujer en la sociedad 

franquista», Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, n.o 7 (2007): 193-222. 
155 Sergio Blanco Fajardo, «Mujer y matrimonio durante el franquismo: un ritual de estado», a Mundo 

hispánico: cultura, arte y sociedad, ed. Abel Lobato Fernández et al. (León: Universidad de León, 2019), 

301-15. 
156 Begoña Barrera, «Emociones para una identidad compartida. La sección femenina de FET-JONS entre 

la guerra y los años grises», Historia y Política, n.o 42 (2019); Ángela Cenarro, «La Falange es un modo 

de ser (mujer): discursos e identidades de género en las publicaciones de la Sección Femenina (1938-

1945)», Historia y Política, n.o 37 (2017). 
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complert sobre nacionalització i futbol durant el franquisme157. Quiroga manté que el 

franquisme va usar el futbol com a eina d’adoctrinament nacionalista ja des de la guerra 

civil. Un exemple molt clar seria l’aparell propagandístic en torn a l’Athletic de Bilbao 

com a encarnació dels valors masculins hispànics de virilitat al alinear només jugadors 

basco-navarresos, representant així el caràcter regional de l’espanyolisme franquista. La 

selecció nacional, el seguiment mediàtic dels seus partits a través de RNE i el NO-DO i 

l’explotació dels títols europeus del Reial Madrid promocionarien i crearien un orgull 

que, segons Quiroga, seria clau a l’hora de forjar una identitat nacional. Carles Santacana 

hauria realitzat l’anàlisi més extens sobre l’esport a la Catalunya contemporània; sobretot 

pel que fa al futbol i, en concret, a la identitat barcelonista158. Lligat des d’inicis de segle 

al catalanisme, el club va ser objecte de transformacions dirigides a destruir el component 

catalanista i «anti-espanyol», com així s’exemplifica amb la retirada de la senyera de 

l’escut, el canvi de nom de «Futbol Club» a «Club de Futbol» o amb la depuració dels 

antics dirigents del club. Malgrat tot, Santacana conclou que les pretensions dirigistes de 

la Delegación Nacional de Deporte (DND) d’inserir l’esperit nacional al club, juntament 

amb l’ús propagandístic del RCD Espanyol com a equip exemplar i fidel i la promoció 

de la rivalitat amb el club del règim, el Reial Madrid, ajudaren a reforçar el component 

catalanista present a la identitat «culé», en comptes de liquidar-lo. Santacana realitzaria 

una publicació en una obra col·lectiva on tractaria de forma general l’ús polític de l’esport 

per part de la DND durant el franquisme159. Segons l’historiador català, el projecte 

esportiu dirigit per l’Estat amb l’objectiu d’uniformitzar l’activitat esportiva i controlar 

els espectacles públics resultaria deficient per a la socialització de l’esport durant la 

primera etapa del franquisme, ja que l’escassetat de recursos i l’absència d’èxits esportius 

impedirien l’exaltació política i la difusió d’aquests.  

En última instancia, és oportú senyalar els molts estudis realitzats en torn a la 

simbologia, les polítiques de memòria, la història nacional i la reconstrucció del passat 

del franquisme. En aquest àmbit aniria dirigit el número 12 de la revista Historia y 

 
157 Alejandro Quiroga, «Así también se hace Patria. Fútbol y franquismo en Cataluña y el País Vasco (1939-

1977)», Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, n.o 17 (2019): 270-302; Goles y Banderas: 

Fútbol e Identidades Nacionales en España (Marcial Pons Ediciones de Historia, 2014). 
158 Carles Santacana i Torres, «Esport, societat i identitat col·lectiva a la Catalunya contemporània», 

Catalan Historical Review, n.o 7 (2014): 164-66; «Una lectura sociopolítica del FC Barcelona», Estudis 

baleàrics, n.o 92 (2008): 113-20. 
159 Carles Santacana i Torres, «Espejo de un régimen: Transformación de las estructuras deportivas y su 

uso político y propagandístico, 1939-1961», a Atletas y ciudadanos: historia social del deporte en España 

(1870-2010), de Xavier Pujadas Martí (Alianza, 2011), 205-32. 
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Política, dirigit per Javier Moreno Luzón160 i amb la participació de Jesús de Andrés i 

Zira Box. Jesús de Andrés manifestaria que, durant el primer franquisme, la 

intencionalitat del règim va ser en tot moment eliminar al memòria del passat republicà, 

així com entronitzar a Franco amb l’objectiu de legitimar el seu poder161; per aquest 

motiu, fins al final de la dècada dels cinquanta, la imatge de Franco monopolitzaria la 

iconografia a imatge dels règims italià i alemany, tot i que a la caiguda d’aquests es 

donaria un viratge de cara a la simbologia. Zira Box aportaria l’anàlisi de la construcció 

mítica de la Victòria com a conseqüència de l’establiment del Regne de Déu a la Terra, 

establint una lògica i visió de la guerra civil absolutament redempcionista162; d’aquesta 

manera, arrel d’aquesta concepció narrativa es generaria tota una parafernàlia simbòlica 

destinada a legitimar la dictadura en la que es dotaria a la nació espanyola d’elements 

sacres. La memòria de la guerra es va fonamentar en el binomi vencedors/vençuts i 

Espanya/anti-Espanya, fent-se patent al culte als caiguts i als morts, quelcom reservat 

únicament per als del bàndol vencedor, excloent així a una bona part de la població del 

Nou Estat, tal i com expliquen J. L. Ledesma i Javier Rodrigo163. El discurs oficial del 

règim tindria cert efecte sobre el desenvolupament de la historiografia durant el 

franquisme, com així han assenyalat Sara Prades164 i Alfonso Manjón165; la historiografia, 

sobretot la impulsada des de la revista del CSIC, Arbor, seria impulsada pels intel·lectuals 

de la generació del 48’ que impregnarien la història d’Espanya de nacional-catolicisme. 

El paper d’Espanya a la història havia estat fonamental, construint així el metarrelat 

nacional segons el qual la nació espanyola es projectava del passat al futur a través de la 

monarquia, gràcies a la qual es preservava intacta la identitat nacional sense canvis 

 
160 Javier Moreno Luzón, «Nacionalismo español: las políticas de la memoria. Presentación.», Historia y 

Política, n.o 12 (2004): 7-14. 
161 Jesús de Andrés, «Las estatuas de Franco, la memoria del franquismo y la transición política española.», 

Historia y Política, n.o 12 (2004). Pel que fa a la destrucció de la memòria republicana vegeu Francisco 

Erice Sebares, «Combates por el pasado y apologías de la memoria, a propósito de la represión franquista», 

Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, n.o 6 (2006): 337-66 i també Antonio Míguez Macho, 

«Un pasado negado. Lugares de violencia y lugares de memoria del golpe, la guerra civil y el franquismo», 

Confluenze: Rivista di Studi Iberoamericani 10, n.o 2 (2018): 127-51. 
162 Zira Box, op. cit. (2004b). 
163 José Luis Ledesma i Javier Rodrigo, «Caídos por España, mártires de la libertad. Víctimas y 

conmemoración de la Guerra Civil en la España posbélica (1939-2006)», Ayer, n.o 63 (2006): 233-55. 
164 Sara Prades Plaza, «Discursos históricos e identidad nacional: la historia de España del 

nacionalcatolicismo franquista», en La nación de los españoles: Discursos y prácticas del nacionalismo 

español en la época contemporánea, ed. Ferran Archilés i Cardona i Ismael Saz Campos (València: 

Publicacions de la Universitat de València, 2012), 55-79; Sara Prades Plaza, «Escribir la historia para 

definir la nación. La historia de España en Arbor, 1944-1956.», Ayer, n.o 66 (2007 (2)): 177-200. 
165 Alfonso Manjón Esteban, «Las reconstrucciones del pasado Nacional: Cataluña en el discurso de la 

historiografía de posguerra (1939-1959)» (Tesi doctoral dirigida per Mariano Esteban de la Vega, 

Universidad de Salamanca, 2013), https://gredos.usal.es/handle/10366/121382. 
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aparents. La historiografia a Espanya s’endinsava profundament en l’essencialisme en un 

moment en el que a la resta del món occidental es comença a desenvolupar com a ciència; 

aquesta seria la línia dominant que sobreviuria fins l’adveniment de la Transició.  

 

 

6.- CONCLUSIONS 
 

Al llarg de l’estat de la qüestió s’ha presentat la situació en la que es troba la 

historiografia sobre el nacionalisme espanyol i la nacionalització de les masses durant la 

primera etapa del franquisme. Tal i com s’ha presentat de forma sintètica al primer apartat 

del treball, aquesta és una temàtica que havia quedat completament oblidada per la 

historiografia, bé perquè havia estat obviat el nacionalisme com a component intrínsec de 

la dictadura o bé perquè el component catòlic i reaccionari feia que aquest no fos 

considerat un nacionalisme modern sinó com quelcom anacrònic. Als noranta es dona una 

revolució en els estudis sobre el nacionalisme espanyol, els quals s’encarreguen 

d’analitzar la ideologia del règim, categoritzat fins al moment com un règim sense 

ideologia. Primer, Alfonso Botti amb la seva monografia del nacional-catolicisme posaria 

de manifest el caràcter completament modern d’aquesta ideologia, perfectament 

equiparable a qualsevol altra; aquesta, eclèctica i elàstica, seria capaç de generar un 

consens sota el qual s’aixoplugarien totes les famílies polítiques del bàndol sollevat 

durant la guerra civil, erigint-se així en la ideologia del règim. Després, Ismael Saz 

analitzaria meticulosament el nacionalisme del feixisme espanyol. Saz trencaria així amb 

la visió harmònica de la construcció ideològica del règim, ja des d’una perspectiva 

cultural o bé des d’una perspectiva política a través d’un anàlisi del decret d’unificació. 

El nacionalisme de guerra dels insurrectes seria també un objecte d’estudi que 

quedaria soterrat per la seva obvietat i seria englobat a les grans obres de Botti i de Saz, 

sempre sota l’estudi del nacional-catolicisme i del nacional-sindicalisme. Tot i que el 

nacionalisme de guerra no es pot dissociar d’aquests nacionalismes, la guerra es 

presentaria com una conjuntura peculiar que significaria un abans i un després per 

aquests. Historiadors com José Álvarez Junco i Juan Pablo Fusi hi farien una passada 

ràpida però sense analitzar-lo pròpiament. Xosé M. Núñez Seixas oferiria l’obra de síntesi 

més important en la qual, sense oblidar l’existència dels dos projectes nacionals, 

n’extrauria la tesi que el nacionalisme fou el principal i primer punt de consens entre els 
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sollevats. L’historiador gallec demostraria que el component catòlic hauria sorgit a 

posteriori, sent inicialment secundari en comparació amb l’anticomunisme i 

l’antiseparatisme. La concepció del nacionalisme com a element aglutinant dels 

insurrectes seria una idea plenament acceptada per la historiografia, independentment de 

si aquest fos entès com un nacionalisme plenament nacional-catòlic o com un 

nacionalisme conjuntural per al període bèl·lic. La guerra, marcador clau per l’esdevenir 

del nacionalisme, hauria generat en si mateixa una cultura nacionalista que transcendiria 

a la societat de postguerra a partir de la violència, els rituals i la religiositat popular, tal i 

com han treballat autors com di Febo, Rina o Sevillano en la línia plantejada per Mosse 

sobre la brutalització de la política i la nacionalització de les masses. 

L’estudi dels nacionalismes del primer franquisme ha estat principalment obra de 

Botti i Saz per al nacional-catolicisme i el nacional-sindicalisme respectivament, mentre 

Núñez Seixas en realitzaria una aportació més sintètica. El principal problema per a 

l’estudi del nacionalisme franquista ha estat durant molts anys l’enquistament en els 

debats sobre l’autoritarisme i el totalitarisme. Una de les sortides d’aquest vindria de la 

mà de la historiografia italiana amb la teorització de la religió política que donava moltes 

més possibilitats. Tant la religió política com la religió polititzada li donaven una 

importància primordial al culte per a la socialització de la seva ideologia; la religió 

política de Falange forjaria una litúrgia secular, mentre els nacional-catòlics reforçarien 

la ja existent litúrgia teològica, polititzant la religió. Aquest debat estaría inconclús i n’hi 

hauria opinions molt dispars, tot i que se’n traurien conclusions interessants. Pel que fa a 

la caracterització del règim, aquesta seguiria sense un acord en sobre si era autoritari o 

totalitari; no hi havia un acord sobre fins a quin grau s’hauria produït una sacralització de 

la política o en si únicament la religió s’havia polititzat. No obstant, pel que fa a la 

concepció de la nació espanyola, sí que en resulta un acord generalitzat al voltant de la 

idea que es produeix un procés de sacralització, erigint-se aquesta com a entitat espiritual. 

El nacionalisme espanyol franquista no només estaria carregat de discurs calent, 

sinó també tindria un alt grau de banalitat. Autors com Núñez Seixas i, sobretot, Molina, 

Fuertes Muñoz i Hernández Burgos deixarien ben clar que el nacionalisme «calent» o 

directe, carregat de concomitàncies bèl·liques i d’una memòria parcial de la història 

recent, exclouria a una part significativa de la comunitat nacional, tenint un efecte negatiu 

pel que fa a la construcció de franquistes; tanmateix, el nacionalisme franquista, portador 

d’una gran quantitat de continguts banals que recordessin als espanyols la seva pertinença 

si que podria haver generat un reforçament de la identitat espanyola. La 
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(re)nacionalització autoritària fracassaria en la seva dimensió autoritària, però no pas en 

la nacional. Tal i com s’ha reiterat al llarg del treball, ni els estudis sobre el nacionalisme 

espanyol ni els estudis sobre la nacionalització de les masses estarien avui dia prop 

d’arribar a la seva conclusió. La major part d’obres citades en aquest treball corresponen 

a treballs i anàlisis dels discursos des de dalt, promoguts des del règim i les institucions, 

però ben poc se sap de com la gent vivia i adaptava aquests discursos i com s’identificava 

amb la nació. La historiografia, plena de buits i interrogants, ens mostra que encara queda 

un llarg camí per recórrer; cal reforçar i eixamplar els estudis en història social i 

microhistòria per a poder teixir la nació des de dalt i des de baix, permetent-nos entendre 

millor la nostra història. 
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editat per Ismael Saz i Ferran Archilés, 1a ed., 245-330. Colección Ciencias sociales, n. 

81. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011. 

Ferran Archilés i Alejandro Quiroga, «Presentación», Ayer, n.o 90, La nacionalización en 

España (2013 (2)): 13-16. 

Arco Blanco, Miguel Ángel del. «El secreto del consenso en el régimen franquista: cultura de 

la victoria, represión y hambre.» Ayer, n.º 76 (2009 (4)): 245-68. 

Ballesteros, Isolina. «Mujer y Nación en el cine español de posguerra: los años 40». Arizona 

Journal of Hispanic Cultural Studies, no 3 (1999): 51-72. 

Barrera, Begoña. «Emociones para una identidad compartida. La sección femenina de FET-

JONS entre la guerra y los años grises». Historia y Política: Ideas, procesos y 

movimientos sociales, n.º 42 (2019). 

Billig, Michael. Banal nationalism. London, Thousand Oaks, Calif: Sage, 1995. 



47 
 

Blanco Fajardo, Sergio. «Mujer y matrimonio durante el franquismo: un ritual de estado». 

A Mundo hispánico: cultura, arte y sociedad, editat per Abel Lobato Fernández, 

Esperanza de los Reyes Aguilar, Irene Pereira García, Patricia García Teijelo i Cristina 

García González, 301-15. Lleó: Universidad de León, 2019. 

Botti, Alfonso. Cielo y dinero: el nacionalcatolicismo en España (1881-1975). 2 ed. 1992. 

Reprint, Madrid: Alianza Editorial, 2008. 

———. «Iglesia y totalitarismo: el caso español (1936-1939)». Historia y política: Ideas, 

procesos y movimientos sociales, n.º 28 (2012): 31-55. 

Box Varela, Zira. «Análisis socio-metafórico y culturas políticas: sobre el estudio del 

nacionalismo falangista». Política y Sociedad 55, n.º 1 (19 de març de 2018): 93-114. 

———. «Anverso y reverso de la nación: el discurso de la antiespañolada durante los primeros 

años 40». Hispania: Revista española de historia 75, n.º 249 (2015): 237-66. 

———. «Cuerpo y nación: sobre la España vertical y la imagen del hombre». Ayer, n.º 107 

(2017 (3)): 205-28. 

———. «El Reino de Dios como arquetipo político: religión política e identidad nacional en 

el bando franquista durante la guerra civil y la Victoria». A Memoria e identidades: VII 

Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, editat per Maria Jesús Baz i Justo 
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ANNEXOS 
 

ANNEX 1 

José Álvarez Junco, en l’eix de la tesi de la «dèbil nacionalització», afirma que, 

degut a les deficiències en la construcció de l’Estat liberal al llarg segle XIX, no s’havia 

pogut consolidar un nacionalisme que fos capaç de mobilitzar a les masses. La 

discontinuïtat del projecte liberal-progressista i el fort arrelament de l’integrisme catòlic 

havia conduit a una associació entre l’espanyolisme i lo purament reaccionari, unificant 

als opositors de la revolució; liberal primer, social després. Álvarez Junco situaria en el 

fervor patriòtic derivat de la Guerra d’Àfrica el moment en el qual el nacionalisme com 

a element mobilitzador va passar a ser propietat de la dreta catòlica i, en conseqüència, 

dels militars africanistes, quedant per el moment associat a lo purament reaccionari.166 

Segons l’autor, doncs, la crisi de consciència del desastre del 98’ seria una crisi de les 

elits intel·lectuals més que no pas de les capes populars, encara que es produiria en un 

moment en el qual, a través del sorgiment de la societat de masses, aquests intel·lectuals 

tindrien una capacitat de teatralitzar i filtrar cap a la opinió pública la seva idea d’Espanya. 

ANNEX 2 

El professor Francisco Sevillano, a partir de l’estudi del discurs i la retòrica del 

bàndol sollevat, té l’objectiu de demostrar que es va forjar una «cultura de guerra» capaç 

de generar una identitat col·lectiva. Aquesta es manifestaria a partir de tres eixos: 

l’esteriotipació de l’enemic i la diferenciació nosaltres-ells, la configuració d’un líder 

carismàtic i el culte als caiguts. Al·lega que aquesta cultura identitària basada en 

l’experiència bèl·lica fou vigent a la societat de postguerra gràcies al trasllat de la lògica 

de guerra a la vida quotidiana i a la reinserció dels excombatents a la vida civil. Aquest 

procés es deuria sobretot a l’enquadrament orgànic d’aquests al Partit Únic, a la promoció 

dels ideals de combativitat al treball i als beneficis materials que obtindrien de la seva 

condició. Malgrat tot, Sevillano conclou que les tensions sorgides de les pretensions 

totalitàries del nacional-sindicalisme i la oposició d’importants sectors catòlics del nou 

règim, van acabar provocant que la «cultura de guerra» no s’acabés d’articular 

completament.167 

 
166 José Alvarez Junco, op. cit. (2019), 279-83. 
167 Francisco Sevillano, op. cit. (2017), 161-85. 
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ANNEX 3 

«The modern definition of nationalism, as employed by Western historians, has 

largely been derived from the dynamic, unifying, centralizing drives which at various 

times have characterized the nationalist aspirations of European peoples since 1789. 

Nationalism so defined emphasizes national unity and a certain degree, at least, of 

centralized government. It has frequently been connected with a struggle for unification 

or resistance to oppression. Though it may look to the past for inspiration, it is usually 

modernistic and tries to point toward further achievement in the future. Modern 

nationalism wants to go somewhere, and it has frequently carried some kind of reformist 

burden, seeking to revitalize the nation. It has been more a revolutionary than a 

reactionary force»168 

(La definició moderna del nacionalisme, tal i com utilitzaven els historiadors 

occidentals, ha estat derivada en gran mesura de les accions dinàmiques, unificadores i 

centralitzadores que en diversos moments han caracteritzat les aspiracions nacionalistes 

dels pobles europeus des de 1789. El nacionalisme així definit posa èmfasi en la unitat 

nacional i un cert grau, almenys, de govern centralitzat. Sovint ha estat relacionat amb la 

lluita per a la unificació o la resistència a l’opressió. Tot i que pot inspirar-se en el passat, 

acostuma a ser modern i a apuntar a un objectiu futur. El nacionalisme modern té intenció 

d’arribar a algun lloc i sovint ha anat de la mà d’algun tipus de reformisme amb la finalitat 

de revitalitzar la nació. Ha estat més revolucionari que no pas reaccionari.) 

«The official nationalism of the first decade of the Franco regime was inevitably 

one-sided, because it was devoted to establishing permanently the dominance of one half 

of the nation over the other. The ideology of the regime was not intended to unify the 

Spanish people, for if the nation were unified it would have had no need of the regime»169 

(El nacionalisme oficial de la primera dècada del franquisme era inevitablement 

parcial, ja que es dedicava a establir definitivament el domini d’una meitat de la nació 

sobre l’altra. La ideologia del règim no volia unificar el poble espanyol, perquè si la nació 

s’unís, no hauria necessitat del règim.) 

«The weakness of this variety of "nationalism," if indeed such it can be called, is 

perfectly obvious. It was entirely artificial, fostered and imposed from above by the 

 
168 Stanley G. Payne, op. cit. (1964), 403. 
169 Ibidem, 419. 
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government, but obeying no spontaneous initiative from the Spanish people 

themselves»170 

(La feblesa d'aquesta varietat de "nacionalisme", si es pot anomenar així, és 

perfectament evident. Va ser totalment artificial, promogut i imposat des de dalt pel 

govern, sense obeir cap iniciativa espontània del propi poble espanyol.) 

 

ANNEX 4 

Ismael Saz contempla el fenomen del nacionalisme espanyol en una perspectiva 

comparada europea, situant el punt de fuga en els regeneracionismes derivats de la crisi 

finisecular. L’auge dels nacionalismes es dona de diferent manera als Estats europeus: a 

Alemanya sorgeix després del gir incontestable cap a la democràcia i la pèrdua de quotes 

importants de poder per part de la dreta tradicional, a Itàlia es dona arrel de la frustració 

en la política exterior (l’annexió austríaca de Bòsnia-Hercegovina i el fracàs a Etiòpia)  i 

a França es dona per la derrota de Sedan, la retirada de Fachoda i el cas Dreyfus; en 

definitiva, el magma nacionalista sorgeix de la crisi finisecular. El cas espanyol no és 

diferent de la resta d’Europa; de la crisi finisecular neix un regeneracionisme, una «fam 

de nació» entre els intel·lectuals que, no obstant, no es materialitza en la creació de cap 

partit de tipus nacionalista (espanyol), doncs no hi havia cap partit de caire democràtic o 

socialista fort que estimulés la radicalització nacionalista del discurs polític. No va ser 

fins la proclamació de la Segona República que aquest estímul es va donar. La pèrdua de 

posicions de la dreta tradicional i l’arribada al govern de la social-democràcia va generar 

la condició idònia per a que es desenvolupés de forma progressiva un moviment 

nacionalista reaccionari a imatge d’Action Française de Charles Maurras, Acción 

Española, que recolliria i modernitzaria el pensament nacional-catòlic de Menéndez 

Pelayo. Tanmateix, s’iniciaria també un moviment nacionalista regeneracionista decebut 

amb la República i la gran inestabilitat política i les contradiccions socials que van arribar 

amb la seva proclamació. Aquest nacionalisme beuria en gran part dels intel·lectuals 

liberals regeneracionistes de la generació del 98 i d’Ortega i Gasset; seria el nacionalisme 

del feixisme espanyol.171 

 

 
170 Ibidem, 421. 
171 Ismael Saz, op. cit. (2003a), 77-86; «Regeneracionismos y nuevos nacionalismos. El caso español en 

una perspectiva europea.», en Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea, ed. 

Ismael Saz i Ferran Archilés, 1a ed, Colección Ciencias sociales, n. 81 (Zaragoza: Prensas Universitarias 

de Zaragoza, 2011), 55-78. 



59 
 

ANNEX 5 

«La religione politica è una forma di sacralizacione della politica che ha carattere 

exclusivo e integralista; non accetta la coesistenza con altre ideologie e movimenti 

politici, nega l’autonomia dell’individuo rispetto alla collettività, prescribe como 

obligatorie l’osservanza dei suoi commandamenti e la partecipazione al culto politico, 

santifica la violenza come legittima arma di lotta contro i nemici e come strumento di 

rigenerazione; assume nei confronti delle religión istituzionali tradizionali un 

atteggiamento ostile, mirando a eliminarle, oppure cerca di stabilire con esse rapporto 

di convivenza simbiotica, nel senso cha la religione politica mira a incorporare la 

religione tradizionale nel propio sistema di credenze e di miti, riservandole una funzione 

subordinata e ausiliare»172 

(La religió política és una forma de sacralització de la política que té un caràcter 

exclusiu i fonamentalista; no accepta la convivència amb altres ideologies i moviments 

polítics, nega l’autonomia de l’individu respecte a la comunitat, prescriu com a obligatori 

l’observança dels seus manaments i la participació en el culte polític, santifica la violència 

com a arma legítima de lluita contra enemics i com a eina de regeneració; assumeix una 

actitud hostil envers les religions institucionals tradicionals, amb l'objectiu d'eliminar-les 

o intenta establir una relació de convivència simbiòtica amb elles, en el sentit que la 

religió política pretén incorporar la religió tradicional al seu propi sistema de creences i 

mites, reservant una funció. subordinats i auxiliars.) 

 

 
172 Emilio Gentile, Le religioni della politica: fra democrazie e totalitarismi, 1. ed, Storia e società (Roma: 

Laterza, 2001), 208. 


