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INTRODUCCIÓ 
 
 
Què és una nació?  
- Hi ha moltes definicions objectives que han fracassat perquè sempre hi han excepcions a la 
norma.  
- Una definició clàssica és la d’Stalin (1912): “Una nació és una comunitat estable, fruit de 
l’evolució històrica, de llengua, territori, vida econòmica i composició psicològica que es 
manifesta en una comunitat de cultura”. 
- Hobsbawm: “Nació és qualsevol conjunt de persones suficientment gran, els membres del 
qual consideren que pertanyen a una nació”. No és definitiva, és per a posar-se a treballar. És 
un definició bàsicament política. 
 
 
Qüestions de terminologia:  
La nació, tal com la concep el nacionalisme es pot reconèixer anticipadament. Segons 
Hobsbawm la nació real només es pot reconèixer a posteriori. El nacionalisme i els estats són 
els que creen les nacions i no a l’inrevés.  
 
1. Nacionalisme (segons Ernest Gellner): “és el principi que afirma que la unitat política i 

nacional hauria de ser congruent”. 
 

2. La nació pertany exclusivament a un període concret i recent des del punt de vista històric. 
És un entitat social només en la mesura en què es refereix a certa classe d’estat territorial 
modern, l’Estat-nació. Com diu E. Gellner: “Les nacions com a medi natural, atorgat per 
Déu, de classificar als homes, com inherent... destí polític, són un mite: el nacionalisme, 
que a voltes pren cultures que ja existeixen i les transforma en nacions, a voltes les 
inventa, i sovint les destrueix: això és realitat”. 
 

3. Qüestió nacional: es troba situada en punt d’intersecció de la política, la tecnologia i la 
transformació social. Les nacions existeixen no només en funció de determinada classe 
d’estat territorial o de l’aspiració a crear-lo, sinó també en el context de determinada etapa 
del desenvolupament tecnològic i econòmic. Per exemple: les llengües nacionals estàndard 
no podrien existir abans de la impremta, l’alfabetització de les masses, i la seus 
escolarització. 
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4. Visió popular: les nacions i el nacionalisme es fan des de dalt, des de les elits. Els estudis 
nacionals necessiten d’estudis de pensament de les masses. La visió des de baix és 
dificilíssima de descobrir per tres motius:  

a) No sabem el que pensa la gent, els ciutadans o els partidaris. Només tenim 
ideologies oficials. 

b) Hi ha combinacions d’identificacions: la nacional, però també el catolicisme, el 
marxisme, la professió, el sexe, el grup social... 

c) La identificació nacional pot canviar amb el temps. Inclús en molt poc de temps. 
 

5. Evolució de les nacions: La consciència nacional es desenvolupa de manera desigual entre 
els agrupaments socials i les regions d’un país. Dóna igual qui són els primers amb 
consciència nacional, allò clar és que les masses populars són les últimes en veure’s 
afectades per elles.  

 
 
Fases dels moviments nacionals: 

• Fase A : cultural, literària i folklòrica, sense implicació política, ni tan sols nacional. 
• Fase B : trobem un conjunt de precursors i militants de la “idea nacional” (elit cultural), 

una “minorité agissante”. 
• Fase C: els programes nacionalistes obtenen el recolzament de les masses. La fase C 

generalment es dóna després de la creació d’un estat nacional (A Irlanda abans; en 
alguns països africans descolonitzats encara no s’ha donat). 

 
 
 
 

1. LA NACIÓ COM A NOVETAT: DE LA REVOLUCIÓ AL LIBER ALISME. 
 
 
1.1. La idea de nació és molt jove des del punt de vista històric . Abans la nacionalitat 
només indicava el “pays natal”, el poble o la comarca on es naix, o també el grup de 
descendència comuna. 
 
 
1.2. El significat de nació a partir del “principi de nacionalitat” era polític  (sobre 1830): “el 
conjunt de ciutadans, la sobirania dels quals (col·lectiva) els constitueix en un estat, què és la 
seua expressió política”. Aquesta és la definició de nació en l’era de les revolucions (1789-
1848) 

• “Una nació està destinada a formar només un estat i aquest constitueix un conjunt 
indivisible”. “Una i indivisible”. 

• “Estat = nació = poble”, vinculava nació a territori. Poble? No hi ha relació entre ciutadans 
d’un Estat territorial i una nació que es basa en criteris ètnics, lingüístics, ... Contradicció! 

• Com indica Pierre Vilar, el que caracteritza a la nació-poble vista des de baix era 
precisament el fet que representava l’interés comú en front als interessos particulars, el 
bé comú en front al privilegi. No té en compte els criteris clàssics però sí que potencia per 
exemple la llengua francesa, el sentiment francés... 

 
 
1.3. El liberalisme: nacionalisme a partir de l’eco nomia 
- L’economia del segle XIX era internacional. Ajuda l’Estat-nació en el procés de 
desenvolupament capitalista: “construcció de nacions”. 
 
- Sobre l’economia nacional, Hamilton, als EUA, vinculà nació-Estat-economia. Com? Amb el 
Banc Nacional, proteccionisme per impostos en les duanes, creació del deute nacional, 
obligatorietat de la contribució indirecta... són mesures per a desenvolupar el germen de la 
nacionalitat. Funció: aconseguir el desenvolupament econòmic de la nació i preparar la seua 
entrada en la societat universal del futur. 
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- La nació liberal necessita una mida suficient per a crear una unitat econòmica de 
desenvolupament que siga viable (l’anomenat “principi de llindar”, en castellà “umbral”). Segons 
açò els estats més grans tenen més avantatges (Grosstaaten) 
 
- El principi de nacionalitat era aplicable en la pràctica a nacions amb certa importància. 
L’autodeterminació anava vinculada a nacions viables econòmicament. 
 
- L’edificació de nacions era vista com un procés expansiu, es tendeix a unir. Per exemple: 
Itàlia i Alemanya. 
 
- Els criteris clàssics (poble, llengua, cultura, història...) no van bé amb la nació liberal, excepte 
per a les fusions nacionals. Conseqüència: les llengües minoritàries han de desaparèixer. 
 
 
1.4. Criteris de nació: 

1. Associació històrica amb un Estat actual o recent i llarg en el temps. 
2. Existència d’una antiga elit cultural (llengua pròpia, literària, administrativa nacional i 

escrita) 
3. Provada capacitat de conquesta (prova darwiniana, lluita per la supervivència). 

 
Així la nació és veu com un progrés, on es passa de comunitats menudes a majors mitjançant 
la unificació. Però no es té en compte la llengua, l’ètnia, el sentiment nacional. Sí la raça per 
criteris polítics vinculats amb l’economia. 
 
 
1.5. La qüestió nacional a partir de 1880 
- A partir de 1880 es produeix la democratització del nacionalisme, gràcies que el socialisme 
analitza les nacions com un assumpte pràctic. Amb les eleccions als parlaments la qüestió 
nacional pren importància. 
 
- Abans de 1880: 

- Mazzini i Massimo d’Azeglio: “Hem fet Itàlia, ara hem de fer els italians” 
- Pilsudski (alliberador de Polònia): “És l’Estat qui fa la nació, no la nació l’Estat”. 

 
- Després de 1880 el sentiment nacional es farà atractiu per a les masses i les elits. 
 
 
 
 

2. PROTONACIONALISME POPULAR 
 
El protonacionalisme està format per llaços mitjançant els quals els Estats i els moviments 
nacionals podien mobilitzar certes variants de sentiments de pertinença col·lectiva que ja 
existien, i podien funcionar a escala macropolítica. 
 
 
2.1. Classes de protonacionalisme: 

1. Formes supralocals d’identificació popular (p.ex. Sant Vicent Ferrer al País Valencià o 
la Mare de Déu de Montserrat a Catalunya) 

2. Llaços i vocabularis polítics de grups selectes vinculats a Estat i institucions que poden 
vulgaritzar-se i popularitzar-se.  

 
 
2.2. Elements relacionats amb la nació. (Llengua, ètnia, símbols i Història) 

 
2.2.1. LLENGUA  

- Abans de l’ensenyament primari general no hi havia llengua nacional, exceptuant 
els idiomes literaris o administratius tal com s’escrivien, inventaven o adaptaven 
per a l’ús local. Dit d’altra manera, la “llengua materna” real o literal, açò és, 
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l’idioma que els nens aprenien de les seues mares analfabetes i parlaven en la vida 
quotidiana certament no era, en cap sentit, una “llengua nacional”. 
 
- No es pot relacionar directament la llengua amb el nacionalisme. 
 
- Les llengües nacionals són semiartificials, inclús inventades (com l’hebreu 
modern). A partir del dialecte més important s’estandarditza la llengua nacional i es 
fa homogènia. L’elecció a voltes és política (p. ex. l’italià a partir de la variant de la 
Toscana, o el català a partir del barceloní). 
 
- Excepte per als governants i els alfabetitzats la llengua difícilment podia ser criteri 
de condició d’una nació. 
 
- La llengua és una característica més, no el principi de nacionalitat. 
 
- La relació entre una llengua i una nació es basa en l’idealisme ( segons Herder): 
no és real. 
 
- La llengua com a element de cohesió protonacional (Benedict Anderson) 

1. La llengua es construeix a partir d’una minoria amb pes polític (a Itàlia, el 
2,5% de la població). És la base possible d’una llengua nacional. 

2. Una llengua comú, quan es publica i construeix per a ús públic adquireix 
fixació d’eternitat. Per exemple amb el llibre imprés. Tothom l’aprén. 

3. La llengua oficial de l’elit aplega a ser llengua real dels Estats moderns 
mitjançant l’educació i l’administració. 

 
- Conclusió: les llengües es multipliquen amb els Estats i no a l’inrevés. 
 
 

2. ETNICITAT 
L’etnicitat pot unir poblacions disperses, però pocs moviments es basen en una 
forta consciència ètnica. Solen inventar-la i s’anomena “racisme”. Però l’etnicitat no 
és aliena al nacionalisme. 
 
Diferències: 

1. Serveix millor per separar estrats socials que no comunitats. 
2. L’etnicitat visible tendeix a ser negativa. 
3. L’etnicitat i la lleialtat política mai estan vinculades a no ser que hi haja 

tradició estatal (com a la Xina o al Japó) 
 
 

3. RELIGIÓ I SIMBOLOGIA  
Els vincles entre la religió i la consciència nacional poden ser molt estrets, com 
demostren els exemples de Polònia i Irlanda. Pot aplegar a ser una força de 
masses. La religió és un mètode antic i provat d’establir comunió mitjançant la 
pràctica comú i una espècie de germanor entre persones que, de no ser per ella, 
no tenen molt en comú. 
 
És necessària la simbologia i rituals, és a dir les pràctiques col·lectives comuns. 
També les imatges (Montserrat); les competicions (Jocs Florals, pilota, traineres); 
les banderes (quatribarrada, tricolor francesa), etc. 
 
 

4. NACIÓ HISTÒRICA 
- Consciència de pertànyer o haver pertangut a una entitat política duradora és 
segurament el més decisiu criteri de protonacionalisme. 
 
- Nació política: té elit privilegiada. El nacionalisme de la noblesa és protonacional. 
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- Nació popular: entesa com la massa d’habitants d’un país és un concepte molt 
tardà. Els moviments populars de defensa nacional tenien ideologia: social i 
religiosa, no nacional, perquè la nació eren els senyors. La guerra era dels 
“bellator”, dels guerrers. 
 
 

2.3. Conclusions del protonacionalisme 
1. El protonacionalisme a soles no fa nacions. Pot ajudar no obstant. 
2. La base protonacional és essencial per a fer moviments nacionals que aspiren a un Estat. 

No és necessari però per a formar patriotisme i lleialtats nacionals després de la fundació 
d’un Estat. 

3. Les relacions entre la identificació protonacional i el següent nacionalisme (el patriotisme) 
no estan clares, perquè no coneixem la consciència nacional, és a dir el pensament de 
les masses. Però pogué fer-ho a finals del segle XIX. 

 
 
 
 

3. LA PERSPECTIVA GOVERNAMENTAL 
 
La qüestió nacional vista des de dalt.  
 
En l’època contemporània el govern i el súbdit es veuen vinculats per llaços quotidians.  
 
Durant l’època moderna l’Estat és un territori que governa a tots els habitants i amb fronteres o 
límits molt clars. Políticament governava amb les mateixes lleis, institucions, administració, 
religió i idees. En l’era de les revolucions tot és igual excepte pel que fa a la religió i la 
ideologia. 
 
 
Problemes polítics: 
 
- Interrogants sobre la millor manera de forma de govern. 
 
- Lleialtat a l’Estat  – problema de la identificació entre el sistema governant i les masses. 
L’Estat i el govern competeixen per la lleialtat de les classes inferiors. Fan créixer el sentiment 
de nació/nacionalitat. La solució és una mena de “religió cívica ” segons Rousseau, que 
s’anomena patriotisme , la qual apareix pel problema de cohesió sociopolítica en els Estats. 
Els Estats necessitaven una religió cívica i més passivitat dels ciutadans. 
 
- Adaptació (per necessitat, cap a temps nous, revolucionaris) 

1. Pocs Estats no havien sigut reformats. 
2. Es van afeblir les garanties tradicionals de lleialtat (legitimitat dinàstica, ordenació divina, 

dret històric, continuïtat del govern, cohesió religiosa...) 
3. Constant repte des de 1789. 

 
- Les monarquies s’adapten al fonament nacional (per exemple Gran Bretanya i Rússia). 
 
- Patriotisme, de dos tipus: a favor de l’Estat, el patriotisme d’Estat, com a Prússia; o en contra 
de l’Estat, com durant la revolució francesa. 
 
 
1. Democratitzar la política .  
- Com s’aconsegueix que qualle el patriotisme? Doncs democratitzant la política. Es tracta de 
convertir els súbdits en ciutadans , la qual cosa tendeix a produir consciència populista: el 
país i l’Estat és “nostre”. 
- La democratització podia ajudar automàticament a resoldre problemes de com els Estats i els 
règims podien adquirir legitimitat  als ulls dels seus ciutadans. 
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- L’Estat feia front al nacionalisme mentre tenia acords amb el patriotisme d’Estat, el reforçaven 
amb els sentiments i símbols de la “comunitat imaginada”. El nacionalisme seria un recurs 
valuosíssim per al govern si podia integrar-lo en el patriotisme d’Estat. 
 
 
2. Patriotisme d’Estat .  
Difusió:  

1. propagar imatge i herència de “nació”, i inculcar l’amor a ella 
2. unir-ho tot al país, la bandera 
3. sovint inventant tradicions. 

 
Governs: creen una enginyeria ideològica conscient i deliberada aprofitant sentiments 
nacionalistes extraoficials. De vegades no ho controlaven i altres voltes passaven a ser 
presoners d’ells. 
 
 
3. Qüestions lingüístiques .  
Des dels governs a partir d’una llengua es crea una nació i un Estat. Per això qualsevol altra 
llengua dins dels territoris d’un Estat ha de desaparèixer. 
Nacionalisme lingüístic: escola i administració de l’estat. 
 
 
 
 

4. LA TRANSFORMACIÓ DEL NACIONALISME: 1870-1918 
 
Segons Karl Renner, a l’obra Staat und Nation, un individu elegeix lliurement la nació. 
Els pobles passen a ser nacions quan adquireixen consciència de sí mateixos, després de 
madurar durant segles silenciosament (brollen sense més). Evidentment això és un mite. 
 
Els pobles volen 1. controlar l’Estat i 2. lluitar per l’autodeterminació política. 
Mazzini deia: “cada nació un Estat”, però “només un Estat per a la nació sencera”. 
 
 
Aspectes  del nacionalisme (1870-1918): 

1. Subratlla la comunitat lingüística i cultural (creació del segle XIX) 
2. Recalca el nacionalisme polític (fer Estats) 
3. Missió històrica (historicisme) 
4. Paternitat del 1789 
5. Ambigüitat terminològica i la seua retòrica. 

 
 
Característiques del nacionalisme entre 1870 i 1914 : 
1. Abandona el “principi de llindar” (de caire liberal). Reivindica l’autodeterminació de les 

nacions. 
2. Etnicitat i llengua són els criteris principals : condició de nació en potència. 

a. Als moviments nacionalistes hi ha gent culta unida per una llengua acreditada d’alta 
cultura (p.ex. Itàlia i Alemanya) 

b. Europa passava pel romanticisme: redescobrir el “poble” i les llengües vernacles 
(fase A del nacionalisme) 

c. Identificació ètnica: perquè no hi havia teories influents. Per migracions esdevenen 
les distincions racials. 

3. Hi ha un marcat desplaçament cap a la dreta política , cap al conservadorisme, els quals 
fan seua la nació i la bandera. 

 
 
Els canvis socials  possibilitaven crear comunitats “imaginades” i reals 

1. Resistència de grups tradicionals (amenaçats per la modernitat) 
2. Classes noves i no tradicionals que creixien en societats que s’urbanitzaven. 
3. Migracions sense precedents. 
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Tot açò provocava friccions, i amb la crisi la culpa sempre és de l’altre. 
 
Canvis polítics: es produeix la democratització de la política, la política de masses. 
 
 
Nacionalisme lingüístic  
- Requereix el control de l’Estat mitjançant el reconeixement oficial d’una llengua (amb els 
problemes de poder, cultura, política i ideologia) 
- Construcció d’una llengua : mitjançant la correcció i la resurrecció es produeix la 
estandardització d’una llengua existent. 
- E. Hangen: la llengua d’un poble no és la base de la consciència nacional sinó un artefacte 
cultural. 
- Sobre tot és dóna a l’escola i l’oficina, a l’educació i a l’administració . Qüestions: 

1. Diferència entre la llengua parlada i l’escrita, entre els analfabets i les classes cultes. 
2. Depressió de les llengües parlades minoritàries. La llengua oficial entra per l’escola i 
l’exèrcit, i té molts avantatges. 

Per això ni el poble, ni l’aristocràcia, ni la burgesia tenen entusiasme pel nacionalisme 
lingüístic.  
Qui defensa el nacionalisme lingüístic?  Principalment els periodistes, mestres i funcionaris 
subalterns, amb aspiracions: “si puja la llengua, puge jo”. 
 
 
Defensors del nacionalisme  

1. Els estrats intermitjos, com al Quebec o al feixisme, perquè allò amenaçat és la 
categoria i posició social. 

2. Conservadors: defensa de costums i tradicions antigues (p.ex. el clero catòlic) 
3. Esdevé un moviment xovinista i xenòfob de la dreta que portarà al feixisme. 
4. Rebutgen els moviments socialistes proletaris, als que guanyaran el 1918. De tota 

manera no són incompatibles el nacionalisme i el socialisme. Aquesta unió, de fet, és 
eficaç per aconseguir exigències nacionals i socials. 

 
 
Conclusions:  

1. Sabem molt poc de la consciència nacional de les masses. 
2. Pot ser simultània la consciència nacions i social de classe. 
3. El progrés de la consciència nacional no va a expenses d’altres elements de 

consciència social. 
a. La independència nacional sense revolució social era la posició dels que ho 

combinaven (açò el 1918). 
b. La desfeta en la Primera Guerra Mundial portarà a aquestos països a la 

revolució social. 
4. El nacionalisme no serà un moderador de la revolució social, sinó mobilitzador d’ex-

oficials, civils de classe mitjana i classe mitja baixa com a contrarevolució. Açò portarà 
al feixisme. 

 
 
 
 

5. L’APOGEU DEL NACIONALISME: 1918-1950 
 
 
El principi de nacionalitat es va imposar al final de la Primera Guerra Mundial . 
 

- Per què? Per dos motius:  
1. per l’ensorrament dels grans imperis multinacionals. 
2. per la por a la revolució russa. 
 

- Triomf de la nació com a economia nacional depenent de l’Estat, la qual cosa portarà al 
proteccionisme i a l’autarquia. 
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El principi wilsonià fracassà , pels problemes de crear Estats-nacions basats en la 
nacionalitat i la llengua. Sempre hi havia minories oprimides. 
 
La reconstrucció del mapa europeu privà al nacionalisme del seu element alliberador i 
unificador. Els problemes no els resoldria soles el nacionalisme. 
 - Abans de 1914 trobem aglomeracions nacionals en Estats 
 - Després de 1919 trobem estats nacionals. 
 
El nacionalisme es torna conservador : les masses volien més la revolució social que no 
l’autodeterminació nacional. 
 
Com es pot resoldre? Es millora la identificació nacional, gràcies a l’a lta tecnologia . 

1. Auge dels mitjans de comunicació  (mass-media), com la premsa, el cine, la ràdio 
(utilitzats magníficament per Goebbels). Van permetre estandarditzar i homogeneïtzar 
les ideologies populars mitjançant una propaganda deliberada d’Estats i interessos 
privats de les elits) 

2. Símbols  nacionals : trenca l’esfera privada i pública de l’individu. Entren en la teua 
vida. 

3. Els esports : pseudolluites simbòliques d’Estats-nacions. Serà un mitjà molt eficaç per a 
inculcar sentiments nacionals. 

 
 
Sobre l’esport i el nacionalisme . Pàgs. 152-153: “Entre les dos guerres, l’esport internacional, 
tal com prompte va reconéixer George Orwell, va esdevenir en una expressió de lluita nacional, 
i els esportistes que representaven a la seua nació o estat, en expressions primàries de les 
seues comunitats imaginades. Fou el període en el qual el Tour de França va passar a ser 
dominat per equips nacionals, en què la Copa Mitropa enfrontava als pirncipals equips dels 
estats centreeuropeus uns contra altres, en què la Copa del Món fou introduïda en el món del 
futbul, i , com va demostrar l’any 1936, en què els Jocs Olímpics van esdevenir de manera 
inconfusible en excusa per a l’autoafirmació nacional competitiva. El que ha fet de l’esport un 
mitjà tan singularment eficaç per a inculcar sentiments nacionals, en tot cas per a varons, és la 
facilitat amb què els individus menys polítics o públics puguen identificar-se amb la nació tal 
com la simbolitzen unes persones joves que fan de manera estupenda allò que pràcticament tot 
home vol o ha volgut fer bé alguna volta en la vida. La comunitat imaginada de milions d’èssers 
sembla més real sota la forma d’un equip d’onze persones el nom dels quals coneixem. 
L’individu, fins i tot el que es limita a animar al seu equip, passa a ser un símbol de la seua 
nació.” 
 
 
EL NACIONALISME D’ENTREGUERRES (1919-1939)  
En aquest moment el nacionalisme es consolidà en els Estats-nacions existents.  
A la dreta els feixistes, els nazis; a l’esquerra els antifeixistes. 
 
1. - Associació dreta – nacionalisme: FEIXISME 

a) El nacionalisme es va veure reforçat per la  guerra . Mentretant l’internacionalisme 
era antimilitarista. 

b) Frustració i ressentiment . Especialment a Alemanya, Àustria i Itàlia. Els feixistes 
ho van explotar, sobre tot el sentiment d’antic combatent que ha vessat la seua 
sang per no-res. 

 
2. - Associació esquerra – nacionalisme: ANTIFEIXIS ME 

a) Nacionalisme antifeixista : sorgí de la confrontació ideològica. L’esquerra agafà 
millor la bandera nacional perquè els governants nacionals passen a la dreta. El 
patriotisme antifeixista és de tipus internacionalista. 

b) Tant treballadors com intel·lectuals van haver de fer elecció internacional, però que 
reforçà el sentiment nacional  (p.ex. a la Guerra Civil espanyola). 

c) Nacionalisme antifeixista dins d’un conflicte social i nacional. Com a l’URSS, on 
adquireix una dimensió social : URSS = Estat de treballadors. 
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MOVIMENTS ANTIIMPERIALS  
Són semblants al nacionalisme europeu del segle XIX. Tipus: 

1. Elits locals educades que imiten l’autodeterminació nacional europea (p.ex. l’Índia) 
2. Xenofòbia antioccidental popular (p.ex. Xina) 
3. Puixança natural de tribus marcials (p.ex. Marroc o Aràbia) 

 
 
Grups poliètnics i societats modernes.  

1. Estratègies de grups tribals en front a la societat moderna 
a. Assimilació a la societat moderna 
b. Acceptació de condició minoritària (mantenen “sectors de no articulació”) 
c. Nacionalisme ètnic postcolonial (bàsicament polític) 

 
2. Relacions interètniques: estabilització per divisió social del treball: xarxa d’ajuda mútua. 

El desequilibri ve per la inestabilitat del poder polític. 
 

3. Llengua: inevitable multilingüisme (guanya la llengua preponderant o l’acordada). 
 
 
 
 

6. NACIONALISME A FINALS DEL SEGLE XX 
 
A finals del segle XX sembla que s’ha imposat el principi de nacionalitat i els Estats són 
oficialment nacions. Però hi ha indicis per a pensar que no és exactament així. Es tracta d’un 
nacionalisme diferent: 
 
1. Les nacions i el nacionalisme en aquests moments no són un vector important en el 

desenvolupament històric. L’Estat-nació i l’economia nacional ja no es dóna . 
 
2. La descolonització  ha donat forma a moviments d’alliberament nacional, els quals en 

teoria tenien per model el nacionalisme d’occident, si bé no ho aconsegueixen: són més 
emancipadors que unificadors.  

 
3. Els moviments nacionalistes de finals del segle XX són  divisius : insisteixen en 

l’etnicitat, llengua,... combinades amb la religió. El programa nacionalista (separatista) 
respon a interessos parcials o minoritaris, políticament inestables, de les elits. 

 
4. Fonamentalisme : té un programa detallat i concret, i és universal. El nacionalisme és 

obscur en plantejaments, protesta contra “l’altre”, és totalment excloent. El fonamentalisme 
apel·la a costums passats. El nacionalisme pot inventar-los, s’aixeca sobre ruïnes, i té un 
avantatge sobre el fonamentalisme: “la seua vaguedat i la seua manca de contingut 
programàtic li donen un recolzament potencialment universal dins de la seua pròpia 
comunitat” (pàg. 186). 

 
 
CONCLUSIÓ: LA IMPORTÀNCIA HISTÒRICA DEL NACIONALISM E VA BAIXANT  
 

1. La força autònoma del nacionalisme polític és molt feble (versió ètnica-lingüística) 
2. Els Estats-nacions territorials , independents i sobirans no aporten cap solució als 

problemes de finals del segle XX. És un sistema desfasat . 
3. La força real del nacionalisme despareix perquè semànticament tots els Estats avui són 

oficialment “nacions”. 
 
Exemples: 
- Ex-Iugoslàvia: canvia la situació no per tensions nacionals, sinó per decisió del règim soviètic 

de reformar-se, de retirar el recolzament militar. Així el nacionalisme s’ha beneficiat. 
- URSS: s’ensorra per dificultats econòmiques, no per tensions nacionals internes. És la 

desintegració de l’últim imperi multinacional d’abans de 1914. Aquesta desintegració és 
conseqüència dels esdeveniments de Moscou, no la causa. 



Anàlisi de l’obra d’Eric J..Hobsbawm, Nacions i nacionalisme des de 1780, Barcelona, 1990 
Autor: Roderic Ortiz i Gisbert 

 

 10 

Creació d’Estats des de la Segona Guerra Mundial  
No és pel principi wilsonià (autodeterminació nacional no!). “Les nacions i el nacionalisme 
semblen més influents i omnipresents del que ho són” (pàg. 188). 
 
 
 
 
FORCES QUE CREEN ESTATS ACTUALMENT:  

1. Descolonització 
2. Revolució social 
3. Intervenció de potències estrangeres 

  
Conclusió: no són forces nacionalistes en sí. 
 
1. Descolonització  
Es creen Estats independents a partir de zones d’administració colonial, sense significat 
nacional (ni protonacional). Només té sentit per a les classes educades en la potència colonial. 
És una independència i descolonització des de dalt, sense les masses. Açò produeix tensions 
polítiques i socials. No hi ha ni unió ni cohesió. 
 
2. Revolució social  
Els interessos són no-nacionals: es cerca l’autonomia per realitat pràctica. Estan subordinats a 
una idea comuna superior, no nacional. 
En els règims comunistes es limiten els efectes del nacionalisme. Hi han agitacions com a 
resposta a principis no nacionals que formen Estats al segle XX. 
Desapareix l’economia nacional (excepte a Japó). Avui en dia l’economia és supranacional. 
 
3. Intervenció de potències estrangeres : és un fet estranger, imposat, no propi i nacional. 
 
 
 
 
Declivi del nacionalisme  
- Políticament, després de 1945 el món és bipolar: EUA (contrarrevolució) - URSS (revolució). 
- El 1989 l’ordre internacional canvia per la caiguda de l’URSS. 
- L’aparició d’Estats menuts a l’Est d’Europa crearà entitats polítiques insegures. 
- Les nacions petites (com Catalunya), millor subordinades d’una entitat més gran. És més 

pràctic. “En termes militars la independència dels estats menuts depén d’un ordre 
internacional, siga quina siga la seua naturalesa, que els protegeisca de la rapacitat dels 
seus veïns més forts” (pàg. 194). 

- És impracticable formar Estats petits, homogenis, uniformes en religió, llengua i ètnia. 
- El sistema wilsonià no dóna solucions al segle XXI. 
 
 
 
CONCLUSIONS FINALS  
- La Història a partir d’ara (any 1990) serà en gran part supranacional i infranacional. 
- Les nacions i els nacionalismes estaran presents però amb papers poc importants i 

subordinats. Potser que l’educació i la vida cultural siguen molt riques (p.ex. Catalunya), 
però les relacions ja no seran pròpiament nacionals. 

- Les nacions i els nacionalismes ja no són conceptes per analitzar entitats polítiques així 
anomenades. 

- El fenomen actualment va baixant (any de publicació 1990). La prova és que cada vegada hi 
ha més estudis sobre el nacionalisme, com si fos una categoria històrica que ja ha passat 
el seu punt àlgid i està diluïnt-se. 

 


