
D e  l'Estat 
a les nacions

G)üestionar el «mite sociologie de l'Es- 
tat-nació» (p. 297) és un repte no gai- 
re comù en l'àmbit académie. La identi
ficado entre nació i modernitat enfron
tada amb les comunitats nacionals en 
projecció suposa acumular una sèrie de 
tòpics deconstructors del nacionalisme 
subaltern, inequívocament satanitzat per 
la ideologia nacional-estatal que té per 
fundó inventar una memòria histórica, 
fonamentada en símbols i mites col- 
lectius activadors d'una consciéncia de 
pertinença, ritualitzada historiogrófica- 
ment bo i partint de les necessitats po
litiques del présent.

Aquest context previ pot adir-se amb 
el fil conductor deis dos assaigs de 
Llobera pel que fa ais punís que tot 
seguii detallem. A) Establir un estructu
radme historie i social per a copsar la 
lògica de les reivindicacions de les na
cions sense Estât, amb estudis de cas de 
Catalunya estricta. B) Interpretar la his- 
toricitat de les nacions entre l'època 
medieval i la contemporània. C) Situar 
l'etnonacionalisme com a disciplina —i 
estratégia analítica— que empiaci en el 
centre explicatiu els factors no tan sois 
objectius, sino els subjectius, com la 
consciéncia nacional (emotius i simbó- 
lics), o que cobren un nou sentit en la 
consciéncia de la ciutadania: llengua i 
territori; en aquesta direcció Llobera 
supera el presentisme modernista de 
Gellner. D) Atorgar una funció compren
siva bàsica a la diferéncia entre memo
ria col-lectiva i historia recuperada, que 
en qualsevol cas situa el record deis es- 
deveniments com a activador deis llocs 
de la memòria; d'aquesta manera, tota 
nació té nécessitât deis mites col-lectius 
per a reconèixer-se. E) Definir la histo
ria inventada com a conseqüéncia del 
fet que la funció crea l'órgan amb ne
cessitats de legitimado política. En 
aquest sentit caldria demanar-se pel 
quantum inventiu de la historia estatal 
com a interferéncia de la historia real 
de les nacions subalternes. F) Interrogar
se sobre el no-significat explicatiu del 
cosmopolitisme il lustrât, comú al libéra
lisme i al socialisme —de cátedra— (p. 
282). El conjunt d'aquests factors pot 
explicar l'emergéncia de la nació i con
ceptuar, com a conseqüéncia, el nacio
nalisme com a moviment social. El que
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resta ciar a De Catalunya a Europa és 
que, per a una antropologia i historio
grafía (Pèire Vilar) no deutores de l'eco- 
nomicisme, l'estudi de la pluralitat de 
factors culturáis que causen les nacions 
precedeix l'estudi del nacionalisme com 
a ideologia.

El fet nacional des de la teoria antro
pológica francesa, objecte del segon as- 
saig, constitueix per a l'autor una con
trastado de les diverses explicacions 
que contribueixen al bastiment d'una 
teoria del nacionalisme europeu. A tra
vés del recorregut deis plantejaments 
clàssics de Rénan (nació política i me
moria histórica), Lévi-Bruhl (els orígens 
de la consciéncia nacional [alemanya] 
com a conseqüéncia de l'expansionisme 
napoléponic, p. 53), Durkheim (la nació 
com a «societat moral»), Van Genepp
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(reciprocità» entre «sentiment nacio- 
nalitari» i «voluntat d'autodetermina- 
ció»), Mauss (la nació moderna, integra
da socialment, com a consens ciutadó) 
i Halbwachs (centralitat de la memoria 
col lectiva, com a continuità» de la na
ció, i la historia recuperada com a opo- 
sició a la historia inventada), hom cop- 
sa una divisòria prou rellevant en l'an- 
tropologia gal la establerta entre 1870- 
1914. Si entre la Revolució Francesa i 
la invasió d'Alsócia i Lorena per part de 
Bismarck el fil conductor era la voluntat 
(racional) d'afirmació i l'elaboració 
d'una memòria histórica a partir d'un 
quadre selectiu de la memòria histórica 
«nacional», la Tercera República consti
tueix un context «germanitzat» de la 
nació francesa per a fer front a l'expan
sionisme alemany. Es passava de la so
cietat a la comunitat i d'una suposada 
racionalitat a l'historicisme. Aquest as
pecto demostra que, lluny de l'intel
lectualisme il-lustrat (la pau perpètua 
kantiana), la historicitat de la nació i els 
factors aculturadors están en funció de 
les necessitats politiques que ¡nternament 
o externament qüestionen l'Estat — 
autodefinii— com a nacional, perqué, 
com anota Llobera, «França era menys 
homogénia lingüísticament i culturalment 
que la imatge que la Revolució France
sa havia creah (p. 57). El recorregut 
per aqüestes reflexions (hi trobo a fal
tar la teoria del colonialisme interior de 
Robert Lafont i la «França increada») 
aclareix el paper comparatiu de la his
toria en détriment de l'elitisme metodo
logie de les análisis de Louis Dumont i 
la ¡dentitat reductiva entre nació-Estat i 
democràcia (Dominique Schnapper). En 
tots dos posicionaments el populisme 
deis Estats ha de ser sempre mantingut 
com a estratagema nacionalitzador.

Des de la sociologia histórica, que 
l'autor manlleva del filósof Karel Kosik, 
Llobera aporta elements constitutius so
bre el fet nacional que allunyen, o ma- 
tisen significativament, la moda acadé
mica de l'invent de la tradició en refe- 
réncia a les nacions ¿ense Estât i a les 
teories i moviments culturáis que cerquen 
una via desalienadora de la historia ofi
cia l... Fusfer es va inventar un país?
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