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A la vista del títol, cree que ningú dubtara que se m'han demanat unes reflexions molt gene
rals. Pretendre abastar-les amb una mica de serietat penso que representaria unaquimera,
en el sentit etimologic i literari de la paraula. Demano, dones, excuses avancades si die co
ses massa sabudes. Sabudes o no, segur que hauran de ser necessariament abstractes, per
tan generals. Molt més, quan se m'ha demanat que no em centri només en el cas catala, amb
el que em desapareix fins i tot aquell recurs tan agradable pel que el conferenciant es refe
reix a fets concrets compartits amb l'auditori, assumits com una cadena explicativa lógica.

Proposta de plantejament general

Tinc la pretensió d'il-lustrar com la consciencia territorial contemporania no representa
una projecció lineal en la vida dels individus, de les col-lectivitats i del poder. Tal com suc
ceeix amb tantes altres coses, la consciencia territorial contemporania esta feta de fractures
molt importants, impossibles d'obviar en qualsevol analisi de les denominades ciencies socials.

La preocupació seriosa i académica per analitzar la dimensió espacial on es troben i
entren en conflicte desenvolupament i nacionalisme, com a mínim aplicada al cas catala-espa
nyol-europeu, ha tardat considerablement a integrar-se als esquemes que pretenen expli
car la nostra realitat més recento En termes generals, penso que una análisi d'aquesta natu
ralesa ens remet a un tema essencialment contemporani i fins actual: la dinámica més recent
sembla confirmar-ho així.

Jo comentaré aquest terna fonamenta1ment, des de la perspectiva de l'historiador, buscant
ne l'origen de la seva comprensió com a problema, i intentant destriar i determinar els
principals condicionants que s'hi han posat en joco El tema no és neutre sota cap punt
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de vista. Hem arribat, per exemple, a convertir en lloc comú allo de que les condicions
contemporanies del desenvolupament capitalista són mundials, i tothom ha integrat molt
bé l'argument de l'abast mundial del capital, de les grans multinacionals, de la informatit
zació o de l'origen i canals de distribució de la informació. L'argument polític voreja
amb dificultat l'evidencia de que l'intervencionisme de les grans potencies (al servei
d'aquells interessos de mundialització) es fa en nom de la democracia, alhora que en
limita l'abast, en profunditat: en nom de la sobirania nacional contradiu la integritat dels
estats existents.

Representa quasi un lloc comú el compartir, posem per cas, una sentimentalitat del que
és més local amb l'orgull estatal-nacional més extern i, finalment, amb la seguretat de que
aquesta mundialització de la que parlávem, supera l'estat-nació autonom i ai1lat i, així,
converteix quasi en ridículs i retrogads els compromisos nacional-regionals o la defensa
de la personalitat de les «societats perites». Per afegitó, aquesta mundialització s'ha banalit
zat (en el sentit més coactiu del terme), en vigencia d'aquesta moralitat que políticament
denominem neo-liberalisme, reaganisme, thatcherisme, etc. que és, una de les formes més
civilitzades d'erosió dels moviments socials, dels col-Iectius, de les manifestacions de soli
daritat col-lectiva que s'han produít a la historia del món occidental. L'individu s'ha trobat
sol davant la mundialització, ple de dificultats per seguir definint la lógica del seu espai
per viure. La sensibilitat necessaria per res saltar les identitats més particulars i, sobretot,
per convertir-les en programa polític, s'arracona amb facilitat al calaix dels integrismes,
anacronismes, primitivismes o, el més freqüent, de les actuacions irracionals.

Per realitzar l'analisi territorialitzada de tot aixo, sóc conscient de les meves mancances
que podríem dir que són corporatives, dones és prou evident que els historiadors ens hem
avesat a operar amb espais sovint massa ideals. En una área com la catalana, amb un na
cionalisme reivindicatiu en marxa (dels vells d'Europa occidental, no podem oblidar-ho
en les análisis), és el propi nacionalisme qui s'ha encarregat d'aportar bona part de la idealit
zació cultural d'un territori considerat nacional per definició. No és aquí el moment de
fer-ho, pero cree que als historiadors ens sera molt profitós tornar a refer la historia de
l'apropiació i de la justificació contemporania que el catalanisme, sobretot nacionalista,
va fent de l'espai en el qual es vol moure.

Massa sovint, es pot constatar que els historiadors donem molt poca importancia a la
dimensió territorial i, en termes generals, espacial de les dinámiques que volem estudiar.
Tothom en pot posar exemples. Penso en la forma com hem analitzat la immigració con
temporania sobre el món urba, especialment sobre el barceloní-industrial. Les análisis han
estat de demografia histórica o político-ideologíques. La població ha estat foragitada d'un
camp ideal i ha anat cap a una ciutat no menys ideal; hem obviat l'analisi d'aquests espais
i de les dinamiques que els interrelacionen. Els individus concrets, les famílies, els grups
d'origen, així com les seves formes de viure i d'organitzar-se, de traslladar-se en l'espai,
o d'entendre'l, han quedat forca marginats.

Els perjudicis són considerables. ¿No ens hem trobat, per exemple, amb un estudi so
cial del moviment obrer linealment i exclusivament referit a la urbanització i a la industrialit
zació contemporanies, amb veredictes tan brutals com aquell de 1. Vicens i Vives quan
separava l'obrer d'indústria d'una patuleia mai integrada? Potser d'aquí a un cert temps,
la historia local ens permetra solucionar part d'aquestes qüestions. El cert és que hi ha
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una nova sensibilitat que hi ajuda: la represa dels estudis (i les seves revistes) de geopolíti
ca, o l'existencia de revistes com «Pouvoirs locaux- o -Territoires. Revue des acteurs 10
caux», posem per cas, exemplifiquen el que diem.

Un darrer exemple. La historiografia germánica, potser per la forca de la inercia, potser
per la de la direcció que han pres els aconteixements al centre-est d'Europa, és de les que
més ha sobressortit i que fa un esforc més gran per explicar aquesta dialéctica temps-espai
que ara ens interessa. De fet, és la seva cultura política qui va inventar, per exemple, aixo
que coneixem com a «Mitteleuropa- que és la reunió, feta al Congrés de Viena (1815) 
sota els auspicis del canceller Metternich-, de 39 unitats polítiques. Anys més tard, Bis
marck recuperaria la unió sota hegemonia prussiana, com a coixí contra l'est. El 1915,
altre cop Europa en crisi, un Friedrich Neumann la reivindicaria com una possible unió
económica que equilibraria Europa tot evitant una nova guerra mundial. El novembre del
1989, amb escenari televisiu i la caiguda del mur de Berlín, altre cop ens trobem amb
aquesta Europa central com una ressurgencía histórica d'un fons cultural impressionant,
que determina la vida de moltes persones.

Als historiadors ens cal aprendre d'aquest exemple d'una irnmensa successió de turons
sense practica sortida al mar, tancada en si mateixa, viscuda amb una intensitat i diversitat
tan grans. Podríem dir que es tracta de l'assimilació espacial del mite (C. Magris ens ho
ha explicat amb gran elegancia), de l'apropiació geográfica de repetides frustracions, feta
sovint amb una ironia incomprensible fora de l'area; sovint, a més, feta d'una especie de
síntesi de conflictivitat ruthena i d'inquiet exili parisí, fet que ens complica encara més
la possibilitat de simplificar i, encara més, de seguir idealitzant el component espacial
de la dinámica dels grups humans.

El desenvolupament: la dimensió cultural d'un concepte

La relació entre el desenvolupament i el nacionalisme, en el fons, ens suggereix el mo
ment i els problemes que es planteja una determinada societat en el procés de substituir
unes formes de vida tradicionals per altres que hom identifica com la modernitat. Aquesta
modemitat, ultra poder ésser més o menys mesurada, té unes connotacions ideals que no
s'amaguen a ningú. En relació al desenvolupament general, aquesta modemitat configura
el moment qualitatiu en que hom s'adona de que les transformacions han trencat els lli
gams tradicionals entre les persones i els de les seves relacions amb les coses, i amb l'es
pai, entre aquestes hom s'adona de que cal reaccionar davant les conseqüencíes d'aquest
trencament.

Voldria posar un exemple que no fos gaire habitual (el del Quebec, el gal-les, etc.) i
al-ludir al cas belga i a la greu crisi d'identitat que Bélgica pateix des de fa una vintena
ben llarga d'anys. Entre el seu profund arrelament familiar i un possible sentiment nacio
nal belga, el cintada només pot trobar obstacles histories, d'un gran pes cultural. El nacio
nalisme és un impressionant element de separació entre valons i flamencs: Les contradic
cions del desenvolupament contemporani l'afecten fins al pla quotidia. Ressaltem com ja
el 1873 (data que no tardarem a retrobar), l'Academia Reial Belga feia un esforc i convoca
va el seu concurs anual sota el lema: «Explicar el fenomen historie de la conservació del
nostre carácter nacional a través de totes les dominacions estrangeres», L'analisi espacial

179



no hi aparegué per enlloc, refermant la idea de que la «consistencia geográfica» de 1'estat
belga seguia éssent feble i contradictoria. Després de la 11 Guerra Mundial, pero, les
contradiccions del desenvolupament es cuidaran de fer entrar en crisi l'espai belga i de
donar-li tota la conflictivitat actual.

Tal i com nosaltres l'entenem, la preocupació pel desenvolupament és forca moderna.
De fet, es va comencar a tenir una certa consciencia de que les condicions que permetien
i fomentaven qualsevol tipus de creixement, material o no, estaven estretament relaciona
des entre si, a partir del segle XVill. EIs teorics smithians del proteccionisme catala del
segle XIX, per exemple, no pararen de bombardejar els poders i l'«opinió- amb tota mena
d'arguments que retreien la necessitat de fomentar un creixement integrat i que recordaven
el carácter regionalitzat d'aquests processos. Tots sabem que constituíen la intel-lectualitat
d'un grup d'interessos industrials forca concrets. Pero en lligar aquestes opinions a una
crítica de fons de 1'opció estatal liberal que s'anava consolidant des de Madrid, representen
uns precursors interessants que ens ajuden a entendre, en part, els posteriors nacionalistes
de les darreries del segle.

En el fons, pero, tota aquesta gent funcionava encara entre dos parametres extrems que
els costava molt d'harmonitzar. D'una banda, el referiment a unes categories universals
concretades políticament en el nou Estat il-lustrat i liberal. De 1'altra, ellligam concret
amb unes logiques locals on la llei l'assenyalaven petites oligarquies, encara ben avancat
elvuitcents. La política seguirá per molt temps essent cosa d'elits molt reduídes i, en con
seqüencia, a ningú es feia estrany que en cap d'aquests dos nivells existís una preocupació
real per a 1'extensió territorial-social concreta. Les propostes orientades a fomentar el crei
xement, sovint s'expressaven amb un doctrinarisme molt radical i convencut de que la seva
simple aplicació seria suficient per canviar les coses.

L'exemple italia és forca revelador del que diem. Elllarg procés d'unificació va ser
nacional-territorial en un sentit romantic i profundament arcaico Les baralles es van pro
duir entre grans estrategies, com ara la personificada per un G. Mazzini i la que demanava
millor atenció cap a la unificació social, que podia representar un C. Pissacane. La preo
cupació per polititzar els diferents sentiments regionals no es produira fins després de la
constitució del modern estat unitari; així mateix, la consciencia de les arrítmies i de la
necessitat d'acarar la integració territorial sera un tema posterior, lligat als problemes del
desenvolupament interior i internacional.

La veritable integració social-territorial que per a 1'individu del segle XX comporta tot
desenvolupament estava forca lluny de representar una preocupació per a l'europeu culte
de mitjans de segle XIX. Molt menys per al catala-espanyol del període el qual, per exem
ple, encara tenia pendent de completar la unió ferroviaria entre Madrid i Barcelona. Les
élites continentals pensaven en definicions externes més que en continguts.

Pixem-nos en un exemple, poc estructural si es vol, pero que ens assenyala tot 1'abast
cultural-polític de la qüestió. Hi havia uns intel-lectuals romantics disposats a idealitzar
el camperol com a 1'home del poble per essencia, el qual tenia una relació quotidiana amb
la terra i, així, esdevenia súnbol de la vera nacionalitat. Es tractava d'uns literats-filolegs
que sublimaven una llegua hipoteticament parlada per aquest home nacional basic i que,
per aixo mateix, es convertia enrepresentació de l'aníma nacional. A ningú, pero, l'interes-
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saya anar gaire més enlla, cap a la frontera en la que el camperol esdevenia massa concret
i conflictiu. Més encara: Les burocrácies de totes les instancies polítiques europees de
mitjans de segle XIX seguien l'exemple de la més refinada dels Habsburgs i no considera
ven la llengua com un element significatiu a l'hora de determinar la pertanenca a una na
ció concreta. La massa era encara excessivament perillosa, tal i com assenyalaven els rera
fons de totes les revoltes que caracteritzen la vida europea entre 1830 i 1870, i aquest fet
recomanava no concretar gaire més. No oblidem que els primers teorics del regionalisme
catalá, catalans fins a la medul-la en llur identitat cultural-familiar, ni se'ls ocorria teorit
zar aquest regionalisme en altra llengua que no fos el castellál

Els Congressos Internacionals de la nova ciencia estadística (corren paral-lels a la con
vocatoria de les primeres grans Exposicions Universals), van arribar a recomanar als Es
tats que no posessin cap emfasi en el tema de la llengua al'hora d'endegar les seves prime
res estadístiques. La llengua encara es considerava com un vehicle i una opció
cultural-política per a aquells que realment comptaven. Així, era molt freqüent que no
coincidissin la llengua materna i la d'üs familiar. A l'ambit germanic o al rus, per exem
ple, la utilització del francés era molt freqüent. 1, per a la resta de la població, la llengua
era una minimització dialectal i una barrera creixent de segregació.

Al Congrés Estadístic Internacional del 1873, les coses havien canviat. Ara es recoma
nava la inclusió de la pregunta sobre la llengua nacional a tots els censos. Aquella llengua
d'uns quants havia esdevingut, en relativament poc temps, un element definidor de fronte
res, en argument diplomátic reivindicatiu de primer ordre. Quelcom havia succeit per a
que la llengua s'inclogués en el grup de categories utilitzades per medir i controlar les
masses.

Recordem de passada com hi haura tot un seguit de disciplines científiques que també
coincideixen amb aquesta vertadera irrupció de les mas ses a la consideració pública.
Sobresurt la sociologia: convé destacar com el mateix 1873, H. Spencer comenca a publi
car a Londres els seus vuit volums del «Tractat de Sociología», obra i disciplina destinades
a assolir una gran popularitat amb molta rapidesa (Spencer sera l'autor més traduít al
castella fins entrat el segle XX). Al seu costat, l'antropologia, la psicología, la psiquia
tria, entre altres, la criminologia social, ciencies dédicades a entendre i mesurar qui
vivia en aquesta societat que es canviava, com hi vivia i com, previsiblement, hi podria
viure. No podem oblidar com entre els primers íntel-lectuals nacionalitzadors italians
va sobressortir algun catedrátic universitari de geografia, com C. Gini. L'escola del tori
nes Césare Lombroso va assolir una fama notable: el 1876 publicava el renombrat «Luomo
delinquente» per determinar la tipologia i causística de la conflictivitat. Lombroso no
trigaria a llellQár nombrosos treballs on s'analitzava, per exemple, la resistencia muscular
a la fatiga laboral.

Tot i que sigui difícil de simplificar, potser m'atreviria a res saltar com a nodul explicatiu
d'aquests canvis en profunditat que s'operaven a la societat europea occidental, l'aparició
d'una certa consciencia de que s'ensorrava l'ordre valid per als dos primers tercos del se
gle. Un ordré, i el seu trencarnent, que abastava des de la frontera mental interior que
explicava l'individu i la seva relació amb el medi (l'obra de Schopenhauer no havia estat
en va, per sotraguejar Els fonaments de la mora!), fins a les relacions internacionals, la
valoració de la producció, de la distribució i del consumo
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El 1872, Friedrich Nietzsche acabava de publicar Lorigen de la tragedia. El seu resso
va ser fulgurant entre la intel·lectualitat europea, potser per la seva quasi demoníaca bona
adaptació als pressuposits d'aquesta crisi general. Poc després, sobretot grácies a les traduc
cions al francés, les idees de Nietzsche assolien una popularitat desproporcionada en rela
ció a la biografia del pensador saxó. Tot amb tot, havia quedat prou ben explicitada la
«mort de Déu», aixo és, l'ensorrada dels grans principis, quasi religiosos, excessivament
generals, a través dels quals tot semblava tenir una explicació ordenada. De la mateixa
manera s'hi explicava la petitesa de l'«home-nan», aquesta massa tan mediatitzada en el
pla polític i economic, amb una inercia tan poderosa que només deixava la sortida heroica
i solitaria al «super-heme» que assolís distanciar-se'n.

Tot no quedava, evidentment, reduít al rnón de les idees. El 1873 s'havia fet evident una
forta recessió económica a escala mundial que es perllongará fins el 1895 i fara perillar
la confiada hegemonia del creixement capitalista. ¡Que lluny quedava i que infantil podia
semblar aquell entusiasme de l'historiador británic Thomas Macaulay en exaltar el pro
grés de la raca humana aparellant els seus dos símbols suprems: la basílica de Sant Pere
de Roma i el Palau de Vidre de la primera Exposició Universal a Londres el 1851! El des
ballestament general dels mercats introduía tot el dramatisme i l'agressivitat que en enda
vant havia de tenir la preocupació pel desenvoluparnent. Aquest, dones, entrava en la mo
dernitat de la ma dels traumes generals, dels desequilibris, les tensions i les dificultats
que hom anava tenint per pair les conseqüencies concretes del liberalisme practic i del
capitalisme urba i industrial.

El territori: sota la pressió geopolítica

Aquesta complexa crisi, entre d'altres factors, va afectar la cornprensió que hom podia
i havia de tenir del territori i dels espais. Calia referir-s'hi en plural, com no tardarien
en evidenciar-ho la psícoanalisí, la relativitat d'Einstein o aquella literatura que a partir
del 1905 buscaria el «temps perdut», carrera en la qual el propi Marcel Proust subvertirá
les relacions entre individu-espai-temps establertes per l'anterior lógica realista.

La simple possibilitat de comercialització i aplicació dels grans avencos científics que
possibilitá la «revolució técnica» de finals de segle es va convertir en un poderós vehicle
de canvi. Els grans ferrocarrils intercontinentals, l'apertura de grans canals, l'aplicació del
vapor a la navegació (i a partir del 1890, per exemple, la del frigorífic industrial) o la utilit
zació normal del telefon i el telegraf van ésser definitius. Abans d'ells, ningú no podia
pensar en llargs itineraris mundials a termini i rendabilitat fixos. A partir d'aquest mo
ment, pero, les imaginacions de poc abans comencaven a ser realitat. No ens pot sorpren
dre l'enorme popularitat assolida per aquest gran divulgador (en el fons tan poc visionari
gratuit) que fou el francés Jules Verne. Precisament el 1873 publicava la seva obra La volta
al món en vuitanta dies, en un moment en que la juguesca que mou l'argument entrava
dins el possible.

El territori s'havia mundialitzat realment en pocs decennis. El comú de la gent ho rebia
a través de la nova premsa il-lustrada com un triomf d'Europa, una gran «domesticació»,
per cert ben poc plena de qualsevol tipus de sensibilitat ecológica. De l'elucubració geo
gráfica s'havia passat al consum geográfic de masses. Cal veure els grans reportatges il-lus-
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trats d'un «Le Petit Parisien» (1876) per a entendre en profunditat el procés simultani pel
que la classe mitjana francesa es fa nacional, republicana, geográfica i geopolítica alhora.
Pero els costos humans i polítics de tot aíxo van ser fenomenal s i dramatics en constituir
el primer acte de la crisi europea i mundial del segle XX: el moment (1914-1918) en que
aquella técnica i aquells interessos polítics matarien milions de persones a les trinxeres
i a la reraguarda.

Cal tenir present que, entre 1871 i 1914, les migracions afectaran a més de 40 milions
d'europeus; convé no oblidar que l'obertura dels irnmensos camps de blat americans i de
les pastures enormes i practicarnent sense costos de cap mena, van ensorrar les petites
i caríssimes explotacions europees, van encarir molt el preu del sol del vell continent i
van obligar molta gent a abandonar el seu hábitat natural i traslladar-se a les ciutats indus
trials. Les ciutats europees van créixer molt: sabem el que significa pel cas de Barcelona,
situada entre el grup -com Lió- de les que ho fan de manera més rápida i traumática.
Algunes, practicament, es fan ciutats en aquell moment, com el cas d'Essen, que passa
de 6.000 h. el 1850, a tenir-ne 300.000 l'any 1900.

Tant o més interessant que aquestes grandáries globals, el fenomen urba impactavapel grau
i per la rapidesa amb que erosionava l'hegemonia tradicional de la ruralia. Durant el segle
XIX, la població urbana europea s'ha multiplicat per tres; la de les ciutats més grans, per
cinc. De 1500 a 1890, el nombre de ciutats europees de més de 10.000h. ha passat de 154
a 1.709(després d'aquesta data el barem deixara en bona part de ser significatiu). En el ma
teix període, el radi d'acció d'aquestes ciutats ha passat dels 320 als 95 km, de promig.

Es tracta, dones, de veritables masses que s'han d'avesar en poc temps a viure en un
hábitat nou, amb noves formes de menjar, treballar i relacionar-se. Es tractava, indiscuti
blement, d'un rerafons social molt perillós per a una epoca de trencament, de recessió
i d'indeterminació com el que caracteritzava abans. Així dones, tant a l'interior com de
cara a l'exterior tot fomentava la major mobilitat i circulació, les relacions de tota mena
i, paral-lelament i complementariament, els recels, les tensions, les defenses i les agres
sions. Quasi tots els govems van adoptar polítiques economiques d'un proteccionisme vio
lent; fins a les darreries de segle, abans no esclatés l'escalada militarista oberta, les guer
res duaneres van ser freqüents (entre Franca i Italia, entre Alemanya i Rússia, etc.); els
executius, molt enfortits, des de 1873, van incrementar espectacularment la grandaria i la
freqüencia de les lleves.

Els viatgers-visitants exotics i quasi aventurers van deixar de tenir sentit. L'interes per
altres paises i altres cultures es va especialitzar i massificar. Els interessos comercials i
les aliances geoestrategiques van deixar de tenir un sentit ocult i de minories per esdevenir
«interés nacional» amplíament debatut. Pero, igualment, es van aprofundir les fobies i tot
hom va comencar a accentuar les diferencies que el separaven del veí. El foment de la
rivalitat entre francesos i italians en sera un cas paradigmatic; les seves respectives poli
cies secretes i de frontera, a partir d'aquestes dates, van comencar a vetllar per les segure
tats nacionals amenacades,

No cal dir, pero, que aquest veí era múltiple, canviant i fins i tot contradictori: la gran
mobilitat de població a la que hem aludit, sovint el mostrava amb tota la pobresa de l'era
dicació. La noció del nosaltres-ells i l'explosió dels xovinismes i els racismes es convertí
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rápidament en argument polític de primer ordre. Recordem la facilitat amb que l'utopisme
socialitzant i nacionalista d'un Moisés Hess (vegi's la seva Roma i Jerusalem, del 1862)
es va girar cap a les reivindicacions concretes, especialment tenses en el darrer quart del
segle XIX: hom considera que els jueus de l'Europa occidental esdevindrien una tropa
de xoc temible i que el seu impacte geoestrategic seria molt gran, en funció de la reivindi
cació territorial a Palestina, que tant comprometia l'equilibri sempre precari del Mediter
rani oriental.

Ja hem vist com els Estats europeus es van anar adaptant a tots aquests canvis. Fins
i tot la seva grandaria i nombre anava configurant el mapa actual i confirmant la tendencia
hegemónica, a l'etapa contemporania, a constituir estats-nació sense gaires fisures apa
rents.El 1848, existien entitats polítiques encara molt variades, fins al nombre de 100 si
considerem totes les cíutats alemanyes. El 1890, acomplerta les unificacions alemanya i
italiana ja només són 30, amb una mitjana de 165.000 km2 i uns 7 rnilions d'habitants ca
dascun d'élls,

Aquest procés, en confluencia amb el de tensions, provocat pel creixement economic,
el de mobilitat social i el de crisi intel-lectual va acabar portant la noció de la territorialitat
a un primeríssim pla. L'estiu del 1877 es reunirá a Berlín un Congrés que havia de servir
pet a «re-ordenar» tot plegat (el 1885, a la mateixa capital, el Congrés voldrá ordenar l'ex
pansió mundial dels europeus). Calia recomposar l' equilibri en tensió i la potencia conti
nental triomfant, l'Alerilanya bismarkiana, es cuidava d'orientar-ho: reconeixement de les
noves potencies de primer ordre, recol-locació de les «temores historiques-, subordinació
de la resta. Anglaterra, sempre una mica al tnarge, es veura també afectada en aquesta
ocasió pel que sembla imparable línia de l'evolució mundial. El mateix 1877, els conserva
dors retornaren al poder sota la direcció de Disraeli; el vell ministre d'exteriors, lord Derby,
sera substituir per l'agressiu lord Salisbury, l'home que dirigirá la gran crisi imperialista
del 1898 i que fará esclatar un gran escándol a Espanya en posar aquest país com a exem
ple de «nació morta».

La vituallament conceptual per poder arribar a aquesta situació s'havía produít de ma
nera simultánia i funcional. L'exemple francés és molt clar i indica fins a quin extrem va
ser violent l'impacte interior de la derrota davant de Prússia, el 1870, pobre balanc d'un
segle de grandeses imperials, universals i revolucionaries. Aixo explica el gran prestigi
d'E. Renan que, totjust el 1871, publicava un llibret destinat a tenir una audiencia extaordi
naria, La réforme intellectualle et morale de la France. Gran manual de regeneracionisme
que l'autor dividia en dues parts, Els Mals i Els Remeis, i en la que es criticaven les dife
rents formes d'artificiositat i irrealisme que havien conduit Franca a la crisi: en lloc desta
cat hi apareixia el centralisme, la poca visió que hom havia tingut del foment del des
envolupament real del territori, la manca de contingut real d'una política destinada a definir
uns límits i unes subdivisions, a crear una ciutadania doctrinal i a no preocupar-se per
la dimensió real i interior d'aquests trets.

El 1872, es creara l' «Ecóle Libre des Sciences Polítiques- sota l'impuls d'E. Boutmy,
un altre regeneracionista crític, influít pel conservador H. Taine (qui era considerat per
Nietzsche un dels grans historiadors del moment, no ho oblidem). Simptomaticament, 1'&8
le va assolir un prestigi molt gran en la secció d'estudis diplomatics, amb professors com
a A. Vandal, el geograf E. Levasseur (especialista en economia política i en l'estudi de
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la c1asse obrera) i el prestigiós A. Sorel (que hi fara c1asses fins a la seva mort el 1906).
Aquest darrer, el 1895, comenca a publicar l'obra L'Europe et la Révolution francaise, ve
ritable estudi de geo-política retrospectiva, en el que les consideracions sobre l'espai so
bresurten en tot momento Les c1asses de geografia i historia d'aquesta Escola van servir
molt per generar un ambient molt favorable a la reflexió de les connexions entre evolució
histórica, desenvolupament economic i territorio Van fer de pont que estimula la utilització
d'aquella historia de la «mare patria» feta per 1. Michelet, la qual considerava Pranca una
amalgama orgánica constituida pels homes, l'origen, el territori, els rius, etc. Sota aquesta
empenta, no oblidem que es produí l'Histoire de la France, d'Ernest Lavisse. Per constituir
ne el primer volum, Vidal de la Blache hi va fer aquell Tableau de la Géographie de la
France (que després publicaria com a solt el 1903), destinat a explicar com s'havia conver
tit en patria allo que en principi no tenia unitat física.

Sabem que l'evolució del pensament alemany, en el fons, era forca similar, i que modernit
zaya l'empenta del territorialisme i l'historicisme de l'idealisme romántic de la má de gent
com Friedrich Ratzel. El 1897, publicara el seu conegut llibre Politische Geographie, en
el que postulara que l'evolució d'un estat és inseparable del seu territori, dels equilibris
que s'estableixen entre la quantitat de recursos de que pot disposar i de la consciencia que
té dels equilibris interiors i internacionals.

El nacionalisme: entre 1789 i nosaltres

En aquest entrecreuament de fenomens que Iocalitzávem als anys setanta, tan tens que
ha permes el situar-hi el veritable naixement del món actual, el nacionalisme hi era implí
cit, s'hi comencava a respirarcom un dels grans sostres determinants de les actituds col-lec
tives. Fem referencia, per tant, a un nacionalisme que ja té molt poc a veure amb el que
havia animat a aquells «utopics» d'un segle abans a posar en marxa l'estat liberal. Tot i
la vigencia dels llenguatges polítics, el sentit darrer de l'artic1e 3 de la Declaració dels
Drets de l'Home (26 d'agostdel1789), quan assegurava que «La sobirania pertany per com
plet a la nació» havia perdut part del sentit i, sobretot, de l'operativitat política-administrativa.

Tot i aixo, no podem pecar de presentistes: l'escena política internacional estava més
avesada a pensar en aquell nacionalisme romantic que en altra cosa, a considerar que ha
via culminat en la unificació italiana i el més comú era no vaticinar-Ii cap futur en el nou
món de les masses en gestació. El cap polític italia Crispi, per exemple, considerava que
el nacionalisme havia mort, que el gran tema del segle que s'apropava seria la qüestió so
cial (afirmació que Prat de la Riba no dubtara a traduir dient que del que Crispi no s'ha
adonat és, precísament, de que el nacionalisme és la formulació més moderna de la qües
tió social).

Pero els principals prospectolegs que apareixerien i proliferarien amb la fi del segle (un
dels més «científics» era l'australia Charles Paarson treballant des dels USA), tots ells re
treurien com els trets definitoris del nou món que s'estava perfilant, la fi de l'individualis
me, l'aparició de la gran ingerencia de l'estat, la massificació i la uniformització crítica
de la cultura i l'agreujament de les prepotencies, aixo és, de les desigualtats. El nacionalis
me esdevindra la moralitat col-lectiva que primer i millor s'adaptará a aquestes noves cir
cumstáncies i al trencament de les societats tradicionals que hem esbossat fins aquí.
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En termes generals, cree que es pot dir que aquest nacionalisme que s'esta concretant
a l'Europa occidental a les darreries del vuit-cents respondrá a tres grans tipus de circums
tancies o motivacions externes: a la necessitat dels executius d'integrar les masses en una
etapa de desequilibris i d'agressivitat exterior molt grans (concreció de la moderna educa
ció pública-nacional obligatoria, aparició de les grans festes nacionals, etc); a la necessitat
de les élites de buscar alternatives (realisme) a la crisi delliberalisme doctrinal classic
(artificiositat, doctrinarisme) amb constant al-lusió a les identitats tradicionals i a l'epoca
en que l'acció política volia respectar aquests equilibris; a l'interes de grups locals per
donar sortida als desequilibris proporcionats pels desenvolupaments regionals desiguals
en un moment en que s'esta redefinint la funció dels estats, la política internacional i els
efectes de la mundialització económica.

Aquestes coordenades podien generar grups nacionalistes, disposats a dirigir una alter
nativa nacional contra el projecte representat per l'Estat que els abastava (es considerés
aquest a si mateix estat-nació o no). Pero podia ben bé ser que no es produís aquesta cir
cumstancia, i que les élites es dediquessin a suavitzar els desequilibris sense qüestionar
la forma política general. En qualsevol cas, les reaccions sempre van provenir de I'ambit
local o del d'una determinada regió de desenvolupament. No oblidem que Mila descobrirá
en aquest darrer quart del segle XIX, la seva condició de «capitalitat moral» del nou Estat
italiá, A partir d'aixo, reordenara la ciutat, l'area que la volta i el conjunt del nord d'Italia,
com a pas previ i complementari a presentar la seva alternativa al conjunt del nou estat
i a la post-unificació.

En un moment intens de canvi com el que hem descrit fins aquí, ens podrem trobar,
actuant en un camp molt proper i utilitzant conceptes formalment identics, quatre tipus
d'individus forca diferents: els qui es queden en defensa d'identitats col-lectives (sovint
expressades a través de la literatura i el folklore), gens adaptats a la dinámica general,
sovint arraigats en zones marginals i d'escas desenvolupament economic; els qui, a l'altre
extrem, estan lligats a la tasca nacionalitzadora de les mas ses que identifica els executius
occidentals del moment; els qui es converteixen en élites al marge, i defensen -sovint
des de postures conservadores fortament agressives- un projecte alternatiu a l'Estat, un
projecte que pretenen lligat a unes essencies nacionals tradicionals i segures, i que expo
sen en programes on les eradicacions i els canvis traumatics són superats amb propostes
directes, simples i que volen fer «familiarss als interlocutors; els qui en funció d'aquesta
nova situació i de l'evidencia (segons els casos sentida positivament o negativament) de
les desigualtats regionals en el desenvolupament, orienten el sentiment diferencial cap a
programes que busquen la modificació de l'estatus-quo territorial-polític existent (separa
ció, autonomia, etc.).

Tot amb tot, si deixem al marge l'intent de justificació d'aquest estadi de la dinámica
europea occidental, i si oblidem, per un moment, l'estricte genesi de les idees que el
sustenten, la pregunta que ens queda formulada és: ¿que ha permes a aquest darrer
grup de «subvertidors territorials» i quan els ha estat possible el caracteritzar aquesta
regió i convertir-la en l'element basic de referencia, contravenint, segons el que hem
apuntat més amunt, aquesta tendencia hegemónica a constituir estats cada cop més grans?
I, secundariament, ¿per que uns si i altres no, portaran a la practica el pas d'aquesta
consciencia diferencial cap a una situació de vertebració política i institucional cons
cientment reivindicativa?
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EIs geografs ens han de fornir moltes dades al respecte i d'ells hem d'aprendre el sentit
de les valoracions multidireccionals. L'espai regional modern, altament urbanitzat, sera,
més que mai de manera complexa, quelcom a «reconquerir», gestionar, controlar. Així,
l'aparició de sectors que pensen en la possibilitat de vertebrar polítiques en base a la regió,
de fet qüestionen aquell procés que ens semblava irreversible, segons el quall'Estat liberal
havia assumit aquesta funció superadora de les anteriors autarquies d'arrel senyorial i ges
tora del desenvolupament -nacional- del capitalisme. Pero, igualment, l'aparició d'aquesta
nova consciencia regional polititzada en sentit reivindieatiu, tampoc ha de significar l'en
trada en un altre estadi excloent.

El que podríem denominar com la política nacionalitzadora de la Italia postunitaria sembla
que ho va entendre molt bé. Va comencar per creure que el millor seria ensenyar-ho als
infants, aquells qui millor recordarien el «nou» esperit regional, base de la unitat nacional
acabada d'estrenar. Voldria recordar, en aquest sentit, la famosíssima obreta de Collodi
(seudonim del periodista florentí Carlo Lorenzini), Aventure di Pinocchio: storia di un
burattino, comencada a publicar en forma de folletí el 1878 i acabada de publicar el 1883,
com a ensenyanca i esforc integrador del jovent. El burattino (ninot) de la historia passa
desventures sense límit quan representa els grans vieis tradieionals (despreocupació, man
dra, picardia... ); aleshores recorrerá escenaris diversos, tramoia feta de primitivisme apa
rentment lliure i que s'identifica amb la ruralia. La superació de les desventures el portara
cap el món urba on rebra el premi de la seva reconversió: deixar de ser ninot i ser nen
i, alhora, un bon proletario

Citem, encara, un altre exemple d'aquest cas italia, Ens referim al cas d'Edmondo
De Amicis, partícip de les darreres campanyes unificadores i especialista en temes mili
tarso Ben aviat, pero, es convertirá en autor de gran hit escrivint novel-letes per a joves,
de clara finalitat pedagógica, integradora i nacionalitzadora; així mateix escriura llibres
de viatges sobre el Mediterrani romantic, sobre Marroc, Constantinoble o Spagna (1872).
Pero el gran exit, llegit generació darrera generació de joves italians, arribara amb Cuore
(1886), resposta de la seva idea de que l'educació és una fenomenal arma integradora
territorial i social, al costat del servei militar i de l'enquadrament proletari (l'sexercit
del treball»). La novel-leta en qüestió és la narració d'un curs escolar feta a través de
les explicacions del mestre. Aquest anira descobrint els valors nacionals i demostrant
com són la suma orgánica deIs valors que identifiquen cadascuna de les regions. El Par
lament (el poder institucional polític) no introdueix ni crea res dintre d'aquest conjunt
de realitats.

Podríem concloure dient que l'espai ve a ser un deIs principals instruments deIs proces
sos histories. És ellloc de la percepció cultural i, per tant, on es produeixen les desigualtats,
les diferencies, les grans alternatives. En un mateix individu, l'inici d'una sensibilització
nova referida a la regió-nació no té perqué excloure l'afinitat cap a altres tipus d'espais,
més grans o, el més sovint, més petits, d'ordre local-comarcal. Aquí, les preguntes s'enca
denen sense parar. La modernització ha trencat la valoració única que tradicionalment s'ha
fet de l'espai. Aleshores, ¿és que el nacionalisme ha sabut simplificar cap enfora, en el
sentit reivindicatiu que confereix coherencia als individus sotmesos a un canvi massa ra
pid, i, alhora, ha pogut integrar sense conflicte aquesta comprensió multiforme de l'espai?
En aquest sentit, ¿és que permet posar en practica un remei col-lectiu per aquella «mort
de Deu» a la que Nietzsche només trobava resposta en el pla del super-home individual?
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Tot plegat fa la impressió que quan pensem el nacionalisme en funció de valors provin
cians, rurals i arcaics, com a mínim a l'Europa occidental, provoquem unes simplifica
cions potser només excusables en campanya electoral. Així i tot, retornats al present més
immediat, no ens sabem estar de constatar que no ens podem quedar amb la simple caigu
da del «Mur de Berlín». Cal que ens preguntem on l'han aixecat de bell nou els mateixos
que pretenen haver-lo aterrat. Potser la resposta només la té el polonés esdevingut venedor
ambulant en no trobar feina a l'Alemanya occidental, el turc maleít o algún mar
roquí d'aquests que tenim més prop nostre.
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