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COMUNICA CIÓ 

Jordi Sales Coderch (Universitat de Barcelona); La dellsitat 
de la pertillellfa i la seva realització 

l .  El Messina és un club de la Iliga italiana de futbol, del calcio. 
que finalment va pujar a primera divisió. Quan va visitar l 'estadi 
San Siro de Mila va ser rebut per uns aficionats amb una pancarta 
que dei a «Bel/vellllli al/'Italia». Un professor va reaccionar con
tra aquest gest de condescendencia amb un article en que 
rccordava que el terme « Italia» era originari de Sicflia en un momem 
historie en que els milanesas eren gals o vés a saber que. En 
efccte, sembla que «italia» es un ter me que s'origina en la  mateixa 
arrel de «vitelli» i que vol dir alguna cosa que té a veure amb els 
vedells. Uns vedells sagrats o salvatges, és a dir, que no es podien 
ca,ar i que pablaven I'aest de I'illa de Sicília. També sembla que el 
terme que dóna la Hispania deis romans deriva d'un «spani» púnic 
que tindria que veure amb els conills. Ara tenim qui porta un toro 
al cotxe i qui h i  porta un burro, i una senyora de Madrid que situa 
Barcelona fora del seu territori nacional. Tot plegat ens indica que 
les designacions o simbolismes identitaris són fruit d'uns fets 
accidentals, contingents, que remunten a un moment en que són 
util itzats pels uns per a dir qui són els altres i apropiades pels uns 
per tal d'autodesignar-se. Jo mateix vaig ser conegut durant tot un 
curs escolar com «el Laques» pels meus alumnes de I' institu! Joan 
d' Austria perque els citava sovint aquest dialeg platónic. De 
vegades, com passa amb «quakers», el que era inicialmenr 
despectiu acaba essent acceptat com a autodenominació. Les 
maneres en que són anomenades les pertinences a un grup deri
ven com els cognoms de felS de situació. de llinatge, d'ofici o 
d'animals. L'humor de Santiago Rusiñol va reuniren una associació 
batejada com l 'Arca de Noe persones que porta ven cognom 
d'animal. La meya ¡ntenció primera era continuar la serie que farien 
l'Ontologia del Jardí i l'Omologia del Remei, per una Ontologia 
deis Gentilicis i centrant-me en histories de vedells i de conills. 
perque sempre sera una zona de recerca el que podem ano menar el 
vocabulari de la identificació. Pero tot fem-ho em vaig adonar que 
I ' interrogant a perseguir era en un altre ¡loe: com s'origina, pero, la 
densitat de la pertinen\=a que fa tan seriosa i sovinl tragica la Iluita 
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pels noms? En efecte, allo que I 'anl!cdota inicial té de més difícil 
d'explicar és la densitat de la pertinen�a per la qual els aficionats 
milanesos oficien de receptors ríes enfront de nouvinguts pobres 
i, també, la del professor sieildl que actua de noble autocton admi
nistrador d'un I1egat bimil 'lenari enfront deis milanesas que no 
serien italians tan anties. Hi ha com una dissimetria radical i 
originaria en un joc d'anties/nouvinguts que unes vegades té la 
jerarquia d'una manera i altres vegades exactament de la inversa. 
Quan jo era nen, al poble del meu avi hi havia la Casi Ida, casada 
amb el senyor Ferrer, i eren, aparentment, una família més deis 
«estiuejants»: en una logica innocent de les identificacions era, 
dones, de pie dret, la senyora FerreL Quan un día vaíg preguntar a 
la meya mare per que la Casilda no era la senyora Ferrer, em va 
respondre amb alguna contundencia (es veu que ja me n'havia 
d'haver adonat): «La Casi/da ésfiLla del pob/eh> El senyor Ferrer 
era de Reus. Malgrat les maneres refinades amb que oficiava 
d'estiuejant i de senyora, no ho era de pie dret; la Casi Ida vivia en 
una falsificació del seu rol social. 

2. Com s'origina la densitat de la pertinenl�a? Que és busca en 
la inserció for<;ada, en el joc d'exc1usions i jerarquies respecte a la 
pertinen�a sota un nom col'lectiu? Fins a quin punt es pot rebaixar 
aquesta intensitat sovint molesta i quines conseqüencies té fer
ho? En la semantiea del nacionalisme hi ha un fel basic que ens 
explica I 'origen de la dissimetría. Si repassem el vocabulari per 
estrats ens adonarem que natio és certament una paraula Ilatina, 
pero els romans la fan servir per a ano menar els altres; maí no 
trobem l 'expressi6nalio Romanorum. Roma éscivitas, patria, res 
publica, urbs. L'any 212 ¡ 'anomenat Edicte de Caracalla estén la 
ciutadania romana a tots els habitants de I ' imperi pelegrins sobre 
l a  terra. En grec passa gairebé el mateix amb ethnos enfront de 
polis. 1 en hebreu ambgoy, que l a  versi6 deis Setanta tradueix per 
et/mos i la Vulgata per lIalio o gens respecte a 'am i laós. 

3. La qüesti6 es fa essencial per a utilitzar els actuals estudis de 
teoria política en quant s6n dominats per l a  dicotomia cívic 
f/aliollalism i elllflic Ilatiollalism i les se ves transformacions. La 
distinció basica és obra de Hans Kohn (1891- 1971), que qualifica 
al lo cívic d'occidental i allo etnic d'oriental. El naeionalisme cívic 
occidental té en Khon una nomina ben reduYda: Holanda, Su'issa, 
Fran�a, el Regne Unit i els Estats Units. Afegim-hi que Kohn fou 
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un tearie del sionisme i que postula un sionismecívic. La separació 
entre els dos models es faria en la reconstrucció de Kohn en el 
seglexlx. El model del nacionalismecívic és burges, l iberal, racional, 
humanístic, fonamentat en el sentiment de l I ibertat. Segons els 
nostres exemples introductoris, fóra el deis milanesos de la pancarta 
¡ el senyor Ferrer de Reus. El negatiu del nacionalisme etnic és 
místic, irracional, fonamentat sobre la «historia, els monuments i 
els cementiris». Des de les nostres histories f6ra el del profesor 
sieilia i els seus vedells sagrats. Entre les transformaeions de la 
dicotomia de Kohn s6n particularment interessants les de 
Plamenatz (1 975), Brubaker (1992), Ignatieff (1994) i Keamey (1997)' . 

4. Com de tantes altres «etiquetes», convé interrogar la  
dicotomia entre nacionalismecívic i nacionalismeetnic i convé fer
ho ben a fons2 • La primera cosa que cal fer per a interrogar aquesta 
dicotomia entre cívic i etnic és ben semblant al que demana Charles 
Taylor per a tractar el debat entre liberals i comunitaris: diferenciar 
entre qüestions ontolagiques i discursos de defensa (advocacy), 
entre diagnosties sobre eom són les coses i proelamacions de com 
volem que siguin. Fins a quin punt és controlable la densitat de 
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pertinen�a? Fins a quin punt és menor en els cívics que en els 
etnics? Una de les línies més faci ls de discussió de la posició de 
Kohn i els seus successors és dedicar-se a enumerar «histories, 
monuments i cementiris» o sigui dedicar-se a trobar factors etnics 
en els «cívics», pero cal també trabar e/s lIloments o ¡actors 
«cívics» el/ els « l!tl/ics» i sobretot sospitar de la bOl/dar de la 
distinció. En efecte, quan una oposició és falsa ho és perque la 
frontera establerta esta mal posada i en conseqüencia allo que ella 
posa com a separat estajunt. Convé centrar un interrogant i lractar
lo acuradament: els pobles rics estan més ben organitzats perque 
han controlat I'etnicitat m i l lor que els pobres que la lenen 
descontrolada o perque I ' han realitzada? 

Dr. Jordi Sales 
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