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Sobre el treball d’Eric Hobsbawm La invención de la 
tradición (2005) cal dir que, igual que tot l’esquerrisme tradicional, 
aquest autor, mort no fa gaire, tracta les coses del nacionalisme 
amb encarcarament i judici perdonavides. És la darrera desafinada 
d’una ideologia d’origen marxista que mai ha acabat de quallar, 
perquè parteix de postulats erronis i entén els éssers humans com 
instruments en mans de gurus salvadors. O és que el “marxisme” ha 
estat mai alguna cosa més que l’excusa per establir dictadures 
ineptes i hecatombes milionàries? Així, vist que era impossible 
competir econòmicament amb el capitalisme, els tardomarxistes 
d’avui es dediquen a atacar el “nacionalisme” sense un bon 
diagnòstic, acusant qualsevol erupció identitària amb finalitats 
emancipadores de ser un invent de les elits, “burgeses”, per 
descomptat. Com si no fos més artificial tota la tramoia sistèmica, 
estatista, abocada a la tirania dels funcionaris, que no és més que 
un somni humit de mestres i fills de classe mitjana aspirants a 
manar molt en nom del poble, òbviament. 

El nacionalisme també pot esdevenir ideologia, però no 
sempre, ni en exclusiva (i quan ho és, també s’encarcara); sorgeix 
del fet natural de l’existència de nacions, que són agrupaments 
humans sorgits dels clans, les tribus, però també de l’afinitat, de la 
complicació social de grups avançats, que van creant les seves 

característiques nacionals pròpies, essencialment la llengua, i tota una cultura singular i en relació amb les altres. Es 
tracta de coses “naturals”. Inventar les tradicions, els signes identitaris, també és natural, car ho fan tots el pobles, 
perquè la característica principal dels humans respecte a altres animals és la invenció, la creació, l’adaptació del medi i al 
medi; l’home és un animal cientificotècnic, i els referents culturals d’un grup, inventats en dates recents, o procedents 
de temps immemorials, creen aquestes psicologies col·lectives, més o menys eficaces per produir més o menys 
adscripció. Jutjar l’existència de les nacions i els seus processos evolutius és absurd, o tenir poca feina, o voler encaixar 
les raons del sistema obsolet on només hi ha realitat viva.  

Voler situar els moviments nacionalistes com a reactius, o impediments d’estructures superiors com les dels 
grans macroestats, imperis, o altres conglomerats confederalitzants, o sistemes culturals superiors, cosmopolites, és una 
aberració. La “globalització” (tant la capitalista com la marxista) és un fenomen que pot esdevenir negatiu des del punt 
de vista de l’evolució de les societats humanes, precisament quan cerquen acabar amb els processos culturals 
conformats durant segles, ben adaptats al medi físic i humà, en benefici d’una hipotètica cultura global feta a base de 
cocacola, rockandroll i esports de masses, tot això vehiculat en anglès, o en castellà, o en francès, òbviament. I és que és 
allò local el que pot construir el general, sense exclusions. El contrari és sempre simplificació, uniformització i pèrdua; i 
dificulta l’adaptació en moments d’inflexió. A part, que un món on tots siguem exactament iguals culturalment, seria 
avorridíssim, i caldria viatjar a Venus per veure de trobar alguna novetat.  

La història dels nacionalismes no comença amb la Revolució Francesa (és defecte dels contemporaneistes 
radicar el naixement de tot a partir de 1789). D’allà, potser, arrenca bona part del món actual, però no el món. Podem 
trobar característiques de lluita nacional en molts moviments de l’Edat Mitjana i de la Moderna. El progressisme del XIX 
considerà inevitables i creadores les lluites nacionals que van esberlar l’ordre de Viena (1815), però el progressisme del 



XX ja no ho tenia tan clar, i volia tancar el procés emancipatori, a la pròpia Europa. Un tancament en fals, com es pot 
apreciar a simple vista, vist per on circula el present polític i social del vell continent.  

Ernest Gellner era molt més honest, coneixedor de l’idealisme marxista portat a la pràctica (era txec), i de més 
profunda anàlisi “científica” de la realitat humana que no pas Hobsbawm. Anava molt més enllà de la ideologia aplicada, 
tan si “guixa” com si no, als casos concrets, on els pobres casos queden fets un nyap estrafet quan els deformen amb 
aquestes poderoses (i sovint ineficaces) eines del materialisme històric. Tractar tots els processos nacionalistes amb el 
mateix patró és un error de mètode, i s’arriba a aberracions que la gent no té la capacitat de detectar, perquè la majoria 
no coneix els fets històrics, i queda enlluernada pel desplegament de receptes, conceptes i interpretacions/fòrceps. 

 Hobsbawm, però, és un bon divulgador d’idees (no d’estudis de la realitat), que pot entendre perfectament un 
metge, un advocat o un economista, algú amb una posició de poder que necessita elaborar missatges simples i discursos 
entenedors. També és bo per a formar “ideològicament” estudiants d’institut. La ciència, però, és tota una altra cosa. El 
marxisme és una bona entrada al coneixement de la nostra disciplina sociomètrica, però si no s’aprofundeix, és com 
aquell que pensa que és matemàtic perquè sap les quatre regles de l’aritmètica, o com aquell mecànic que tot ho vol 
arreglar a cops de clau anglesa: coneixement per a les masses. Quan se supera aquesta adolescència de les “ciències 
socials”, es corre el perill de retornar al liberalisme, a les interpretacions religioses, a l’individualisme, a l’estudi de les 
identitats i dels costums, o a coses pitjors. 

El nacionalisme ja fou el principal corrent ideològic amb què es confrontà el marxisme durant el segle XIX. Però 
mentre que els afanys per construir nous estats, a través de les nacions existents, va anar configurant el mapa d’Europa, 
el marxisme solament migguanyà el combat al seu gran contrincant, l’anarquisme, i després orientà la construcció 
d’experiments polítics que penso que no cal comentar. L’exacerbació antinacionalista, per part dels fidels marxians, es 
donà després de la II Guerra Mundial, amb la derrota del nazisme i el feixisme, que tenien en les seves arrels 
ideològiques un nacionalisme forassenyat... però també un component obrerista important fruit del les militàncies 
anteriors de Mussolini i Hitler: el marxisme, com ells, defensava la lluita armada i l’establiment de dictadures. 

La solució a les inflamacions nacionalistes –al menys a Europa– fóra deixar que el procés de reestructuració 
nacional es completi del tot, i un cop esqueixada la vella Europa en els “estats naturals” que pugnen per surar, dedicar-
nos, amb més tranquil·litat i equilibri, a negociar les respectives pèrdues de sobirania per tal de fer el gran experiment 
humà: una Unió Europea amb cara i ulls. El problema dels nacionalismes, si no, condicionarà el futur de tots, també el 
dels estats nacionals cofois. 

El discurs antinacionalista, cosmopolita i marxistitzant no té base si no es parteix de l’existència equilibrada de 
nacions amb capacitat d’autogestió àmplia. No hi ha internacionalisme sense nacionalisme. El nacionalisme 
retroalimenta les estructures superiors (Alemanya no és només el motor econòmic del continent, sinó també la seva 
inspiració a l’hora de bastir estructures estatals i equilibris territorials; l’estructura confederal catalana, expressada en la 
Corona d’Aragó, va donar lloc a la unió dinàstica hispana, que funcionà déu n’hi do fins a la centralització absolutista dels 
borbons). 

Sovint, els intel·lectuals, ens dediquem solament a parlar d’allò que vam aprendre a la universitat, sense tenir 
massa en compte la realitat canviant, volent adaptar la gent als dogmes heretats. Hi ha professors i altres divulgadors 
que reneguen de processos que, tot i partir del “poble”, no figuraven en llurs catecismes tecnosocials. Una majoria de 
ciutadans conscients han fet del procés cap a la sobirania nacional un dels seus objectius vitals, però sembla ser que això 
no ho preveien ni Marx, ni Engels, ni Trotxki, ni Mao. La Història els ha agafat amb el pas canviat. O es tracta, 
simplement, d’enveges polítiques? És clar, la culpa sempre és dels altres. 
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