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Introducció de la FEL-UAB al llibre
 El llibre que teniu a les vostres mans és el resultat de les jornades 
“Anarquisme i Pobles” que van tenir lloc entre el 10 i el 17 de desembre del 2009 
a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes jornades pretenien analitzar 
l’anomenada “qüestió nacional”1 des d’una perspectiva anarquista, per això vàrem 
voler abordar el tema des de diverses òptiques: l’estudi historiogràfic, la geografia, 
la lingüística, el treball d’alguns col·lectius antiautoritaris, i amb la participació 
de militants de l’esquerra independentista per a intercanviar diferents punts de 
vista.
 Les jornades van ser una bona oportunitat per a treballar un tema que 
ens interessava i que, alhora, sabíem que interessava dins de la UAB. A més a més, 
som conscients que l’opressió dels pobles no és un tema prioritari que s’abordi des 
del moviment llibertari i, atès que en formem part, creiem que ens calia emprendre 
el debat i l’estudi en aquesta línia.
 Durant el desenvolupament de les jornades, el nostre treball va interessar 
molta més gent de la que esperàvem dins els diferents grups de l’esquerra 
independentista i del moviment llibertari, entre d’altres, fet que ens va engrescar 
a editar les reflexions de les jornades en format paper. En el llibre podeu trobar les 
diferents visions que van sorgir al llarg de les jornades, des de l’estudi dels entorns 
naturals i les fronteres, fins a opinions de persones involucrades en els moviments 
socials, passant per referències històriques més acadèmiques.
 No es tracta d’unes conclusions o d’unes veritats absolutes, sinó que és 
un recull de les diferents sensibilitats que van aparèixer dins les jornades. També 
volem dir que la FEL-UAB no combrega amb totes les idees incloses en les 
pàgines següents, de la mateixa manera que, dins de la FEL-UAB, tenim diversitat 
d’opinions al respecte.
 Finalment, no ens volem oblidar d’agrair a les ponents de les jornades, 
a les assistents, a les participants, que confiessin en la nostra tasca, i a Edicions 
Anomia per a apostar per nosaltres.

FEL-UAB
24 de maig del 2010

1  Usem el concepte qüestió nacional per a referir-nos al debat sobre els pobles i la seva 
sobirania política; això no obstant, no compartim la identificació entre poble i nació.



 
8



 
9

L’arrelament al territori: 
una perspectiva anarquista

Les qüestions territorials són temes poc tractats en els medis anarquistes i, 
sovint, quan ho són es produeix de forma molt fragmentària i superficial. Això no 
significa que el territori no sigui un tema important ni que des de l’anarquisme 
no se’n pugui dir res al respecte. Tanmateix, la resposta a per què s’hi ha parat tan 
poca atenció és difícil de respondre. L’objectiu de les línies que segueixen no és 
pas reflexionar a l’entorn d’aquesta pregunta, però apuntaré una possible causa. El 
territori sol ser concebut en els discursos més quotidians i interioritzats com un 
mer suport als processos socials, econòmics, culturals o polítics, com quelcom ja 
donat. S’imagina com l’escenari d’un teatre: allà és on es desenvolupa la funció. 
Contràriament a aquesta visió –creada no per casualitat–, el territori és fruit d’un 
procés de construcció, que amalgama el medi i els éssers humans, definit per unes 
relacions de poder (en tots els àmbits i escales, des de la corporal a la mundial) i, 
alhora, esdevé un mecanisme i un instrument en benefici d’aquells que exerceixen 
el domini. El territori és, per tant, un producte i una tecnologia resultant i al 
servei de les relacions de poder; ni únicament suport ni, molt menys, donat.

En aquest context crec que cal situar la qüestió de la identitat territorial o 
l’arrelament; una metàfora que ens insisteix en la idea sedentària que el territori 
només és un suport al qual estem subjectes, com les plantes per mitjà de les arrels. 
Com qualsevol altre aspecte territorial, la relació entre identitat i territori ha 
sigut també un tema poc debatut des de l’anarquisme. La pràctica inexistència 
de reflexions es deu, suposo, a la contaminació que aquesta qüestió rep des dels 
debats sobre identitat nacional i anarquisme, i anarquisme i estat, donat que en 
ambdós casos sovint es confon –tampoc ni casual ni neutre– territori amb nació 
o amb la sobirania territorial de l’Estat. És allò que el geògraf John Agnew (2005) 
definí com “el parany territorial”, en el qual tots hem caigut i del qual tots en som 

Xavier Oliveras
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còmplices. Observacions similars són presents també en algunes de les poques 
reflexions que s’han produït: per exemple, recentment, la que Michel Onfray fa en 
el seu llibre La filosofía feroz. Ejercicios anarquistas (2006), o la de Miguel Amorós 
a Urbanización y defensa del territorio (2005).

A continuació assenyalaré alguns aspectes en relació a l’ús de la identitat territorial 
com un mecanisme de domini. A la base d’aquest ús pervers i de la pròpia 
configuració de la territorialitat s’hi situa l’estatisme, entès com la ideologia que 
impregna les formes de construir el territori, de relacionar-nos-hi i de pensar-
lo. En aquest marc es conceben i es justifiquen les fronteres que, entre d’altres 
efectes, incideixen directament en la definició de les identitats. Per últim, i partint 
d’una perspectiva anarquista, es vol concebre i identificar la construcció d’espais 
anàrquics i la seva dimensió identitària.

La identitat territorial com un mecanisme de domini

La identitat territorial, en tant que construcció social, no és neutral, encara que es 
pretén fer-la passar per això: com “un esdeveniment intemporal i etern” (Amorós, 
2005) i no pas com un fet social i històric. Amb aquell sentit és fàcilment utilitzada 
com a mecanisme de poder i dominació, d’espai i persones, per part dels individus 
i grups socials que exerceixen el domini. Especialment pel que es refereix al control 
de persones (en totes les vessants: social, corporal, intel·lectual...) pot dir-se que 
constitueix una pràctica biopolítica i anatomopolítica, d’acord a l’argumentació 
de Michel Foucault (2005).

No és senzill vehicular les relacions de poder per mitjà de la identitat, ja que 
correspon a un àmbit de la subjectivitat i de les emocions, aspectes lligats a la 
pròpia individualitat i personalitat. Tanmateix, per aquesta mateixa raó, per la 
seva vessant emocional i sentimental, esdevé un eficaç mecanisme de control i 
domini social i territorial, que es pot exercir des de múltiples fronts: classe, gènere, 
llengua, ètnia, creences, pertinença a un estat i/o una nació... Es tracta de convertir 
els interessos particulars d’un grup dominant (ja sigui basant-se en la classe, el 
gènere, el territori...) en col·lectius; és a dir, de fer-los propis dels dominats, de 
manera voluntària o per mitjà de l’opressió. Aquesta alienació identitària no només 
implica acceptar aquells interessos, sinó també, i molt important, reivindicar-los i 
defensar-los, si cal, amb la mort física i tot.
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L’ús de la identitat ha estat essencial, per exemple, en la construcció de l’espai 
estatal (inclosa l’obtenció de la sobirania territorial). Simplificant força el procés: 
l’elit estatal ha aconseguit, a més de per altres mitjans, la configuració d’un territori 
(ordenat, taxat, explotat...) al seu gust, com a resposta a interessos particulars, del 
qual se n’apropia amb exclusivitat, tot vinculant i associant una identitat amb 
el territori concret, el qual serà respectat, defensat i venerat pel conjunt de la 
població inclosa. A partir d’aquí es deriven dos resultats interrelacionats: 

D’una banda, la societat s’identifica amb el territori, que esdevé una entitat - 
superior i sagrada; consegüentment, es transformen en causa comuna els 
objectius del grup dominant, en relació al territori, i en els termes que 
aquest fixa al marge de les diferències socials entre dominants i dominats 
(domini d’humans sobre humans). 

De l’altra, es legitima l’apropiació del territori (recursos, activitats, - 
assentaments...) per part dels dominants i, consegüentment, la seva 
transformació i explotació (domini d’humans sobre el medi).

Aquest procés pot reeixir més o menys, però l’objectiu final de qualsevol aparell 
estatal és el mateix.

Abans de continuar cal fer un matís. La construcció europea de l’estat sovint s’ha 
basat en una identitat etnolingüística o nacional, i així ha lloc a l’estat-nació. Un 
exemple proper ens l’ofereix Peter Sahlins (1993) pel que fa a Espanya i França a 
la Cerdanya, comarca, recordem-ho, dividida entre ambdós estats; o, pel conjunt 
europeu, el treball d’Eric Hobsbawm (1991). Tanmateix, no és sempre així; al 
contrari: clar reflex de l’eurocentrisme, aquesta associació conceptual s’ha exportat 
arreu i al llarg del temps històric, aplicant-la a l’anàlisi d’altres fenòmens estatals. 
Així, per exemple, James C. Scott (2009) mostra que la construcció dels espais 
estatals a l’Àsia sud-occidental anteriors al colonialisme es basava més aviat en una 
identificació directa amb el projecte estatal i la possibilitat d’enriquir-se, sense 
recórrer a la imposició d’una única identitat etnolingüística com a fonament 
principal, d’altra banda estructurada a l’entorn de la religió i l’agricultura. 
L’existència d’un cosmopolitisme simbolitzava l’èxit de la construcció de l’estat, 
en tant que indicava la captació de diferents col·lectius. I, de fet, no fou fins a les 
lluites de descolonització que els actuals estats (Tailàndia, Birmània, Vietnam... 
comunistes o capitalistes) es construïren a l’europea. 
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Des d’aquesta perspectiva, la identitat territorial juga un paper important en les 
polítiques econòmiques, socials, culturals, etc., desenvolupades i aplicades en 
el marc territorial definit per la identitat –el grup social o l’aparell estatal que 
la imposa. Si bé la identitat és reclamada per convertir en comunes aquelles 
polítiques, no per això el grup dominant permet a la resta participar activament 
en la seva configuració i planificació (encara que en algunes ocasions s’ha creat 
una il·lusió de participació, com són les eleccions o els processos de “participació 
ciutadana”).

L’estatisme: a la base de la territorialitat i la identitat

Abans de continuar endavant, permeteu-me un pas enrere i albirar la base sobre la 
qual es basteix la identitat territorial i, de fet, la pròpia territorialitat. La identitat 
no només esdevé un mecanisme de domini, sinó que alhora està construïda 
damunt d’una estructura de domini, en aquest cas d’ordenament conceptual 
del territori i del coneixement que en tenim –el que acadèmicament s’anomena 
“metageografia”. Sense entrar en detalls teòrics, per al desenvolupament de la 
interrelació entre els éssers humans i l’espai ha calgut ordenar i donar significat 
a l’“espai” (convertint-lo de pas en “territori”). Històricament hi ha hagut arreu 
moltes maneres d’entendre el món (l’espai i el temps), de fraccionar-lo o agrupar-
lo per fer-lo més comprensible, per controlar-lo millor, per orientar-s’hi millor...

El concepte “metageografia” pot resultar difícil d’entendre. Per posar-hi remei 
es pot recórrer als estudis antropològics, que resulten d’utilitat per a copsar 
les estructures metageogràfiques i les seves diferències. Els pobles allunyats 
–en relació a la cosmologia europea– poden ser clarificadors, justament per la 
incomprensió que solen generar en les ments eurocèntriques i colonitzades 
per l’estatisme, els quals solen qualificar, és clar, de “primitius” i “salvatges”. 
L’estructura metageogràfica dels chamula, de Chiapas, i dels hazda, de l’entorn 
del llac Eyasi, a Tanzània, en són dos exemples interessants (Alba, 2006; Finkel, 
2010). Aquests pobles ordenen el món a partir d’ells mateixos –vaja, com en 
el cas europeu–, situant-hi el seu territori al centre. Pels chamula, la resta del 
món s’ordena en cercles concèntrics a l’entorn d’aquell centre, assenyalant un 
increment de la llunyania i, consegüentment, de desconeixement. Pels hazda 
encara és més simple: únicament hi ha el seu territori i un espai exterior, que no 
saben on comença i on acaba exactament, del qual no en saben res; no els importa 
ni en necessiten res. En ambdós casos la comprensió del món es traça des del 
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cos, en lloc de fer-ho des d’instruments separats del cos (com en el cas del poble 
europeu). Aquesta diferència ha estat evident per tots els antropòlegs que han 
intentat fer-los comprendre què és un “mapa”. Ni chamula ni hazda els entenen: 
la visió perpendicular –fora del cos– no té sentit, no comprenen els polígons que 
dibuixen els mapes polítics ni que les línies marquin límits fixes. Pels hazda no 
només resulta estúpid dividir i fixar el territori, sinó també segmentar el temps en 
hores, dies, setmanes, mesos i anys.

Malgrat el que es pretén des de l’oficialitat, l’elecció d’una estructura metageogràfica, 
sigui quina sigui, no és en cap cas neutral ni natural, sinó que respon i depèn 
sempre dels interessos d’un col·lectiu humà. L’estructura social, les relacions de 
poder al seu si o la tecnologia en determinen el procés de construcció. Mentre 
que en societats igualitàries socialment i ecològica, com els hazda, el procés és 
col·lectiu i el resultat tendeix a reproduir les relacions igualitàries, en societat 
autoritàries, per contra, el procés és dut a terme pel grup dominant i el resultat és 
imposat i alhora reproduït acríticament per la resta. És en aquest darrer cas que, 
per tal de facilitar l’acceptació i imposició, una metageografia se la vol fer passar 
per natural, determinant i ahistòrica, en lloc de social i classista. De totes maneres, 
el recurs a una metageografia comporta quins llocs i quins fenòmens territorials es 
poden veure i com s’han d’entendre i, pel contrari, els que no es poden veure ni 
entendre. Matisant, no es tracta només de visualitzar o invisibilitzar, sinó també 
–i més rellevant– de fer concebible o inconcebible.

Passant a la part que ens interessa, l’estructura hegemònica al món europeïtzat és 
una combinació d’un pensament parcel·lari i de l’estatisme. En quant al primer, 
possiblement des del mateix moment en què foren inventats el sedentarisme i 
l’agricultura, i concebuda la propietat privada, s’ha tendit a ordenar l’espai 
geogràfic per mitjà de parcel·les –una metàfora d’origen agrícola–, com si es 
tractés d’un mosaic o un puzzle, en el qual cada peça és una entitat en si mateixa 
i contigua a la resta. En el marc d’aquest pensament resulten aberrants els espais 
sobreposats, els espais sense adscriure o els espais intermedis. En aquest sentit, 
per exemple, la història oficial no considera mai o li costa molt concebre la Lliga 
Hanseàtica o l’imperi marítim dels malais com estats, atès que el seu espai estatal 
estava format per una xarxa de ports i ciutats entre les quals només hi havia aigua 
i territoris que s’havien apropiat altres estats. Fixem-nos que els historiadors ni tan 
sols han donat nom a l’estat malai.

l’ArrelAment Al territori: unA PersPectivA AnArquistA - X. oliverAs
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En quant al segon element, des del segle XVI i des d’Europa s’ha anat imposant a 
tot el món una manera d’entendre, ordenar i concebre el món subjecta a l’estatisme 
i al capitalisme. La ideologia estatista (cal no confondre-ho amb l’estatalisme: la 
voluntat de crear estats) presenta l’“estat” com la institució imprescindible per a 
l’exercici d’una sobirania única sobre un territori delimitat. Des de l’estatisme s’ha 
traslladat aquesta premissa al territori concebut parcel·làriament, i així s’ha donat 
lloc a una divisió fraccionada del món en peces clarament delimitades, contigües 
i autàrquiques (estats, regions, llengües, cultures, ecosistemes...) dotades d’unes 
característiques úniques. D’altra banda, cal afegir, la territorialitat estatista s’ha 
combinat també amb altres elements com l’eurocentrisme i l’universalisme 
europeu o el cientifisme (domini de les ciències biològiques i físiques).

Cinc característiques són les que es poden subratllar de la territorialitat estatista en 
mosaic. Primera, qualsevol lloc ha d’estar adscrit a una unitat territorial i, per tant, 
cal eliminar els espais buits (de poder estatal, de capital, de nom): tot ha d’estar 
assignat, denominat i controlat. En segon lloc, són una impossibilitat les dobles (i 
triples) adscripcions, ja que en un recinte només hi cap una sobirania territorial. 
D’acord amb les anteriors, es pressuposa una homogeneïtat i un essencialisme 
particular a cada peça territorial, que els distingeix de la resta. Per acomplir les 
anteriors característiques, en quart terme, és absolutament necessari delimitar 
(amb fronteres) les unitats. I, la darrera, la cirereta de l’estatisme: tot això i les 
conseqüències que se’n deriven és considerat natural i, per tant, inevitable (creat 
pels déus o per la Natura, i demostrable des de la religió o la ciència).

L’exemple paradigmàtic d’aquesta territorialitat –com posen de manifest els 
antropòlegs quan estudien pobles com el chamula i el hazda– és el mapa polític 
dels estats (i les seves subdivisions); de fet, la cartografia hi actua com a mecanisme 
i metàfora. Estableix que un lloc anomenat Espanya és únicament Espanya i no 
pas Mèxic o Itàlia, i ho és amb l’essència associada al lloc Espanya, i no amb les 
particularitats dels llocs Marroc o Índia (i el mateix, és clar, per a França, Catalunya, 
l’Argentina o el Bages). Igualment per a la resta de fenòmens i successos que es 
poden territorialitzar (i cartografiar): Europa només és Europa i no pas Àfrica 
ni Aràbia; les terres cristianes, només cristianes i no musulmanes; a les terres de 
llengua castellana només s’hi parla castellà, i no pas altres llengües; en el paisatge 
de la Mediterrània nord-occidental només tenen valor espècies “autòctones”, com 
l’alzina, però no les “al·lòctones”, com el pi blanc; els espais rurals són bons i 
els urbans dolents; i així fins a la infinitat. Pel contrari, per a la territorialitat 



 
15

l’ArrelAment Al territori: unA PersPectivA AnArquistA - X. oliverAs

estatista resulten inconcebibles, aberracions, degradacions i desviacions a eliminar 
els fenòmens que no s’emmotllen a la seva realitat: els moviments migratoris, el 
nomadisme, les transicions, els fluxos transfronterers, les identitats múltiples, els 
mestissatges... Existeixen els “estats nòmades”? Impossible concebre’ls! O Turquia, 
què és: Europa o Àsia?

En la metageografia estatista tot queda subjecte, limitat i determinat: la geografia, 
la història, la llengua, la cultura, la identitat, els discursos polítics, la cuina, els 
animals i les plantes, les emissions de CO2... 

Estem colonitzats per la territorialitat estatista, pel seu discurs i pel seu llenguatge: 
difícilment hem sentit a parlar mai dels Escartons, les Passeries o Zòmia. No 
perquè siguem uns ignorants, sinó perquè per l’estatisme i des d’una visió estatista 
no existeixen. Només existeixen les fronteres “naturals” i infranquejables que, 
des de la lògica estatista, representen els Alps (entre França i Itàlia), els Pirineus 
(entre Espanya i França) i la llarga cadena de serralades que se succeeixen des 
de l’Himàlaia fins a les terres altes del Vietnam (als límits des de l’Afganistan 
fins a la Xina i el Vietnam). Els Escartons i les Passeries representaren una xarxa 
d’espais d’autonomia i cooperació de les poblacions dels Alps i dels Pirineus, en 
una constant negociació/lluita amb els poders estatals que aspiraven a dominar 
aquells territoris (Brunet i Vivier, 2002). Zòmia representa un cas similar, si bé 
aquest nom només designa una multiplicitat de societats sense estat i sense govern 
(en el sentit anglès de stateless i governmentless), d’espais anàrquics, que els estats de 
les planes irrigables i cultivables aspiraven a controlar (Scott, 2009). 

Arribats a aquest punt, potser amb dubtes, podria sorgir la següent pregunta: què 
és primer, la identitat com a creadora de territori o, pel contrari, és el territori el 
que crea la identitat? Per esvair-los, i d’acord amb el que s’acaba d’apuntar, no 
té importància saber què és primer i què segon –ja que de totes maneres actuen 
simultàniament–, sinó que ambdós termes parteixen de la construcció d’una 
estructura metageogràfica concreta: abans que es pugui definir una identitat a 
partir d’un territori –o, a l’inrevés, que d’una identitat es defineixi un territori– 
és necessari recórrer a una estructura de pensament amb la qual ordenar els 
coneixements, pràctiques, experiències o emocions.

La clau, doncs, roman en qui controla l’estructura metageogràfica; qui la controla 
domina el territori i la identitat.
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La crítica anarquista a la frontera

La frontera és un element simbòlic i pràctic de l’estatisme, que s’ha traslladat tant 
a la territorialitat com a la identitat. Des de l’anarquisme ha rebut crítiques, si bé 
sovint no van més enllà de simples proclames tipus “Ni fronteres ni banderes”; 
igualment en prou feines s’ha fet una crítica global a la territorialitat estatista que 
causa la frontera, que la legitima i la justifica. Una de les principals aportacions 
fou la del geògraf anarquista francès Élisée Reclus (1830-1905) (Vicente i Reclus, 
2005), no per casualitat: l’estat francès contribuí en gran mesura a la creació de la 
moderna territorialitat estatista i de conceptes clau com “frontera natural”. En tot 
cas, els principals aspectes als quals es fa incidència des de l’anarquisme són cinc.

Un dels principals objectius de l’estructura estatista és la divisió territorial: la 
creació de parcel·les de poder i de repartiment del pastís (es reparteixen i controlen 
recursos naturals, poblacions, vies de comunicació...). Les parcel·les són dominades 
justament pels qui imposen la territorialitat estatista, destinades a l’obtenció 
de beneficis particulars, que res tenen a veure amb els interessos dels explotats. 
Alhora que les fronteres les delimiten, separen –metageogràficament i, finalment, 
físicament– abruptament les realitats associades als territoris delimitats.

Paral·lelament, en segon lloc, cal esmentar la protecció per mitjà de la frontera 
d’aquelles parcel·les de poder, ja sigui la classe dominant, ja siguin els recursos 
que posseeixen, d’unes “amenaces” externes. La protecció justifica tots els mitjans, 
de manera que la frontera no només és una línia sinó que esdevé una muralla 
física, endurida linealment i vertical: de formigó, de reixes, amb filferrades 
o sense, electrificades, de pedra o de sorra, amb radar o sense, d’alçades altes, 
constantment vigilades i controlades (per policies, militars o milícies paramilitars), 
amb controls d’entrada i sortida... En són exemples les fronteres de Ceuta i Melilla 
o la frontera entre els Estats Units i Mèxic. I aquestes són les pacífiques! En el cas 
de les militaritzades en zones en conflicte encara és pitjor: la frontera del Caixmir 
entre l’Índia i el Paquistan, entre Israel i Palestina... i fins a 17 murs o barreres 
infranquejables (amb un total de 7.500 km, si bé arribaran a ser-ne 18.000 quan 
estiguin completament acabades).

Això ens porta al tercer argument, centrat en l’artificialitat i naturalitat de les 
fronteres. Un dels mecanismes d’acceptació de les fronteres rau en naturalitzar-les, 
deslligar-les del seu origen humà (dels col·lectius dominants) i, alhora, legitimar-
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ne els continguts i les relacions de poder. Justament per a naturalitzar-les se les 
fa coincidir amb elements lineals del relleu fàcilment identificables, com els rius, 
les serralades o els deserts. Arribats a aquest punt, cal no caure en un fals debat 
entre fronteres naturals i fronteres artificials. Totes són artificials en quant que són 
ratlles humanes: els límits no els dibuixa la “natura”, sinó la mà d’un polític, d’un 
rei, d’un general... o dels seus cartògrafs.

En aquest sentit, cal tenir present que són els Estats els que justifiquen els seus 
límits en suposades “fronteres naturals”, com França amb la carena dels Pirineus 
i dels Alps i el riu Rin. La reivindicació de la seva naturalitat s’acompanya 
obligatòriament de la negació i el combat de les relacions existents al llarg i ample 
de les valls i les riberes. Als Pirineus, sense anar més lluny, França i Espanya (i la 
corona d’Aragó) negaren i anorrearen l’autonomia i cooperació –les Passaries– 
entre les valls, just en el moment en què estava emergint una confederació de valls 
pirinenques, un contra-poder, a l’estil de la Confederació Helvètica que, més tard, 
desembocà en Suïssa.

Podem centrar-nos, si es vol, a respondre si realment existeixen les “fronteres 
naturals”, que impedeixin o dificultin la interrelació a banda i banda. En realitat, 
molt poques, com el “tsingy”, un forma de relleu kàrstic caracteritzada per la 
formació, per dissolució de la pedra calcària, de torres i columnes d’arestes afilades 
com navalles, que separava les poblacions sedentàries de les caçadores/recol·lectores 
de Madagascar (Shea, 2009). De fet, tsingy en llengua malgaixa significa “on no 
es pot caminar descalç”. Per ser més exactes, més que de “fronteres naturals”, 
caldria parlar de la “fricció del terreny”, en relació a les dificultats que ofereixen 
el relleu, el clima, la vegetació, per a accedir d’un lloc a un altre. Històricament 
els llocs més inaccessibles des de l’espai estatal han estat els territoris dels pobles 
sense estat i sense govern, de l’anarquia. Mentre que els estats es construïen en 
planes o altiplans, les àrees muntanyoses, selvàtiques, d’aiguamolls, es convertien 
en refugis i espais de llibertat. En aquest sentit s’entén Zòmia, o els quilombos i 
palenques formats pels esclaus negres i indis fugits dels colonitzadors espanyols 
i portuguesos. Aquesta fricció del terreny, però, ha estat tergiversada per l’Estat, 
atès que aquells espais anàrquics li eren una amenaça i un perill que cali destruir 
i del qual calia protegir-se. El control dels llocs inaccessibles constitueix, per tant, 
la formació de la frontera, fruit de la reducció de la fricció de terreny per mitjà de 
la tecnologia.
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Relacionat amb els anteriors, en quart terme cal fer referència a la restricció de 
moviments (des del nomadisme i la transhumància fins a les actuals migracions) 
volguda i materialitzada en la frontera. En la lògica de la territorialitat estatista, 
allò que es mou, especialment les persones (però no tant les mercaderies i els 
capitals, sempre i quan s’hi guanyi), és vist com un perill i una amenaça exteriors 
–un “enemic”– a què cal fer front. En aquest sentit es duen a terme polítiques 
d’assentament forçós de les poblacions nòmades: beduins i tuaregs a Aràbia i 
al Magreb; kazakhs, tàrtars, mongols..., a l’antiga URSS; o hmongs, karens..., 
a l’Àsia sud-occidental, sota programes aparentment benintencionats com la 
“Campanya per Sedentaritzar els Nòmades”, la “Campanya per a l’Agricultura 
Fixa i la Residència Fixa” a la Xina, o l’“Operació Pobles Planificats” a Tanzània, i 
en d’altres que no amaguen la criminalització de la qual són objecte els nòmades, 
com la “Llei de Tribus Criminals” i la “Llei de Delinqüents Habituals” de 
l’Índia. 

En aquesta mateixa direcció de restricció de moviments també s’inclou 
l’empresonament, la repatriació i l’expulsió dels “immigrants il·legals”. Els Estats 
Units, la Unió Europea (a través de l’“Agència Europea per a la gestió de la 
cooperació operativa a les fronteres exteriors”, Frontex) o els estats membre de la 
UE en solitari, com Espanya o Itàlia, han redimensionat i endurit encara més la 
frontera: ja no és només geogràficament localitzada en el límit entre estats, sinó 
que s’ha deslocalitzat per actuar en totes direccions, tant vers l’exterior (acords amb 
estats tercers per impedir la immigració o per facilitar les expulsions i repatriacions) 
com cap a l’interior (política i policia contra la immigració il·legal, creació d’espais 
d’excepció com els Centres d’Internament d’Estrangers, vulneració de drets...).

El darrer aspecte fa referència a la relació entre identitat i frontera/territori. En 
el marc de la territorialitat estatista, els territoris delimitats creen i imposen una 
identitat que hi està vinculada i, alhora, es construeix en oposició a l’exterior. Són, 
per tant, un mecanisme d’unió col·lectiva interna i d’exclusió exterior. En aquesta 
direcció, la immigració és instrumentalitzada com una amenaça a la identitat 
per mitjà d’un discurs racista institucionalitzat i practicat per l’aparell estatal, els 
mitjans de comunicació, les escoles, les empreses... D’altra banda, les fronteres 
esdevenen el símbol d’aquella identitat, fins al punt que pràcticament es pot dir 
que els col·lectius i individus no s’identifiquen amb els territoris en si mateixos, 
sinó amb les seves fronteres, encara que paradoxalment s’aparti la mirada de les 
seves conseqüències (morts, empresonats, retallada de drets...). Paral·lelament, la 
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imposició geogràfica i metageogràfica de les fronteres nega i esborra, per part dels 
individus, les identitats múltiples, creuades i transversals; i, per part dels territoris, 
la superposició i coexistència de diferents identitats en un mateix lloc.

La construcció d’una territorialitat i identitat anàrquiques

En contraposició al que s’ha exposat, des de l’anarquisme cal construir una 
oposició a l’ús de la identitat territorial com un mecanisme pel doble domini ja 
esmentat –el de les persones i el del territori– així com a la metageografia damunt 
la qual se sosté i es fa justificar. Per acomplir aquest objectiu cal primer reconèixer 
(saber identificar i valorar) la dimensió territorial que tenen les experiències i 
projectes anarquistes. Malgrat que entre els anarquistes clàssics del segle XIX hi 
hagi dos geògrafs, Élisée Reclus i Piotr Kropotkin, hi ha hagut, com deia a l’inici, 
un feble tractament d’aquesta qüestió, si més no fins fa poc, moment en què 
s’ha produït un cert “gir espacial”. Les experiències anarquistes no només estan 
localitzades geogràficament, sinó que incorporen un potencial de construcció de 
llocs, d’una territorialitat en base a unes relacions igualitàries i anti-autoritàries, 
d’autonomia col·lectiva i individual, així com d’una metageografia basada en 
aquests principis.

A nivell teòric, aquest reconeixement dels espais anàrquics permet també construir 
un nova narrativa històrica, i trencar amb la metahistòria dominant, lligada a la idea 
de la progressió històrica. En aquest sentit, una pregunta clau és: quan comencen 
els espais anàrquics? Una resposta seria: al segle XIX, on la història oficial situa 
l’aparició de l’anarquisme a Europa i a l’Amèrica del Nord. Tanmateix, resulta 
més encertat considerar que els espais anàrquics s’han desenvolupat des de sempre 
i a tot arreu, tenint en compte que els principis i aspiracions de l’anarquisme 
(llibertat, autonomia...) són presents al llarg de la història i l’espai. Concebre com 
a espais anàrquics experiències anteriors a l’“anarquisme clàssic” suposa, per tant, 
una transgressió de la metahistòria i la metageografia hegemòniques.

Al llarg del temps i a tot arreu, diferents col·lectius han posat en pràctica territoris i 
altres estructures de pensament per a concebre’ls. Seguint els passos de Kropotkin 
(1989) o de Harold Barclay (1982), són espais anàrquics els territoris d’aquells 
pobles sense estat ni govern (com els hazda), dels que fugen i eviten reproduir 
les relacions de domini (quilombos i palenques), dels que reclamen espais 
d’autonomia (passeries, escartons i ciutats lliures medievals) i, amb l’etiqueta 
d’anarquista, aquells que creen colònies llibertàries, col·lectivitzacions o centres 
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socials okupats. En alguns casos la seva construcció s’ha dut a terme al marges 
i a la perifèria de l’espai estatal, servint-se de la fricció del terreny; en d’altres, 
per mitjà de la transformació i subversió dels espais estatals. La concepció i la 
construcció d’espais anàrquics actualment es pot resumir de la següent manera:

Els territoris autònoms i alliberats, tant en l’espai com en el temps, descrits - 
per Guy Debord (situacions), Hakim Bey (zones temporalment autònomes, 
zones periòdicament autònomes i zones permanentment autònomes), Max 
Stirner (comunitats d’egoistes), Rob los Ricos (zones autònomes mòbils), 
Giovanni la Barra (ciutats ocasionals), Paul Chatterton (geografies autònomes) 
o Murray Bookchin (municipis lliures), es caracteritzen per una contigüitat 
geogràfica i temporalitat variables, que resulten en una multiplicitat de 
llocs que poden juxtaposar-se o restar ocults; per a la pràctica de relacions 
de solidaritat i de llibertat. Així mateix, la seva construcció es produeix 
sovint en col·laboració amb diferents projectes, de manera que es dona 
lloc a xarxes horitzontals de territoris anàrquics.

En tant que la seva construcció és duta a terme per individus lliures, - 
l’escala dels llocs anàrquics és, sobretot, local i corporal (des del cos fins 
al poble, el barri o la ciutat), però també des de la regional a la mundial 
a través de la formació i funcionament de les xarxes. Els límits d’aquests 
territoris, o de les seves escales, no corresponen a les fronteres político-
administratives o econòmiques de l’espai estatal, sinó que s’emmarca 
en un espai viscut alliberat definit per les relaciones quotidianes dels 
participants en el projecte anàrquic. Com escriu Onfray (2006): “s’estima 
una regió quan s’hi viu [...] no quan es controlen les regnes econòmiques 
i administratives de la regió”.

És important de subratllar que aquests dos aspectes resulten vàlids tant per als 
col·lectius anarquistes com per als que, encara que ni es diguin anarquistes ni 
ho siguin, comparteixen part de les propostes i projectes. Sigui quina sigui la 
situació, s’aposta per una gestió del territori a càrrec dels qui hi viuen, mitjançant 
relacions no autoritàries, en lloc de deixar-la a mans dels grups de domini. No és 
res més que allò que Joseph Proudhon, Federico Urales o Antonio Ocaña varen 
apuntar; a mitjan segle XIX, el primer, i a la primeria del XX, els altres dos: 
“l’administració de les coses, en lloc del govern de les persones” (Nogueira, 1988; 
Gómez i Paniagua, 1991). 
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En aquest context, a diferència de l’estatisme, la identitat territorial no és utilitzada 
per a legitimar la transformació del territori, sinó que la identitat parteix d’un 
projecte comú anarquista/anàrquic, en ocasions explícit o en d’altres implícit, de 
compromís social i de lluita per la llibertat individual i col·lectiva i pel territori 
on es practica. 

Tanmateix...

Aquest text es podria acabar aquí, intentant deixar una sensació d’autocomplaença. 
Però hi ha un “tanmateix”. Alhora que des de l’anarquisme s’ha criticat la 
territorialitat estatista, la identitat com a mecanisme de domini, o s’ha reclamat 
la destrucció de les fronteres i la construcció de realitats no-estatistes, els aparells 
autoritaris han sigut capaços d’apropiar-se i integrar part d’aquesta crítica. Per 
mostrar un sol cas, la reivindicació de les identitats múltiples i de la superposició 
està esdevenint un mecanisme de fragmentació social i aïllament individual al servei 
de les empreses i les campanyes comercials: les targetes de client als hipermercats 
o de marques de productes de consum, o la campanya publicitària d’Ikea de la 
“república independent de casa meva” en són alguns exemples ben evidents.
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Anarquisme i Catalanisme al segle XIX

Sobre anarquisme i catalanisme existeix certa bibliografia específica o que 
tracta el tema amb més o menys profunditat, amb aportacions d’historiadors 
com Albert Balcells, Enric Olivé, Pere Anguera o Teresa Abelló. Igualment, en 
l’anàlisi de diferents personalitats actives de l’anarquisme del segle XIX i inicis del 
segle XX, tals com Josep Llunas o Federico Urales, podem trobar també exemples 
paradigmàtics per analitzar la vinculació entre l’anarquisme i el catalanisme.

Una de les tesis que defenso sobre el catalanisme al segle XIX és la referida a 
l’existència d’una branca d’aquest popular i progressista, la qual va ser hegemònica 
durant gran part del XIX, especialment durant el Sexenni Democràtic (1868-1874) 
i vinculada als ambients republicans federals i d’esquerres, però que finalment serà 
minoritzada per un catalanisme de caire conservador que serà hegemònic amb el 
canvi de segle.

Aquest catalanisme d’esquerres normalment es relaciona amb personalitats com 
Valentí Almirall .Si pensem en el seu projecte polític, de caire interclassista, veiem 
que no seria un referent clar del catalanisme d’esquerres, però si analitzem el 
catalanisme al voltant de certs sectors propers a Pi i Margall, tals com Vallès i 
Ribot, podrem trobar referents catalanistes, d’esquerres i populars; un catalanisme 
que, com abans he apuntat, va ser hegemònic fins a finals dels anys ‘80 del XIX.

A la història del catalanisme, per tant, trobem certes alternances entre la vessant 
esquerrana i la dretana. Ja al segle XX, durant els anys de la II República, trobarem 
una crisi dins del catalanisme conservador i un predomini del catalanisme 
d’esquerres. Durant gran part de la dictadura franquista el catalanisme, en general, 
tindrà moltes dificultats per desenvolupar-se, però a al final del període i durant els 
primers anys de la Democràcia creixerà amb força un catalanisme d’arrel catòlica, 

Pere Gabriel i Sirvent -apunts de la seva xerrada-
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a l’igual que un catalanisme d’arrel marxista.

Si retornem al tema d’aquesta xerrada, és a dir, a la vinculació entre els anarquistes 
i el catalanisme, caldria situar l’anarquisme del segle XIX. Primer de tot hem de 
considerar el primer anarquisme, el col·lectivista d’arrel bakuninista, com una 
evolució dels ideals republicans més federals i socialitzants. La cultura federal de 
base i la cultura anarquista eren molt similars; en tot cas, l’anarquisme bakuninista 
a Catalunya remarcava molt el seu caràcter municipalista i comunalista; la visió 
del Bakunin més insurreccional, en tot cas, no era un dels plantejaments més 
remarcats per l’anarquisme primigeni català.

Ara bé, en cap moment podem veure un anarquisme partidari, com sí que 
podem veure’l en certs sectors republicans i federals, d’una política exclusivament 
catalanista. En aquest sentit, l’anarquisme va ser un fre a la deriva catalanista 
federalista. Però això no vol dir que no ens trobem mostres clares de catalanitat, 
que no catalanisme, dins de l’anarquisme i de la resta del moviment obrer.

Si observem la pràctica anarquista i obrera podrem trobar molts exemples 
d’aquesta catalanitat, tals com la defensa i l’ús del català en reunions, suports 
actius i acceptació d’un Estat català fruit d’una revolta obrera popular1 o, fins i tot, 
hi haurà mostres de catalanitat en la lluita contra el carlisme.

Per tant, aquest primer anarquisme tindrà molta catalanitat, però no potenciarà 
una estratègia catalanista, malgrat compartir espais amb els ambients catalanistes 
d’esquerres. No deixa de ser simptomàtic que l’anarquisme va forjar gran part 
del simbolisme catalanista. Per exemple, la lletra actual dels Segadors, l’himne de 
Catalunya, va ser obra de l’anarquista Emili Guanyavens, o que els anarquistes 
van impulsar la celebració de la diada nacional de l’11 de Setembre, contra el 23 
d’Abril, la proposta de sectors conservadors catalanistes com Prat de la Riba.
Quan es produeix a finals dels ‘80 i inicis dels ‘90 un canvi d’hegemonia dins 
del catalanisme, amb un nou predomini conservador, és quan ens trobem un 
anarquisme que assimila el catalanisme com quelcom hostil, per ser catòlic 

1 En aquest sentit cal tenir en consideració que aquest suport no és pas una aposta per 
una via independentista, seria un primer pas per a la construcció d’una societat federalista constru-
ïda de baix a dalt i extensible a altres àmbits. La Revolució Republicana seria, aleshores, un pre-
àmbul d’una Revolució Social. En aquest sentit, les aportacions insurreccionals de Garci Viñas, 
internacionalista bakuninista, quedarien força clares en els diferents fets de l’estiu de 1873.
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i moderat, a més a més de ser un període de transformació i maduració dels 
ideals anarquistes, que tendia en aquest sentit a postures cosmopolites davant les 
lectures més internacionalistes de caire bakuninista. Aquests ideals cosmopolites 
sorgeixen durant la dècada dels ‘80 al voltant de les figures més representatives de 
l’anarquisme comunista, tals com Piotr Kropotkin o Reclus. 

A la dècada del ‘90, la primera generació anarquista de caire col·lectivista, 
bakuninista i filla del Sexenni Democràtic, havia perdut la seva hegemonia 
davant una nova generació anàrquico-comunista. Aquesta transició deriva de la 
penetració dels ideals comunistes durant els ‘80 i les divisions internes dins del 
col·lectivisme, especialment fortes després dels successos de La Mano Negra i la 
forta repressió estatal. Un símbol d’aquesta transició el podríem trobar al voltant 
de l’anarquisme sense adjectius, de la creació d’estructures organitzatives com 
l’Organització Anarquista de la Regió Espanyola (OARE), creada a l’octubre de 
1888 a València, en ple procés de dissolució de la FTRE (Federació de Treballadors 
de la Regió Espanyola), o en publicacions com “El Productor”. Tot aquest entorn 
que simbolitza el canvi d’hegemonia del col·lectivisme cap al comunisme anàrquic, 
si n’analitzem el discurs, hom podrà veure que ja era molt més cosmopolita que 
no pas internacionalista.

Fins i tot, si analitzem els contactes entre la francmaçoneria i l’anarquisme, podrem 
trobar que entre els col·lectivistes de la primera generació el predomini era el 
contacte amb la maçoneria més catalanista i en contacte amb França, amb figures 
com Rossend Arús, mentre que l’anarquisme comunista estarà més vinculat a una 
maçoneria més espanyola.

Malgrat aquest canvi d’hegemonia, encara existiran partidaris de la visió 
col·lectivista de l’anarquisme, i a les acaballes de segle XIX i a inicis del XX es 
pot trobar un contacte entre l’anarquisme i certs sectors intel·lectuals, alguns 
dels quals força catalanistes. En aquest sentit, el contacte entre anarquisme i el 
modernisme de segona generació, molt més popular i d’esquerres que el de la 
primera generació, quedarà palès amb personalitats com Brossa o revistes com 
“El Diluvio”. A més a més, personalitats anarquistes com Felip Cortiella, del 
grup modernista Foc Nou, introductor del pensament individualista d’Ibsen 
mitjançant el teatre social i popular, donaran mostres de catalanitat, a l’igual que 
el nucli al voltant dels germans Mas Gomeri, o en personalitats com Josep Prat, o 

AnArquisme i cAtAlAnisme Al segle XiX - Pere gAbriel i sirvent
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publicacions com Natura, La Revista Blanca o la segona etapa de El Productor a 
mans de Joan Baptista Esteve (Leopoldo Bonafulla).

Per tant, ens trobem que si bé l’anarquisme no ha estat un moviment específicament 
catalanista, tampoc se’l pot considerar un moviment nacionalista espanyol. Hem 
de pensar que tant la visió internacionalista, la qual reconeix les nacions però 
vol la federació internacional, com la visió cosmopolita, la qual es decanta per 
l’universalisme, tenien més interès en un alliberament humà que no pas en un 
alliberament específicament nacional. En tot cas, però, no hem d’oblidar moltes 
personalitats i manifestacions de catalanitat que demostren que l’anarquisme no 
era insensible a les possibles peculiaritats dels pobles.
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El naixement de Solidaridad Obrera –o, més concretament, de la Federación Local 
Solidaridad Obrera– el dia 3 d’agost del 1907 a Barcelona obeeix a la conjunció 
de diversos factors d’índole variada, la base dels quals és, evidentment, la pròpia 
evolució del moviment obrer, no ja solament a Catalunya o a l’Estat espanyol, 
sinó també a àmbit internacional. El moviment obrer evoluciona a Catalunya 
perquè evoluciona la mateixa societat catalana1. Els canvis econòmics es veieren 
acompanyats dels polítics en els primers anys del segle XX2, per la qual cosa es 
pot afirmar sense cap mena de dubte que la societat catalana estava en plena 
transformació; i en l’àmbit anarquista aquest aspecte era igualment cert.

Els primers anys del segle XX estigueren molt marcats per la recent crisi del 1898 
i la posterior pèrdua de les colònies espanyoles a Amèrica, Àsia i Oceania i llurs 

conseqüències; entre d’altres, l’autèntica pluja d’atemptats a finals del XIX i 
primeres dècades del XX que, d’alguna manera, estigmatitzaren encara més les idees 
1 El denominat“Desastre del 98”, o la pèrdua per part de l’Estat espanyol de les restes 
del seu imperi americà, de les illes Filipines i de diversos arxipèlags d’Oceania, certament supo-
saren l’inici d’una forta crisi a la indústria tèxtil –el motor del procés industrialitzador que estava 
vivint Catalunya–, però no és menys cert que la repatriació de capitals colonials suposà també 
l’inici d’una forta diversificació i modernització de l’aparell productiu de Catalunya; la indústria 
química, la farmacèutica, la del vidre, la metal·lúrgica o la producció d’energia elèctrica es veieren 
àmpliament beneficiades de l’esmentada repatriació a curt termini. Tanmateix, es va renprendre, 
vigoritzada, la tendència migratòria interna iniciada ja a la dècada dels vuitanta del segle XIX. 
Tendència migratòria que confirmà l’èxode rural català, especialment de les comarques de l’inte-
rior vers els nuclis industrials del pla de Barcelona i de la costa.
2 Creació de la Lliga Regionalista el 1901, que va aglutinar els interessos de les burgesi-
es agrària i industrial catalanes, i l’aparició del moviment lerrouxista que cristal·litzà el 1908 amb 
la creació del Partit Republicà Radical per part d’Alejandro Lerroux. A Catalunya, i amb anterio-
ritat a la pròpia fundació del partit, Lerroux creà una important base social entre la classe obrera 
a partir dels nuclis de Fraternidad Republicana amb serveis de menjador, mèdics, bibliotecaris…
autèntiques bases d’una forta i sostinguda acció política i propagandística reforçada pels seus 
propis mitjans de comunicació de masses com el periòdic El Progreso.

Just Casas Soriano
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llibertàries tant el l’àmbit espanyol i català com en l’internacional3.. La Barcelona 
de finals del segle XIX i primeres dècades del XX fou coneguda consecutivament 
com la “ciutat de les bombes” i posteriorment com la“la rosa de foc” o com la “ciutat 
de les pistoles”. L’anarquisme era en aquells anys encara un moviment jove; les idees 
bakuninistes havien fet eclosió en el si de l’internacionalisme de la AIT el 1900, amb 
la qual cosa havien passat poc més de trenta anys, és a dir, una generació. Malgrat 
tot, i a partir de la dècada dels vuitanta del segle XIX, en el plànol internacional 
s’estava desenvolupant tota una doctrina pròpia que configurava l’anarquisme com 
un moviment amb un bagatge cultural i un cos doctrinal que anaven adquirint 
consistència i maduresa i que, al mateix temps i d’alguna manera, anaven 
trencant els motlles de l’anarquisme bakuninista. Van apareixent nous ideòlegs 
com Elisée Reclús, Errico Malatesta, Piotr Kropotkin, etc., que van evolucionant 
paral·lelament a la progressiva presa de consistència d’una tendència més radical; 
l’anarquisme anarcocomunista i els consegüents enfrontaments i divisions entre 
la nova corrent i l’anarcocol·lectivisme d’arrel bakuninista, panorama al qual no 
seran aliens l’escenari espanyol i, més estrictament, el català4.

3 Estava encara molt present –entre d’altres– l’atemptat del 6 de juny del 1896 del carrer 
Canvis Nous de Barcelona durant la processó del Corpus, que es traduí immediatament en els 
cèlebres Processos de Montjuïc, amb les seqüeles conseqüents de terrorisme d’Estat, tortures, 
detencions arbitràries, consells de guerra i repressió generalitzada i indiscriminada, afusellaments 
(Aschieri, Nogués, Molas, Mas, Alsina)... i que, d’una manera o altra, afectà pràcticament tot el 
moviment anarquista i qualsevol persona que hi estigués relacionada malgrat que ho fos tangen-
cialment: Teresa Claramunt, Tàrrida del Màrmol, Llunas, Montenegro, Pere Corominas...fins a 
l’aprovació de la denominada Ley de represión del anarquismo de 2 de septiembre de 1896. An-
teriorment, Paulí Pallàs atemptà el 24 de setembre del 1893 contra el capità general de Catalunya 
Arsenio Martínez Campos; Santiago Salvador féu esclatar les dues famoses bombes orsini el 7 de 
novembre d’aquell mateix any a la platea del Liceu; i el 8 d’agost del 1897 el mateix Cánovas del 
Castillo fou víctima, al seu torn, d’un atemptat mortal a mans de l’anarquista italià Angiolillo. Cal 
recordar també que el 1893 fou víctima d’un atemptat mortal Sadi Carnot, president de la Repú-
blica Francesa, que el 1898 ho fou l’emperadriu Isabel d’Àustria, el 1900, el rei Humbert d’Itàlia, 
o el 1901, el president dels Estats Units, entre molts d’altres.
4 Per citar només un exemple, entre el camperolat andalús més radicalitzat, amb vistes a 
una ràpida i contundent revolució social, es desenvolupà a partir del 1883 una organització clan-
destina al marge de la legalitat, amb personatges como Miguel Rubio i Francisco Gago, “El co-
ronel de Arcos”, amb la creació del grup Los desheredados. Organización Revolucionaria Anar-
quista. Comité de Guerra de la Región Española, les activitats del qual degudament tergiversades 
i manipulades per l’Estat, donaren lloc als anomenats processos de La Mano Negra. L’existència 
de grups anarquistes contraris a qualsevol tipus de legalitat fou aprofitada pel govern d’aleshores 
per a exercir una àmplia repressió, fins i tot sobre la FTRE (Federación de Trabajadores de la Re-
gión Española 1881-1888), que es movia i acceptava el marc legal en defensa dels interessos dels 
treballadors, malgrat que els seus membres, a banda de convenir un cert respecte per la legalitat 



 
29

lA cnt i cAtAlunyA - Just cAsAs soriAno

A Catalunya, precisament el nucli fundador el 1874 de la FTRE (Federació 
de Treballadors de la Regió Espanyola) –que es reclamava, i certament ho era, 
hereva de la FRE (1869-1874, Federació Regional Espanyola de la AIT-Associació 
Internacional de Treballadors)–, amb personatges clau com Farga Pellicer, Pellicer 
Paraire o Llunas Pujals, defenien o estaven més inclinats vers els postulats 
anarcocol·lectivistes bakuninistes que no pas cap als kropotkians: la defensa d’una 
línia sindical que pogués dur a terme la revolució social a llarg termini, el rebuig 
a la violència o, en tot cas, reduir-la a determinats moments i per a determinats 
motius, així com tenir com a objectiu una propietat col·lectiva dels mitjans de 
producció i de determinats béns bàsics, però també la defensa de la propietat i 
el gaudi del producte individual del treball amb determinada retribució5, el “a 
cadascú segons les seves aportacions”6 .

La FTRE deixà d’existir durant el congrés de València de 1881 no solament 
per la repressió i el fort marcatge del qual fou objecte per part de les autoritats 
governamentals, sinó que fou també a causa de la forta divisió existent entre les 
dues grans tendències abans esmentades. Si bé és cert que el moviment anarquista 
no deixà d’existir i de tenir una continuïtat més o menys organitzada, també ho és 
que ho fou a partir de dues tendències paral·leles. D’una banda, existirà una línia 
més continuadora de la legalista FTRE, agrupada en la Federació de Resistència al 
Capital menada pels denominats Pactes d’Unió i Solidaritat de caire més obrerista 
i interessats en àmplies unions d’obrers i partidaris del suport de grans moviments 
vaguístics de treballadors. De l’altra, els sectors individualistes i grups d’afinitat 
que es presentaven a si mateixos com avantguardes revolucionàries amb una 
mínima estructura organitzativa d’àmbit local i sense celebracions congressuals, 
aspectes tots ells destinats a evitar al màxim la repressió de llurs activitats, 
s’agruparen sota la denominada Organització Anarquista de la Regió Espanyola 
(OARE) que, tot i així, a partir de determinats elements i grups d’afinitat sempre 
mantingué uns mínims ponts de contacte amb la FRC oferint el seu suport en 

vigent, no compartien els mateixos postulats anarquistes, de manera que coexistien anarcocomu-
nismes i anarcocol·lectivistes.
5 La veritat és que en el Congrés de Barcelona de 1881, en el qual es fundà la FTRE, “...
el congreso obrero se declara colectivista con respecto a la propiedad, anárquico o autonomista 
en la manera de entender la organización...”. 
6 L’esmentat anteriorment no significa tampoc la inexistència de grups anarquistes anar-
cocomunistes molt actius en llur propaganda i publicitat, com ara La Agrupación de Propaganda 
Socialista de Sabadell, que difonia les obres de Reclús i Malatesta, o La Justicia Humana de 
Gràcia (Barcelona), amb Martí Borràs o Emili Hugas.



 
30

AnArquisme i Pobles

determinats conflictes i accions7. El motiu: no allunyar-se gaire d’un moviment 
obrer proper als seus postulats, tot mantenint el contacte amb llur base social 
que, en principi, podria estar més interessada en uns canvis radicals i profunds 
de la societat capitalista i en una eventual revolució social. Podem afirmar, doncs, 
que l’anarquisme de finals del segle XIX i principis del segle XX estava prou 
debilitat per culpa de la repressió i, al mateix temps, dividit de manera interna 
i ideològica i dispers organitzativament. Està en plena transició per adequar-se 
als canvis necessaris que la realitat social catalana imposa per una banda, així 
com per la necessitat de trobar fórmules viables i eficients per a aconseguir l’Ideal 
proposat, la Idea. Una Idea que suposava l’emancipació del gènere humà; vistes 
les circumstàncies i realitats del moment, però, semblava del tot lògic que s’iniciés 
per la pròpia emancipació social dels treballadors i les treballadores, és a dir, de 
la classe obrera en la seva més àmplia interpretació. S’havia d’aconseguir, doncs, 
un instrument revolucionari que unifiqués la llibertat individual amb la llibertat 
i la fraternitat de tota la societat. En definitiva, aconseguir l’equilibri gens fàcil 
entre l’individualisme i el socialisme. En aquest sentit, fou la creació el 1900 de 
la FSORE (Federació de Societats Obreres de Resistència) de la Región Española, 
la qual, en la línia de l’esmentat anteriorment afirmà que: “Proclamamos la 
necesidad urgente y permanente de la revolución social mantenida en la conciencia 
del proletariado por la lucha económica. Nosotros no aspiramos a la conquista del 
Poder, porque todo poder implica coacción y tiranía. Nosotros declaramos que incurren 
en grave contradicción y en error manifiesto los trabajadores que, en nombre de la 
igualdad económica, pretenden imponer al mundo el gobierno del proletariado. 
Cuando los hombres sean moral, económica y socialmente iguales, cuando se hayan 
emancipado del yugo capitalista, la sociedad no necesitará otras leyes que las naturales 
para desenvolverse en un régimen de libertad regulado por la razón y la justicia”8. 
Per tant, veiem que és un text de clara inspiració anarquista, que fa una crida a 
la revolució social, però que rebutja la presa del poder, unificant i identificant la 

7 Entre els diversos intents de definició dels grups d’afinitat, particularment faig meu el 
de la historiadora Maria Dolors Marín: “Un grup que pensa i coneix al mateix temps que actua de 
cara a la societat d’acord amb els àmbits polítics i sobreestructurals. El grup exemplifica així la 
pràctica quotidiana de <viure en anarquia> i lluitar per l’adveniment d’una societat llibertària”, 
de la seva Tesi doctoral De la llibertat per conèixer al coneixement de la llibertat. L’adquisició 
de cultura en la tradició llibertària catalana durant la dictadura de Primo de Rivera i la Segona 
República espanyola”, Universitat de Barcelona, 1989-1990, pàgs. 406-407.
8 Congrés constituent de la FSORE: Manifest dirigit als treballadors, recollit a Cuadrat, 
Xavier,  Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911), Madrid, Ediciones de la Revista de 
Trabajo, 1976, pàg. 61.
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revolució social amb les lluites obreres que l’haurien de mantenir viva i necessària 
amb una crida inclusa a les lleis naturals: raó i justícia; sense oblidar-se d’una clara 
crítica al marxisme i a les seves pretensions de creació d’un Estat obrer.

Ara bé, en el pacte fundacional de la FSORE s’explicita també un fort discurs 
obrerista i econòmic dirigit directament als obrers i als treballadors i treballadores 
en general: “...queremos inmediatamente la supresión del trabajo a destajo y la de los 
intermediarios entre el capitalista y el trabajador; queremos la igualdad de derechos y 
deberes, así como de jornales, entre los dos sexos; queremos la prohibición del trabajo 
para los adolescentes y menores de catorce años y para las mujeres en el período de 
gestación y lactancia; queremos la enseñanza integral, laica, libre para nuestros hijos; 
queremos la supresión del impuesto de consumo, que es el tributo de la miseria, y la 
del servicio militar, que es el tributo de la sangre; queremos llevar a nuestros hermanos 
los obreros del campo los beneficios de la asociación y la solidaridad; queremos hacer 
imposibles las guerras entre los hombres, negándonos a empuñar las armas; queremos 
la supresión de la propiedad privada y la socialización de los instrumentos del trabajo; 
queremos la paz, la maternidad, la libertad, la igualdad y la justicia”9. Tenim, per 
tant, una línia més o menys majoritària segons els temps i les circumstàncies, que 
sempre apostà per l’organització obrera lligant-la amb els ideals d’emancipació 
social. Això sí, atenent a les aspiracions més immediates de les classes treballadores, 
les que anaven dirigides a la lluita per unes millors condicions de vida i de treball 
i que, d’alguna manera, eren rebutjades pels sectors més puristes de l’anarquisme 
individualista i insurreccionalista, que només contemplaven l’organització 
obrera bàsicament com a un possible medi receptiu per a les seves activitats 
propagandístiques i reclutadores.

Serà precisament sota l’impuls de la FSORE que tindran lloc a Catalunya dos 
intents fallits de vaga general en els anys 1901 i 1902. Aquest fracàs ha estat 
considerat per diversos autors com l’inici d’una nova etapa que arribaria fins als 
anys 1907-1908, en la qual l’anarquisme i les seves tàctiques perden predicació 
entre la classe obrera i les seves societats de resistència10. Malgrat que el que s’ha 
9 Del pacte fundacional de la FSORE publicat a Fraternidad, Gijón, núm. 23, del 3 de 
novembre de 1900, recollit per Olivé Serret, Enric, El moviment anarquista  i l’obrerisme, 1900-
1909, Tesi doctoral manuscrita, inèdita.
10 Solament dos exemples, un que ja es pot considerar de clàssic, malgrat que no té tants 
anys, i l’altre més recent. El primer, el de Romero Maura, Joaquín, quan parla d’aïllament i debi-
litament àcrata condemnat a la seva particular “travessera del desert” que s’estendria entre 1903 
y 1908, a La rosa de fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Alianza editorial, 1989. El 
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dit anteriorment pugui resultar cert amb alguns matisos –podríem parlar més 
aviat d’una pèrdua de confiança momentània o passatgera, com els propis fets 
demostraran ben aviat–, no és cert, en absolut, que el moviment obrer barceloní, 
o català en general, les seves societats obreres, la seva xarxa societària, caiguessin de 
pla o majoritàriament –com alguns autors afirmen– en l’acció política dipositant-
hi les seves esperances11.

Altres autors, en canvi, a la llum dels fets immediatament posteriors i dels 
significatius avenços que sobre aquesta temàtica i aquest període s’han anat 
succeint, afirmen, afirmem, tot el contrari. En primer lloc, el suposat buit que 
l’anarquisme va deixar no fou capaç d’omplir-lo ni el republicanisme lerrouxista 
ni el socialisme oficialitzat del PSOE i de la UGT. Particularment, estaria molt 
més proper amb l’afirmació de Manuel Cruells quan afirma que precisament el 
fracàs de les esmentades vagues, i més en concret de la del 1902, suposaren un 
punt d’inflexió per al moviment obrer a Barcelona i, per extensió, català, per 
tal de crear “organismes orgànics propis”12: la derrota del 1902 inicià un procés 
aglutinador i unitari que acabà desembocant en  Solidaridad Obrera. 

Aquest punt de vista hauria d’ésser la justa i lògica sortida d’un societarisme obrer 
que superés les divisions d’ofici, gremials i organitzatives en un autèntic Front 
Obrer que, al seu torn, superés les divisions anarquistes i les lluites d’aquests 
amb el socialisme reformista de la UGT i de la pretesa direcció política que el 

segon, el de Vicente Villanueva, Laura, en la seva obra Teresa Claramunt. Pionera del feminismo 
obrerista anarquista, Madrid, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2006, i que 
situa aquest retrocés entre 1902 y 1907. En recolzament dels autors esmentats anteriorment per al 
cas de Barcelona, Ángeles González Fernández, en el seu estudi sobre un altre important focus de 
l’anarquisme espanyol, Anarquismo, anarcosindicalismo y organizaciones obreras, Sevilla (1900-
1923), Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996, pàg. 116, coincideix amb aquelles apreciacions arran 
del fracàs de la vaga general d’octubre de 1901, a partir de la qual l’anarquisme sevillà coneix un 
període de forta crisi entre els anys 1903 i 1908, durant el qual l’anarquisme torna a recloure’s 
en grups d’afinitat, i va encara més enllà quan afirma que el 1901 serà l’iniciï de la liquidació de 
l’anarquisme sevillà com a fenomen de masses a la ciutat.
11 Benet,  Josep, Maragall davant la Setmana Tràgica, Barcelona, Edicions 62, 1964, 
pàgs. 28-29, que arriba a localitzar el republicanisme lerrouxista com a dipositari en gran mesura 
de les esmentades esperances en l’acció política. Per descomptat, nosaltres no negarem pas que 
el que afirma Josep Benet no es donés en determinats individus o fins i tot en algunes societats 
obreres, en tot cas, però, no tingueren en absolut la categoria de significatives.
12 Cruells, Manuel, Salvador Seguí, El Noi del Sucre, Esplugues de Llobregat (Barcelo-
na), Editorial Ariel, 1974, pàg. 74. Cita aquesta com l’anterior recollides per Cuadrat, Xavier, op. 
cit., pàg. 157.
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republicanisme lerrouxista, en la seva lluita contra el catalanisme, tendia a atorgar 
sobre el moviment obrer. Sortida justa i lògica que suggereix Eduardo González 
quan manté que a partir del 1902 l’obrerisme de militància àcrata només té tres 
possibles sortides: o bé el camí polític liderat pel republicanisme radical lerrouxista, 
o bé la sortida anarquista individualista reduïda de nou als grups d’afinitat, o bé el 
camí que realment i de manera majoritària emprengué, és a dir, el de la seva fusió 
amb el sindicalisme revolucionari13.
 
La veritat és que a principis del 1904 apareix la Unió Local de Sociedades Obreras 
de Barcelona y sus contornos amb la preparació d’un “Reglamento” signat per “La 
Ponència” i amb data del 12 de març d’aquell any14, i que, segons Xavier Cuadrat, 
no prendria el nom de Solidaridad Obrera fins al 190715. Ara bé, la crisi econòmica, 
l’atur, la repressió de l’Estat… certament havien debilitat el societarisme barceloní 
i català. En aquestes circumstàncies i durant el mes d’abril del 1907, “numerosos 
anarquistas de la ciudad condal, con el apoyo del <Grupo 4 de Mayo16>, decidieron 
forzar la apatía en los medios obreros y plantearon la sugerencia de celebrar una 
<reunión amplia>, a la que fueron invitados indistintamente todos los militantes 
de las sociedades obreras locales”17. A partir d’aquest moment es constitueix una 
comissió organitzadora que fa pública Tierra y Libertad el 6 de maig mitjançant 
una convocatòria d’assemblea general amb el temari següent18:
<<1º Orientación y solidaridad entre los anarquistas en las luchas obreras y trabajos 
de propaganda societaria.
2º Anarquistas y militantes en la política radical, ¿son antitéticos?
3º ¿Pueden considerarse anarquistas a los que ayudan a los políticos en su propaganda 
“legal”?

13 González Calleja, Eduardo, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violen-
cia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, CSIC, 1998.
14 Cuadrat, Xavier, op.cit., pàg. 160. L’autor cita a la mateixa pàgina a El Rebelde, Ma-
drid, núm. 15 de 31 de març de 1904, pàg. 4 “La lucha obrera. Barcelona” al qual se li atribueix 
la publicació del mateix.
15 Ídem, pàg. 160.
16 Aquest grup era en aquell moment el responsable de la redacció i l’edició de Tierra y 
Libertad.
17 Olaya Morales, Francisco, Historia del Movimiento Obrero Español (1900-1936), Ma-
drid, Confederación Sindical Solidaridad Obrera, 2006, pàg. 178.
18 Ídem,  pàgs. 178-179. L’autor recull la informació de Tierra y Libertad en el dia i 
número ja assenyalats.
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A la reunió també hi assistiren alguns membres i dirigents socialistes barcelonins i, 
fins i tot, membres republicans radicals d’algunes societats obreres. Finalment, es 
nomenà una Comissió, la missió de la qual consistí en la redacció d’un dictamen 
per a ser sotmès a l’aprovació de les distintes societats obreres de Barcelona 
mitjançant l’enviament de llurs respectius delegats. La reunió de delegats tingué 
lloc el 4 de juliol a la seu de la Dependència Mercantil d’orientació socialista i 
presidida per un socialista, Antoni Badia Matamala19. S’hi va aprovar el dictamen 
i va iniciar-se la redacció d’un reglament de funcionament intern20:“Como base 
fundamental, Solidaridad Obrera no seguirá ninguna tendencia política de partido, 
aunque respetemos la de todos los asociados. Como clase obrera sólo podemos tener 
un fin común: la defensa de nuestros intereses, y sólo un ideal puede unirnos: nuestra 
emancipación económica”21. Així, segons Olaya Morales, el 3 d’agost 58 societats 
reunides en el centre de la Dependencia Mercantil, aprovaren per unanimitat les 
següents resolucions:
-Mantener las bases firmadas obreros y patronos en sus respectivos ramos.
“Respeto del derecho de asociación, de la higienización de los lugares de trabajo y de la 
ley de descanso dominical.
-Reducción de horas de trabajo, en relación con los progresos mecánicos que se realicen. 
Aumento de salarios en proporción a las necesidades. Rechazo para toda clase de 
dependientes, de tener que dormir en los comercios. Supresión del trabajo a destajo. 
Semana de seis días y pago de ellos cuando no se trabajen por causas ajenas al obrero. 

19 Badia Matamala fou membre també de l’esmentada Comisió juntament amb Jaume 
Bisbe, Salvador Seguí “El noi del sucre”, Bruguera, Sedó, Saví i Sirera.
20 Olaya Morales, doncs, incideix en el fet d’ésser una iniciativa sorgida en els medis 
anarquistes la que impulsà majoritàriament –però amb la participació d’altres forces obreres– la 
constitució de Solidaridad Obrera. El  mateix autor afegeix (op. cit., pàg. 180), que el dia 20 del 
mateix mes de juliol i en el mateix centre de la Dependència Mercantil, es reuniren diverses soci-
etats obreres més per adherir-se a Solidaridad Obrera, citant España Nueva, Madrid, 21 de juliol 
del 1907. En canvi, Xavier Cuadrat, admetent que la participació socialista en la creació de Solida-
ridad Obrera fou menor que l’anarquista, li atribueix la iniciativa en la creació de l’organització: 
“En mayo de 1907 debieron realizarse ya las primeras gestiones encaminadas a la constitución 
de “Solidaridad Obrera”. El 7 de junio, en el local de la Asociación de la Dependencia Mercantil, 
de Barcelona, se celebró una reunión presidida por el socialista Antonio Badía Matamala, que lo 
era de aquella entidad. En ella se acordó hacer público, para general conocimiento de la clase 
obrera,<<la conveniencia d’unirse totes les societats de caràcter societari en una estreta solida-
ritat obrera, que, deixant a cada entitat ab completa llibertat pera defensar sos peculiars ideals, 
les uneixi en lo que ‘ls hi és comú>>” citant l’autor El Poble Català, núm. 480, de 10 de juny de 
1907, pàg. 3, Cuadrat, Xavier, op. cit., pàg. 179. Afirma l’autor també que el dia 13 de juny quedà 
designada la Comissió organitzadora de Solidaridad Obrera.
21 Olaya Morales, Francisco, op. cit., pàg. 180.
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Abolición del albayalde y otras materias tóxicas.
-Reconocimiento del derecho a la instrucción y la cultura de los trabajadores: y de la 
enseñanza racional y científica moderna para sus hijos, con indemnización para los 
necesitados, a fin de excluir del trabajo de la infancia a menores de edad. La organización 
de los trabajadores en ramos de producción, en agrupaciones locales, en federaciones 
nacionales y en la Confederación Internacional del Trabajo. La educación práctica 
de los trabajadores en el ejercicio gradualmente extensivo de la Solidaridad Obrera. 
Por último, afirmamos y queremos, como fin de nuestras aspiraciones económicas, la 
emancipación total de los trabajadores del sistema capitalista, sustituyéndolo por la 
organización obrera transformada en régimen Social del trabajo”22.

L’expandiment de la Federación o Unión Local de Sociedades Obreras de Barcelona 
tingué un moment clau en l’Assemblea de Badalona celebrada en aquesta localitat, 
important nucli industrial i propera a Barcelona, a petició de les societats obreres 
que hi havia allà, les quals, en una voluntat d’unir-se també en una Federació Local, 
demanaren una assemblea conjunta amb la federació barcelonina programant una 
reunió de delegats provincials de societats obreres i de federacions locals. Els actes 
tingueren lloc el dia 25 de març del 1908, en els quals es va acordar de crear una 
organització amb caràcter regional, per la qual es va convocar a aquest efecte un 
Congreso Regional de Solidaridad Obrera per als dies 6, 7 y 8 de setembre de 1908, 
que va donar com a resultat la creació de la Confederación Regional de Sociedades 
de Resistencia Solidaridad Obrera23, la qual serà l’antecedent immediat de la futura 
constitució, ja a nivell de tot l’Estat espanyol, de la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) els dies 30-31 d’octubre i 1 de novembre del 1910.

En tot aquest esforç organitzatiu estigueren presents societats obreres orientades 
per anarquistes que, evidentment, tingueren un procés evolutiu, atès que 
apostaren ja per una gran organització obrera. Diferents autors s’han enfrontat 
en agres polèmiques, que no reproduirem, sobre les respectives influències entre 
el sindicalisme revolucionari francès i el societarisme obrer a Catalunya que 
donà lloc primer a Solidaridad Obrera i, posteriorment, a la CNT. Evidentment, 
mútues influències en degueren haver, tant en els aspectes ideològics com en els 
organitzatius, de manera que és del tot banal establir-ne proporcions i primacies 
en un aspecte o en un altre. La veritat és que la denominada Carta d’Amiens 
sorgida del quinzè Congrés Nacional Corporatiu de la Confederació General de 
22 Ídem, pàg. 181.
23 En la qual estigueren representades 108 societats obreres i 5 Federacions Locals.
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Treball (CGT) i la Conferència de les Borses de Treball entre el 8 i el 16 d’octubre 
del 1906 es desenvoluparen paral·lelament al sentiment que s’anava estenent a 
Catalunya d’unitat i de superació de les divisions obreres, que desembocà en el que 
es denominà Solidaridad Obrera. Queda fora de tot dubte que l’esmentada Carta 
d’Amiens empenyé i orientà un sentiment ja viscut, però encara no concretat, en 
el si del societarisme català, així com també en d’altres zones de l’Estat espanyol, 
malgrat que no ho fos amb la força i l’amplitud amb les que es donaren a Catalunya. 
La Carta d’Amiens sorgí del triomf d’una de les tres tendències que arribaren al 
Congrés: una, més purament reformista, que propugnava unes estrictes neutralitat 
política i defensa de tot allò merament professional; una altra que volia orientar 
el sindicalisme vers postures polítiques i partidistes; i, finalment, la que resultà 
guanyadora i majoritària, que pretenia un sindicalisme autosuficient i autònom, 
defensada entre d’altres per Griffuelles, Pouget i Delesalle, que elaboraren 
l’esmentada Carta basada en els següents punts:

1.-La necessitat d’agrupar tots els treballadors i treballadores fora de tota escola 
o tendència política per posar fi a l’explotació patronal i a si mateixa; 2.-La lluita 
de classes com a instrument emancipador i de transformació; 3.-La necessitat del 
sindicalisme d’aconseguir millores immediates per als treballadors (horaris, salaris, 
higiene, cultura, condicions de vida) i, al mateix temps, preparar-ne l’emancipació 
integral mitjançant el boicot, el label, el sabotatge i la vaga general. El sindicat, 
immediatament parlant, una agrupació de resistència, però en el futur serà la base 
de l’organització social que controlarà els mitjans de producció, de distribució i de 
consum; 4.-El sindicat, el sindicalisme, estan per damunt de qualsevol tendència 
filosòfica o política dels treballadors, que existeixen individualment per a tots 
i fora del sindicat, llibertat absoluta per a mantenir llurs respectives idees; 5.-
L’acció econòmica s’ha d’exercir directament contra la patronal sense cap mena de 
preocupació respecte qualsevol formació política encara que pretengui aconseguir 
la transformació social.

En el Congrés d’Amsterdam de l’agost del 1908 es debaté la postura que els 
anarquistes havien de prendre davant el sindicalisme revolucionari sorgit a 
Amiens. Malatesta, en el seu debat amb l’anarquista sindicalista Pierre Monatte, 
que d’alguna manera defensava també els postulats de l’anarquista sindicalista 
Émile Pouget, un dels redactors de la Carta i dels anarquistes més preocupats 
per l’organització obrera, afirmava: “...la actitud que debemos adoptar frente 
al movimiento sindicalista es una de las cuestiones más importancia para los 
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anarquistas...(referint-se al sindicalisme revolucionari)...trata de organizar a los 
obreros independientemente de toda influencia burguesa o política a fin de conquistar 
por la acción directa la emancipación de la clase trabajadora... Esto es evidentemente 
un gran paso hacia delante: pero no debemos exagerar su importancia e imaginarnos, 
como algunos camaradas que la implantación de la anarquía puede conseguirse con el 
desarrollo progresivo del sindicalismo... El sindicalismo, a pesar de todas las declaraciones 
de sus más ardientes partidarios, contienen en sí, por la naturaleza misma de su 
constitución, todos los elementos de degeneración que han corrompido los movimientos 
obreros en los tiempos pasados...El movimiento sindicalista no puede reemplazar al 
movimiento anarquista. Puede tan sólo servir como medio de educación y preparación 
revolucionaria, y eso siempre que sea impulsado por la acción y la crítica anarquista. 
Los anarquistas deben abstenerse de identificarse con el movimiento sindicalista; no 
deben considerar como fin lo que solamente es un medio de propaganda y de acción. 
Deben permanecer en los sindicatos para impulsarlos hacia delante y procurar hacer 
de ellos instrumentos de combate para la revolución social”24.

Podríem dir, doncs, que a la primeria del segle XX a Catalunya la majoria 
d’anarquistes seguien uns postulats puristes i coincidents, o molt propers, als 
mantinguts per Malatesta durant el congrés d’Amsterdam, però que no mancaren 
els qui defensaren postures de síntesi entre el sindicalisme revolucionari i 
l’anarquisme com Ricardo Mella o Josep Prat. A Catalunya, però, com a la resta 
de l’Estat, la major part del societarisme obrer evolucionà per a donar lloc, primer, 
al sindicalisme revolucionari i, d’aquest, a l’anarcosindicalisme. En aquest sentit, 
Vicens Vives afirmà: “algunos autores quieren atribuir este desarrollo típico de la 
acción obrera en España a la influencia francesa, pero es evidente que subestiman 
la fuerza de la tradición sindicalista y corporativa en Cataluña y la fuerza de la 
tradición anarquista barcelonesa, corregida y aumentada por el espíritu celtibérico 
(individualista) introducido en la gran urbe mediterránea por los inmigrantes”25.

De totes maneres, les tesis econòmiques de Malatesta propiciaren a Catalunya 
i a la resta de l’Estat la progressiva superació dels enfrontaments entre 
anarcocol·lectivistes i anarcocomunistes. Els postulats dels primers van quedar 

24 Malatesta, Errico, Tierra y Libertad, “Anarquismo y sindicalismo”, Época III, núm. 2, 
20 d’agost de 1908, citat per Cuadrat, Xavier, op.cit.,  pàgs. 174-175.
25 Vives, Vicens,  Coyuntura económica y reformismo burgués, y otros estudios de His-
toria de España, Barcelona, Ediciones Ariel, Barcelona, 1968, pàg. 206.
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marginats i es va simplificar, doncs, una eterna divisió que desorientava tot sovint 
el moviment anarquista ibèric. Malatesta exposarà els seus plantejaments a l’Apello 
de la següent manera:
“1º. Expropiación forzosa de la riqueza y del poder a la burguesía y al Estado.
2º. Posesión en común de una y otra mediante la asociación y organización libre, con 
libres pactos para la vida social.
Tales son los principios fundamentales del socialismo lógico y consecuente, y tales son los 
términos, en los cuales, no conviniendo no podremos considerarnos como compañeros. 
Fuera de estos extremos, no tendremos razón de dividirnos en pequeñas escuelas por 
el furor de determinar con exceso las particularidades, variables según el lugar y el 
tiempo, de la sociedad futura, de la que estamos lejos de prever todos los resortes y 
posibles combinaciones”26.

La progressiva “unificació” de postures, la progressiva supremacia dels 
anarcocomunistes, la necessitat compartida que tenien les societats obreres d’unir-
se per a poder resistir millor a un capitalisme cada volta més agressiu, la influència 
organitzativa a partir de la Carta d’Amiens del sindicalisme revolucionari, l’acció 
sindicalista de determinats sectors anarquistes i, fins i tot, l’exemple donat per la 
burgesia amb la creació, malgrat que efímera, de Solidaritat Catalana i l’actitud 
centralista i centralitzadora d’una UGT que no responia a la llarga tradició 
autònoma de les societats obreres catalanes i que l’impediren durant aquells anys 
omplir els periòdics buits que deixava l’anarquisme, fruit de llurs divisions i de la 
repressió estatal, foren configurant un moviment obrer que fou capaç de respectar 
la personalitat de les distintes societats obreres que l’anaven conformant, en una 
acció comuna d’emancipació social, adoptant tècniques i tàctiques sindicalistes 
revolucionàries matisades i orientades per la creixent influència anarquista sense 
més adjectius, i que, progressivament, prengué el control –a mig i llarg termini– 
de l’organització obrera a mesura que la mateixa, progressava i evolucionava 
de la simple defensa societària d’uns interessos professionals concrets, vers 
una organització unitària que pretenia acabar amb el capitalisme i la burgesia 
mitjançant l’acció directa i la vaga general. A llarg termini, la síntesi s’acabà de 
concretar amb l’adopció del comunisme llibertari en el Congrés de Saragossa de 
1926.

26 Recollit pel El Productor, núm. 164, 2 de octubre de 1889, i citat per Piqué i Padró, 
Jordi, Anarco-col.lectivisme i anarcocomunisme, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 1989, pàg.143.
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Tot aquest procés, però, es manifestà i evolucionà majoritàriament i de manera 
especial a Catalunya i des de Catalunya. Podem afirmar sense embuts que les classes 
treballadores a Catalunya anaren imposant el seu model organitzatiu, de lluita i 
ideològic al conjunt del moviment obrer de l’Estat espanyol, i que, en fer-ho, no 
feren altra cosa que manifestar-se com catalans projectant-se com tals en unes 
solucions organitzatives i de tot tipus que no feien altra cosa, també, que reflectir 
els seus sentiments, la seva manera de veure el món, deixant-hi l’impremta de llur 
personalitat i tarannà: en definitiva, llur forma de veure’s i sentir-se catalans. En 
aquells moments i en aquelles circumstàncies, unes generacions de treballadors 
i treballadores catalans i catalanes mostraren la seva laboriositat i el seu caràcter 
revolucionari respectant mitjançant el federalisme, amplis graus d’autonomia 
personal i societària primer, i sindical i local després. La CNT esdevingué la 
gran aportació de Catalunya, tan universal o més que qualsevol altra i que, no 
debades, responia a l’esperit i als interessos de la gran majoria de llur població: la 
treballadora.
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Les arrels en el s.XIX de l ’Esquerra 

Independentista a la Catalunya del s.XXI

Introducció

Actualment l’Esquerra Independentista és un moviment social que lluita per 
aconseguir la independència de Catalunya i la configuració d’un nou Estat. 
Dins d’aquest moviment podem trobar diferents organitzacions polítiques com 
Esquerra Republicana de Catalunya, les Candidatures d’Unitat Popular i tot un 
seguit d’organitzacions satèl·lits d’aquests partits, tals com les Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, els Joves de l’Esquerra Independentista (fusió de Maulets 
i de la Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista), el 
protopartit Endavant, diferents casals, ateneus, coordinadores antirepressives, etc. 
En tot cas, totes elles coincideixen en fonamentar la seva ideologia a partir d’uns 
certs tipus de referents, molts d’ells originaris del s.XIX. 

En aquesta aproximació històrica analitzaré aquests referents. En concret analitzaré 
certes tesis argumentals de l’Esquerra Independentista tals com que Catalunya és 
una nació amb una història que es remunta a un passat remot, per altra banda 
també analitzaré les afirmacions que sostenen que en el segle XIX moviments i 
aspiracions clarament encaminades a crear un Estat català independent de la resta 
de l’Estat espanyol van existir, com també analitzaré el paper de la llengua com a 
símbol i sinònim de nacionalisme, per altra banda l’anàlisi també es centrarà en 
l’imaginari independentista i, per últim, la suposada connexió entre l’anarquisme 
i moviment obrer català i el moviment independentista actual.

Francisco de Paula Fernández Gómez
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Desenvolupament
 
En l’àmbit dels estudis històrics, en referència a les nacions, cal destacar les 
aportacions de l’historiador marxista, a la dècada dels ‘80, Eric Hobsbawn1 per 
entendre l’origen de molts debats actuals sobre la historiografia de les nacions i 
els nacionalismes. Bàsicament Hobsbawn, conjuntament amb altres aportacions 
d’autors com Gellner, afirmava que els moviments nacionalistes són moviments 
contemporanis i que, per tant, no podem parlar de nacionalismes abans de l’època 
contemporània. Malgrat que les seves anàlisis a dia d’avui han tingut moltes 
crítiques o revisions, han sigut un dels orígens del debat historiogràfic al voltant 
de les nacions i el nacionalisme actual i, ara per ara, tampoc han sigut refutades. 

En aquest debat han intervingut no només historiadors contemporanistes, també 
ho han fet amb força medievalistes i modernistes. En tot cas la tesi que afirma que 
el nacionalisme va néixer en època relativament recent, trencat així gran part dels 
mites existents fins aleshores de l’origen de les nacions i moviments de reafirmació 
patriòtica perduts en el temps, no han sigut refutades satisfactòriament. 

La tesi d’una nació catalana perduda en el temps ja existí en el segle XIX i encara 
perdura a dia d’avui. Pere Bosch i Gimpera, als anys ‘30 del s.XX, en el seu text 
“España”, remuntà els orígens de les diferents nacions que, segons ell, formaven 
Espanya a una època indeterminada abans de la conquesta romana, és a dir a la 
Prehistòria o a la Història Antiga. Altres aportacions existents, de caire romàntic, 
pròpies del s.XIX i inicis del s.XX veien en figures com Jaume I, en els comtats 
catalans o fins i tot en la marca hispànica els orígens de la nació catalana i, en certa 
manera, sentiments patriòtics en èpoques molt remotes. Actualment historiadors 
com Albert Balcells, de la Universitat Autònoma de Barcelona, sostenen aquest 
tipus d’afirmacions. En tot cas, els estudis sobre la matèria2, especialment 
d’especialistes modernistes i medievalistes, encara no han pogut refutar la tesi 
principal de la contemporaneïtat dels nacionalismes d’historiadors com Hobsbawn 
o Gellner. De totes maneres les aportacions més interessants afirmen que 
existien nacions abans del nacionalisme, el qual, neix en el s.XIX. Per corroborar 
aquestes tesis expliquen que existien tipus de consciències identitàries prèvies a 
les purament nacionalistes, però, en tot cas, el mateix Hobsbawn ja en les seves 
aportacions afirmava que existien “protonacions” i “protonacionalisme” abans del 

1 Vegis: HOBSBAWN, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 
2004.
2 En aquest sentit és interessant la reflexió historiogràfica de Xavier Torres Sans. Vegis: 
TORRES SANS, Xavier, “La historiografia de les nacions abans del nacionalisme (i després de 
Gellner i Hobsbawn)”, A: Manuscrits, nº19, Cerdanyola del Vallès, 2001, pp. 21-42.
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nacionalisme contemporani. En aquest sentit estudis com els d’Antoni Simón i 
Tarrés3 ens indicarien que abans de l’aparició d’un nacionalisme contemporani, 
almenys en el cas de Catalunya i Castella, ja a l’època Moderna, com a mínim 
entre elits castellanes i catalanes, existia cert sentiment identitari diferenciat. Per 
exemple entre aquestes elits, tant polítiques com religioses, existien debats entorn 
a quin dels dos pobles era més hispà, ja que si un dels dos demostrava tenir unes 
arrels més profundes en referència a l’antiga província romana d’Hispània, en certa 
manera, podrien afirmar, segons les perspectives d’aleshores, certa superioritat 
moral vers l’altre. Igualment, des d’una perspectiva més contemporània, també 
es constaten aquestes visions d’identitats prenacionals o protonacionalistes abans 
del s.XIX a l’Estat espanyol. Per exemple Pere Anguera, José Luis de la Granja i 
Justo Beramendi4, analitzen aquest tipus de fenomen prenacionalista. Tal com 
expliquen, el cas del prenacionalisme espanyol es fonamentava en aspectes tals 
com un catolicisme extrem i certs sentiments heteròfobs o directament racistes 
(amb conceptes com “la pureza de sangre” que posteriorment Sabina Arana en el 
cas del nacionalisme basc faria seu). En tot cas afirmen que no es coneix l’abast 
real d’aquesta consciència, però sostenen que bàsicament al voltant de les elits 
properes a l’Estat això es configurà, no només en el marc d’Espanya, també a 
zones com Catalunya o les zones euskalduns.

En aquest context historiogràfic, a Catalunya, a partir dels anys ‘70 es va encetar una 
sèrie de tesis històriques que afirmaven que el nacionalisme o primer catalanisme 
era d’esquerres i que posteriorment la dreta va monopolitzar aquest moviment 
fins a la II República dels anys ‘30 del s.XX. En aquest sentit un dels primers 
exponents va ser en Josep Termes amb la seva obra Federalismo, anarcosindicalismo 
y catalanismo, en la qual sostenia que dins del republicanisme federal, al voltant 
de figures com Valentí Almirall, o dins de certs sectors obrers i anarquitzants, 
representats per figures com Cels Gomis o Josep Llunas i Pujals i, de fet, com a 
fenomen àmpliament difós social i culturalment, va néixer el nacionalisme català. 
Les tesis de Termes, anteriors a les aportacions de la historiografia dels ‘80, més enllà 
de certes mancances de l’obra en l’aspecte metodològic5, destaquen per recuperar 

3 SIMÓN I TARRÉS, Antoni, Construccions polítiques i identitats nacionals, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2005.
4 GRANJA, José Luis & BERAMENDI, Justo & ANGUERA, Pere, La España de los 
nacionalismos y las autonomías, Síntesis, Madrid, 2003.
5 Malgat fer referències a autors o publicacions, les notes al peu de pàgina són pobres o 
en molts casos inexistents, a més a més de parteix de certs prejudicis, especialment en referència 
a l’anarquisme i anarcosindicalisme quan tracta a personalitats no nascudes a Catalunya, fent 
l’efecte que certes manifestacions de la Història de l’anarquisme i anarcosindicalisme català que 
no entren en el seus esquemes mentals són accidents o aspectes negatius. En molts sentits repeteix 
els essencialismes romàntics d’autors de la primera meitat del s.XX com Ferran Soldevila
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el debat dels anys ‘30 en referència a un catalanisme amb un origen d’esquerres. 
En síntesis, representarien les tesis que afirmen que el suposat nacionalisme 
d’esquerra català, nascut al segle XIX, va crear-se en ambients republicans federals 
i certs  sectors autòctons del moviment obrer i llibertari. De fet afirmaria que 
durant el Sexenni Democràtic (1868-1874) van ser la forma de nacionalisme o 
catalanisme predominants. Posteriorment a ell, altres historiadors, per sort amb 
metodologia força més acurada, tals com Pere Gabriel o el recentment difunt Pere 
Anguera, han fet aportacions molt més interessants en aquest sentit i sense tants 
prejudicis ideològics, ja que en aquest àmbit d’estudi, la ideologia ha jugat un 
paper molt important. Posteriorment aquests i altres autors han seguit les seves 
tesis fonamentals. Retornant amb Termes, en aquest sentit, malgrat que reconeixia 
que el nacionalisme com a tal neix al s.XIX, tampoc cal oblidar que afirmava que 
“cada pueblo es, según lo entiendo yo, una nacionalidad, o que cada nacionalidad es 
un pueblo (...) tienen unas características sicológicas, étnicas, lingüísticas peculiares y 
que este hecho da lugar, a lo largo de la historia, a una serie de características históricas 
propias”6, és a dir, identifica a les nacions sota cert paràmetres essencialistes.

En aquest punt, després d’haver fet una introducció sobre el tema, per continuar 
analitzaré certs termes per tal de poder entendre les aportacions que vindran 
a continuació. D’una banda s’ha de tenir clar què significa el mot cultura. 
Cultura, aplicant en aquest sentit les tesis de l’Antropologia Cultural, disciplina 
de les Ciències Socials especialitzada en l’estudi de la cultura humana, seria, a 
trets generals, un fenomen específicament antròpic, el qual es difon mitjançant 
l’aprenentatge, tradicions i costums que regeixen el comportament humà. En 
aquest sentit podem trobar diferents manifestacions culturals en l’art, en la relació 
entre comunitats i en processos històrics entre d’altres. Per tant, podem afirmar 
que existeix una cultura local, catalana, a l’igual que espanyola, llatina, europea 
o mundial. Amb això vull expressar el raonament següent: si cultura es tot allò 
que aprenem i rebem del nostre entorn, podrem trobar una cultura específica en 
tot allò que nosaltres, com a persones, vulguem crear. Seria, en certa manera, la 
capacitat humana de crear comunitats imaginàries, fent servir en aquest sentit les 
aportacions d’historiadors com Pere Anguera o Àlvarez Junco7. Per tant, és evident 
que al segle XIX podem trobar expressions d’aquestes comunitats imaginàries 
conegudes popularment com a nacions, tan de dretes com d’esquerres, però 
abans d’aquestes dates, els sentiments identitaris, com veurem, eren diferents a la 
concepció actual sobre els nacionalisme. I, fins i tot, quan parlem d’una “nació” 
6 TERMES, Josep, Federalismo, anarcosindicalismo y catalanismo, Anagrama, Barce-
lona, 1976, p.127.
7 En el seu anàlisi del nacionalisme espanyol a “Mater Dolorosa” Álvarez Junco exposa 
que per formar part d’una nació cal primer creure formar part d’una comunitat nacional.
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hem de tenir en compte que el mateix mot i el moviment apologètic-reivindicatiu 
que pot sorgir al seu voltant, no va tenir sempre el mateix significat al s.XIX, 
que seria el període en el qual neix el nacionalisme contemporani a l’Estat 
espanyol. Quan parlem de nació hem de pensar en dos models purs i diferenciat 
per entendre-ho: una cosa seria el nacionalisme liberal i altra ben diferent seria el 
nacionalisme cultural-racial.

El nacionalisme de caire liberal “neix” arran de la Revolució Francesa i té els seus 
precedents en règims anteriors al francès de 1789, tals com el parlamentarisme 
britànic o els Estats Units d’Amèrica. A Espanya aquest tipus de nacionalisme 
liberal neix arran de la Guerra de la Independència o del Francès, concretament a 
partir de la Constitució de Cadis de 1812. Aquest tipus de nacionalisme assumeix 
que front a un Antic Règim amb sectors socials privilegiats, tals com l’aristocràcia i 
l’estament eclesiàstic, amb una sobirania estatal basada en el principi de Déu, amb 
institucions de govern corporatives o sense separació entre els diferents poders 
(executiu, legislatiu i judicial), calia cercar unes noves bases en la construcció dels 
estats liberals. En aquest sentit el terme nació, i en el seu defecte el nacionalisme 
liberal, afirmarien que la sobirania “nacional” no resideix en la monarquia o en 
divinitats, resideix en el poble. Per tant, la sobirania rau en l’individu, unitat 
bàsica del poble, qui, per altra banda, tindria una sèrie de drets i deures en la seva 
condició de ciutadà. Per tant, en la construcció dels estats liberals, més enllà de 
la seva lluita contra l’Antic Règim corporativista, o el seu major o menor grau de 
democratisme representatiu, es plantejava que existia una comunitat de ciutadans 
on residia la sobirania. Es va utilitzar el mot “nació”, però qualsevol altra podia 
haver sigut útil. En el cas d’Espanya durant el s.XIX, en les diferents constitucions 
liberals d’una forma més o menys accentuada, aquestes tesis de nació com a sinònim 
de ciutadans sobirans quedaren clarament paleses, com per exemple en la de Cadis 
de 1812, on s’afirmava que “La Nación española es la reunión de todos los españoles 
de ambos hemisferios (…) es libre e independiente, y no es ni puede ser parimonio 
de ninguna familia ni persona (…) la soberanía reside en la Nación, y por lo mismo 
pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales (…) Las 
Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados 
por los ciudadanos”8. Per tant podem veure que el nacionalisme de caire liberal 
es fonamentava en principis força diferents del prenacionalisme que, en molts 
casos, es basava en conceptes clarament racistes i catòlics intransigents, entre altres 
sectarismes, tals com la servitud a un monarca.

8 DEL RÍO ALDAZ, Ramón, Liberalismo, soberanía y conceptos de nación en el s.XIX. 
Un estudio comparado. Dossier de textos históricos, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerda-
nyola del Vallès, 2009, p.8. 
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En resposta,  davant els règims liberals i la difusió d’un nacionalisme 
“constitucional”, des de sectors reaccionaris, partidaris de l’Antic Règim i 
contraris al liberalisme, a partir de, possiblement, discursos prenacionals, es va 
anar teixint tota una articulació teòrica de la idea d’una nació cultural-racial, la 
qual es basava en unes suposades característiques col·lectives dels pobles, els quals 
van aparèixer, segons aquestes tesis, fa segles, en molts casos a inicis de l’Edat 
Mitjana. Aquestes tesis a la primera meitat del s.XIX van començar a difondre’s 
i, sens dubtes, es basaven en paràmetres racistes i de superioritats d’una nació 
o poble vers els altres. La Prússia absolutista d’inicis del s.XIX va ser el germen 
d’aquest concepte de nació cultural-racial, sobre els preceptes de personatges com 
Ranke, Treitschke, Fichte o Arndt. En tot cas, amb el pas de les dècades aquestes 
concepcions cultural-racials van poder tenir certes lectures progressistes9, però, a 
la pràctica, la major part d’elles van ser retrògrades.

En aquell moment quan es parlava de races es parlava de diferències entre pobles, 
diferències que en molts sentits podien ser assumibles per part de la població o 
que es fonamentaven en idees identitàries prenacionals. Per tant, aquest tipus 
de nacionalisme es fonamentaria en la diferència entre comunitats humanes 
sota paràmetres culturals-racials, en certa forma, en autors actuals com en Josep 
Termes, tal com hem vist anteriorment, aquests paràmetres serien la base dels seus 
plantejaments. Però, en aquest cas, seguint els criteris de l’antropòleg Wade, no 
podem oblidar que “la raza, al igual que la etnicidad en general, es una categoría 
cultural más que una realidad biológica. Es decir, los grupos étnicos, incluidas las 
‘razas’, derivan de contrastes percibidos y perpetuados en sociedades particulares, más 
que de clasificaciones científicas basadas en genes comunes”10. Per tant ens trobem 
en aquest sentit un dels problemes fonamentals per trobar un nacionalisme 
d’esquerres, i per a més inri, independentista en el segle XIX, ja que en gran 
mesura els conceptes que utilitza Termes i altres historiadors, i en certa manera 
gran part de l’Esquerra Independentista actual, es fonamenten en principis 
reaccionaris del nacionalisme cultural-racial. I aquest principis, malgrat futures 
visions més o menys progressistes durant el segle XIX, o en la combinació amb els 
paràmetres nacionalistes liberals, en el seu fons, no deixen de fonamentar-se en un 
aspecte tan trivial i discutible com és el de raça o etnicitat. 

9 Com podria ser la d’arrel mazziniana que afirmaria que la “nacionalitat és una comu-
nitat natural d’homens reunits en una vida en comú per la unitat del territori, d’orígen, de cos-
tums i de llengua, tenint consciència d’aquesta comunitat”. A: L’Avenç, nº229, octubre de 1998, 
L’Avenç S.L, Barcelona.
10 PHILLIP KOTTAK, Conrad, Introducción a la Antropología Cultural, McGraw Hill, 
Madrid, 2007, p. 63.
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En el cas català, però, des dels moviments polítics actuals o des dels estudis històrics 
es remarca força sovint que la llengua i no la raça o la ètnia és el que configura 
l’essència del poble català i, en definitiva, el que crea la nació catalana i tot el 
seguit de variants11 d’un moviment social que evolucionarien fins el nacionalisme 
català actual. Per a Termes i una part important dels seguidors de les seves tesis, 
la llengua seria un dels aspectes psicològics per entendre la diferència cultural 
del poble català i, fins i tot, podríem trobar al segle XIX referents polítics com el 
republicà federal Vallès i Ribot12 que afirmava que “el verbo es el pensamiento de 
un pueblo y por lo tanto el signo natural de la unidad de una nación”13. És evident 
que el nacionalisme català i els seus precursors, en una situació que racialment es 
podria considerar com que la major part de la població sota el domini de l’Estat 
espanyol formaria part d’una mateixa “raça” o “ètnia”, la coneguda com a raça 
llatina, l’aspecte racial no podia ser la base de cap moviment nacionalista i que, 
per tant, la llengua, en el cas català, va ser la base del catalanisme i nacionalisme 
cultural-racial. En altres indrets d’Europa, tal i com remarcà Hobsbawn, podia ser 
la religió14, tal com es configurà a Irlanda o altres aspectes que, a la pràctica, van 
substituir el concepte de raça. En tot cas sobre el tema de la llengua cal tenir en 
compte les aportacions d’un dels principals difusors que defensaven l’existència 
d’un catalanisme d’esquerres a l’últim quart del s.XIX: Pere Anguera. Aquest 
afirmà de manera clara que “el fet de parlar en català o escriure’l, fins i tot de fer-ne 
una defensa, no implicà durant llargs decennis cap mostra de consciència política”15. 
Anguera, en aquest sentit no podia ser acusat d’espanyolista, ja que era una 
persona favorable a la independència actual de Catalunya, però, en aquest sentit, 
no veia precedents per arreu de catalanisme o nacionalisme per fets tan senzills 
com parlar o no català. De fet, en els seus diferents i interessants estudis, Pere 
Anguera remarcà que posteriorment al Decret de Nova Planta a Catalunya l’idioma 

11 Provincialisme, primer, catalanisme segon, regionalisme tercer i finalment nacionalis-
me, ja sigui o no independentista..
12 Per a historiadors com en Pere Gabriel seria un exemple de catalanisme d’esquerres al 
s.XIX.
13 L’Avenç, nº229, Octubre de 1998, L’Avenç S.L, Barcelona, p.42.
14 En el cas català l’Església catòlica també va ser precursora de les visions més cultu-
rals-racials, essencialistes i romàntiques en referència al catalanisme i nacionalisme català. En 
aquest sentit destacaria les aportacions de l’integrista religiós, resident a Sabadell al s.XIX i inicis 
del s.XX, Félix Sardà i Salvany, autor d’obres tan explícites com “El liberalismo es pecado”, 
figura que, per altra banda, serà àmpliament reconeguda dins del moviment catalanista i naciona-
lista català, tal i com es recull de l’article de Santi Vila i Vicente (veure bibliografia). O el fet de 
la devoció de la Verge de Montserrat com a sinònim de catalanisme o la devoció religiosa a Sant 
Jordi, patró de Catalunya.
15 ANGUERA, Pere, “El catalanisme en la historiografia catalana”. A: Recerques: histò-
ria / economia / cultura, nº 29, Barcelona, Curial Edicions, 1994, p.62.
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vehicular continuà sent el català i que, per altra banda, això durant tot el segle 
XIX va continuar sent dominant. De fet, malgrat prohibicions administratives, 
en moltes localitats els consistoris redactaven les actes en català. En altres estudis, 
igualment, s’indica que proclames espanyolistes, tals com les del General liberal 
Prim, a ciutats catalanes, les feia en català, i tot un llarg etcètera que fa pensar 
que la llengua per si mateixa no deixava de ser un mecanisme de comunicació 
sense cap tipus d’intencionalitat. Posteriorment, en tot cas, el nacionalisme 
utilitzarà aquest aspecte cultural bàsic de Catalunya, com és el català, per tal de 
patrimonialitzar-ho políticament. Malgrat que, tal i com remarcà Josep Termes 
o altres historiadors, amb el desenvolupament d’un nacionalisme conservador 
exemplificat sota el paraigües de la Lliga camboniana, qui deixava de parlar el 
català no eren les classes populars, eren les elits polítiques que, en alguns casos, 
eren part de la Lliga. El català és una llengua, la seva patrimonialització, política.

Una altra tesi referencial actual seria la que afirmaria que dins del republicanisme 
federal van existir tendències nacionalistes i/o catalanistes d’esquerres al s.XIX. En 
aquest sentit poden ser interessants els estudis d’historiadors com en Pere Gabriel, 
que sostenen que en determinats sectors del republicanisme federal existia certa 
consciència de catalanisme, no tant en figures com Valentí Almirall, més aviat 
en publicacions com L’Arch de Sant Martí, o en figures com en Vallès i Ribot.  
En tot cas tampoc sabem el grau de penetració d’aquest catalanisme dins del 
republicanisme federal català. El que sí sabem, per exemple, és que personatges 
com Valentí Almirall, el vell referent del catalanisme d’esquerres federalista, amb 
el pas dels anys més aviat tenia propostes interclassistes i certament moderades, 
fins al punt que estudis recents, tals com “El Imperialismo Catalán” de Enric 
Ucelay-Da Cal, afirmen que si hem d’analitzar a Almirall, més que com un referent 
de l’esquerra catalanista hauria de ser considerat com a referent dels projectes 
“imperialistes” dretans catalans de Prat de la Riba, Eugeni d’Ors i Francesc Cambó. 
De fet el model que proposà Almirall, a trets generals una nova Espanya, partia 
del reconeixement d’una pàtria catalana abans que l’Estat, però imitava estructures 
absolutistes com l’Imperi d’Àustria i Hongria. Seguint aquest fil, també veiem un 
aspecte fonamental dins de la diversitat del republicanisme federal, com resultava 
ser que el seu projecte, fins i tot en els elements filo-nacionalistes o nacionalistes, 
tenien una projecció estatal, ja que, de fet, tenien un projecte per a crear un nou 
Estat espanyol defugint dels centralismes. Per tant seria molt agosarat afirmar o 
veure l’independentisme català en diverses proclamacions d’un Estat català, per 
part de republicans federals, durant el Sexenni Democràtic, tal i com més o menys 
insinua Ferran Aisa i altres investigadores en diferents estudis. Cal pensar que 
fins i tot entre aquells sectors republicans federals que havien mostrat un fort 
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sentiment de catalanitat, que havien mitificat la Guerra de Successió16 com un 
element que associava a Catalunya com a baluard i bressol de les llibertats, fins i 
tot entre aquells sectors que, certament, veien amb molta hostilitat tot allò que 
relacionés Espanya amb Castella, és un fet que, tal i com apuntà l’historiador 
Àngel Duarte “que aquest sentiment de catalanitat sempre s’havia posat al servei d’un 
projecte nou per a Espanya -nació, estat i pàtria gran alhora-”17

Dins del context del s.XIX, malgrat poder afirmar que segurament en certs sectors 
republicans, tant de federalso no, existien sentiments de catalanitat, o fins i tot 
nacionalistes, però en aquest sentit, tots els projectes anaven encaminats a un 
replantejament d’Espanya o fins i tot de tota la Península Ibèrica (iberisme). De 
fet aquest doble “patriotisme” era habitual en totes les corrents que ja en el s.XIX 
reclamaven a Catalunya un sentiment identitari que es podria considerar com a 
nacionalista o precedent del nacionalisme... Els historicistes, romàntics i racials Jocs 
Florals, donaven premis a la fe, la pàtria (catalana) i l’amor, alhora que “avivaron 
el sentimiento de catalanidad, mientras proclamaban la españolidad de Catalunya”18, 
o Víctor Balaguer, durant el Sexenni Democràtic, mentre afirmava la identitat 
catalana i una descentralització estatal, tampoc amagava que això era  “compatible 
con la unidad política de la nación”19, és a dir, Espanya. O fins i tot, referents com 
l’anomenat Pacte de Tortosa de 1869, vist moltes vegades com un sinònim de 
catalanisme, ja que reclamava, en base als antics regnes de la Corona d’Aragó un 
sistema federal per a Espanya, va sorgir “más de la voluntad federal española que 
la estricta reivindicación nacional”20. O el Congrès Regional Republicà-Federal 
de Catalunya (Barcelona, 1883), malgrat partir d’uns posicionaments fortament 
catalanistes, no es negava de la necessitat d’un Estat espanyol o ibèric encarregat 
de les relacions polítiques i econòmiques internacionals, gestor de les xarxes de 
comunicació i àrbitre en possibles conflictes entre les diferents regions estatals 
federades. I de fet, dins del conglomerat republicà, especialment el federal, una 
de les opinions més recurrents seria la que afirmaria que “son, pues, la nación y 
la provincia instituciones artificiales, natural y muy natural, el municipio”21. Fins 
16 I de fet es mitificà per tal de reforçar, en els seus inicis, el propi estat liberal 
en construcció, tal i com ho indicarien les tesis que afirmen que “durante el trienio libe-
ral se mitificaron las viejas libertades catalanas” (idem cita 4) amb aquesta finalitat.
17 DUARTE, Àngel, “Republicans i catalanistes. Reus, 1890-1899”. A: Recerques: histò-
ria / economia / cultura, nº29, Curial Edicions, Barcelona, 1994, p.27.
18 GRANJA, José Luis & BERAMENDI, Justo & ANGUERA, Pere, La España de los 
nacionalismos y las autonomías, Síntesis, Madrid, 2003, p.29.
19 Idem, p.29.
20 Idem, p.29.
21 DUARTE, Àngel, “Republicans i catalanistes. Reus, 1890-1899”. A: Recerques: histò-
ria / economia / cultura, nº29, Curial Edicions, Barcelona, 1994, p.37.
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i tot figures com Pi i Margall, un dels presidents de la I República, federal i 
socialista, traductor de Proudhon al castellà, considerat moltes vegades com un 
referent del nacionalisme català, afirmà en la seva obra “Las Nacionalidades”, en 
referència a la llengua, un dels principals eixos del catalanisme i nacionalisme 
polititzat, que “¡La identitdad de lengua! ¿Podrá nunca ser ésta un principio para 
determinar la formación ni la reorganización de los pueblos? ¿A qué contrasentidos 
no nos conduciría? (...) ¡Qué de perturbaciones para el mundo! ¡Qué semillero de 
guerras!”22. De fet Pi i Margall, en tot cas, era favorable d’una descentralització 
estatal feta des del mateix poder, fins arribar als municipis que, en certa manera, 
era la base de gran part del republicanisme federal, tal i com quedà constatat, per 
exemple, en els episodis cantonalistes de 1873.

En aquest sentit, reconeixent que dins del republicanisme, especialment el federal, 
van poder existir precedents o directament posicionaments nacionalistes catalans, 
estaria d’acord amb les tesis d’Àngel Duarte que afirmaria que si bé durant el 
Sexenni i fins la dècada dels ‘80 del s.XIX va existir certa sintonia entre sectors 
republicans i regionalistes catalans, això pràcticament es trencà a la dècada dels 
‘90, amb episodis com les Bases de Manresa de 1892, amb un plantejament d’un 
catalanisme corporatiu i més proper a un esquema d’Antic Règim que liberal-
democràtic, o el pes cada cop més fort d’un clericalisme dins del moviment 
catalanista que farà que gran part del republicanisme rebutgi aquesta deriva 
conservadora. De fet es podria afirmar que si bé el republicanisme, a trets generals, 
va fer ús d’un patriotisme regional compartit amb un patriotisme espanyol, a inicis 
del s.XX la major part del republicanisme abandonà aquesta aliança o foment del 
catalanisme. Per tant, fins i tot, tal i com Joan-Lluís Marfany afirmaria, gran part 
del primer lerrouxisme va ser l’hereu directe del republicanisme català del s.XIX. 
Altres estudis sobre el lerrouxisme, tals com els de Joan Bautista Culla, afirmarien 
que gran part dels lerrouxistes eren catalans, catalanoparlants i, fins i tot, en la seva 
premsa era força habitual veure escrits en català. En aquest sentit, les afirmacions 
d’espanyolisme i foranisme que des del catalanisme es feia del lerouxisme s’haurien 
de matisar si ens referim a la seva base social. En aquest sentit resultaria revelador 
un escrit d’un lerrouxista a inicis del s.XX en una publicació d’aquest moviment 
polític: “Er señó Llexiu é un escritor der Cu-Cú, que es una espesie de periódico escrito 
por gente de los comersios. Pues bien, m’habia enterao un servidor de ustés que aún 
nacío en er mesmísimo barrio de Pescadores de la Barseloneta, tengo que pazar por 
castellano y andalús sólo porque me las doi de lerrouxista (...) Voy a desirlo con argo 
de vergüenza: apezar de que zoy republicano, juro por la salú de mi pobrecica mare 
22 DEL RÍO ALDAZ, Ramón, Liberalismo, soberanía y conceptos de nación en el s.XIX. 
Un estudio comparado. Dossier de textos históricos, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerda-
nyola del Vallès, 2009, p.10.
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que soy catalán; pero vamos, s’han empeñao que no lo soy y ¡vaya V a contradecirles!”23. 
En definitiva, en el s.XIX podem trobar referents dins del republicanisme de 
catalanisme, però difícilment es podria afirmar que eren d’esquerres si ens referim 
a Valentí Almirall, o fortament catalanistes en figures com Pi i Margall, ja que, 
directament trobariem més aviat un sentiment localista que no pas regionalista 
o nacionalista i que, en els sectors que sí podem trobar aquest sentiment de 
comunitat imaginària, serien certament minoritaris, especialment a finals del 
s.XIX i inicis del segle XX. Per altra banda, en cap moment es pot afirmar que els 
moviments que reclamaven una independència de Catalunya en tot cas volien la 
segregació de la resta de l’Estat, més aviat una refomulació del mateix.
 
Sobre el simbolisme independentista actual: la bandera, l’escut de Catalunya, 
la Guerra dels Segadors o de 1714, caldria, per una banda, veure que dins del 
món catalanista altres símbols, bàsicament religiosos, van ser i són també molt 
predominants, tals com la devoció a la Verge de Montserrat o a Sant Jordi, per 
altra banda la bandera i l’escut, en veritat, són una referència a una antiga Corona 
feudal i d’Antic Règim, la qual difícilment es podria considerar com a sinònim de 
progrés, a més a més, sota aquesta senyera i escut la corona Catalano-aragonesa 
va ser una potència imperialista de la mediterrània. Sobre els Segadors cal pensar 
que la seva música va començar a ser popular en el s.XIX, però que, fins i tot la 
lletra actual, datada de 1899, va ser obra d’un anarquista com Guanyabens. I 
un ball com la sardana, només típic a l’Empordà, va començar a ser popular a 
finals i inicis del s.XX, i en part promocionat per la burgesia catalana vinculada, 
per exemple, a l’Orfeó Català i a la nissaga Millet. I sobre la derrota de 1714 cal 
esmentar que un episodi de guerra entre monarquies absolutistes europees es va 
mitificar, ja que les suposades institucions autònomes catalanes de democràtiques, 
liberals o revolucionàries no en tenien res, per molt que Pau Casals a l’ONU fes el 
numeret i, de ben segur, el ridícul.

Sobre el moviment obrer i anarquista, segons tesis un altre cop de Josep Termes, 
trobem referents nacionalistes i catalanistes en abundància. És evident que dins 
del moviment obrer que encara tenia una vinculació directa amb sectors federals, 
una part, almenys, podien tenir sentiments nacionalistes. Per exemple en aquest 
sentit resulta un fet clau llegir les memòries de l’internacionalista Anselmo 
Lorenzo. Per una banda va ser un exemple d’obrer que rebutjava tot tipus de 
nacionalismes, tant de caire cultural-racials com de liberals. Pensava que entre 
els pobles i les comunitats, més enllà si les nacions existien o no, el que realment 
s’havia de fomentar era la fraternitat entre les persones explotades d’arreu del 
23 MARFANY, Joan-Lluís, “Catalanistes i lerrouxistes”. A: Recerques: història / econo-
mia / cultura, nº29, Curial Edicions, Barcelona, 1994, p.42.
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món. Va ser actiu en lluites a Madrid el 1870 i 1871 en contra de les celebracions 
patriòtiques espanyoles del 2 de maig i va participar en actes com el té fraternal 
entre espanyols i francesos el 2 de maig de 1871, acte que va ser boicotejat per 
ordres espanyolistes al crit de “¡Mueran los afrancesados y traidores!”, amb el resultat 
final de més d’un participant en l’acte apallissat. Un any abans, l’internacionalista 
madrileny Francisco Mora, des de les pàgines de “La Solidaridad” madrilenya, 
sobre el 2 de maig afirmà que “todas las ideas que se opongan a la Libertad, Igualdad 
y Fraternidad de los hombres, son injustas. El patriotismo, que se opone a la fraternidad 
de los pueblos es, pues, injusto”24. Posteriorment, ja a Barcelona, sobre el patriotisme 
català, fet que podia ser extensible a altres formes identitàries nacionals, en les 
seves memòries afirmà que “si entre la juventud burguesa existe esa plaga, no está 
enteramente exenta de ella la proletaria. De ello podría aducir pruebas presentando 
algún dato en demostración de que en algunos casos mis compañeros anarquistas 
catalanes me han manifestado que no olvidan que yo había nacido al otro lado del 
Ebro” 25. És evident, per tant, que els sentiments nacionalistes, d’alguna forma 
o altra van influenciar moviments com l’obrer i l’anarquista, de fet, tal i com 
apunta en Pere Gabriel, dins del moviment anarquista, al voltant de figures com 
Josep Llunas i Pujals, en Cels Gomis o Eudald Canibell van existir mostres d’una 
profunda catalanitat26. Però hem de pensar que si, efectivament, a Catalunya 
existien tota una sèrie de sentiments identitaris culturalment acceptats, també 
cal pensar que’ls moviments nacionalistes, com a bons propagandistes, seguint 
les tesis d’Ucelay Da-Cal27, van sapiguer reconduir aquests aspectes presents a la 
cultura, tals com un sentiment d’antipatia o rivalitat vers a Castella i Madrid, certa 
desafecció al centralisme estatal, o l’us predominant del català, per tal de teixir un 
moviment polític que patrimonialitzés aquests aspectes culturals per fer política, i 
no sempre al servei de la nació -només caldria pensar en Cambó, Estruch i d’altres 
que recolzaren els colpistes de 1936-. En certa manera aquest aspecte és recorrent 
en tot tipus de nacionalismes passats i presents, no sent cap excepció l’actual 
Esquerra Independentista catalana. En tot cas dins del moviment anarquista i 
obrer, el que més trobem són, per una banda, sentiments internacionalistes que, 
seguint les tesis d’en Pere Gabriel, representarien tot aquell tipus de sentiments 
que reconeixien les diferents peculiaritats culturals però que davant d’aquestes 
el que realment primava era la fraternitat entre els pobles explotats pel Capital i 
els Estats d’arreu del món. Aquesta fraternitat pràctica, per exemple, va quedar 

24 LORENZO, Anselmo, El proletariado militante, Alianza, Madrid, 1974. Pròleg i notes 
d’en José Álvarez Junco, p.158.
25 Idem. p.350.
26 No hem de confondre això amb catalanisme o nacionalisme.
27 UCELAY-DA CAL, Enric, “Per un catalanisme ‘Imperial’. La publicitat política de la 
Lliga”. A: L’Avenç, nº277, febrer de 2007, L’Avenç S.L, Barcelona. 
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palesa quan en el I Congrès de la FRE-AIT, el 1870 a Barcelona, la federació 
local de Barcelona va pagar el viatge a la delegació madrilenya ja que aquesta no 
tenia diners per pagar-se’l. Anselmo Lorenzo explicà perfectament el sentiment 
fraternal que va sentir i com personatges catalans com Rafael Farga Pellicer els van 
acollir com a autèntics germans. Per altra banda dins del moviment anarquista es 
podria també constatar sentiments universalistes, els quals directament, fins i tot, 
negaven qualsevol sentiment de reconeixement de “pàtries”, constatant, per altra 
banda, que davant d’aquest tipus de fets polítics el que realment comptava era la 
voluntat d’ésser, és a dir, voler formar part o no d’una determinada “comunitat 
imaginària”. Majoritàriament el moviment anàrquic va rebutjar la lluita 
nacionalista, i no tant per un rebuig frontal o per sentiments espanyolistes, els 
quals tampoc eren gaire presents, més aviat motivat pel fet què la seva lluita anava 
encaminada a la emancipació dels treballadors i de la humanitat. Per tant, dins de 
la seva òptica no podien ser gaire partidaris d’un nacionalisme liberal quan volien 
la destrucció de l’Estat, o d’un nacionalisme cultural-racial que tenia la llavor 
de la jerarquització dins dels seus plantejaments. Per tant, fins i tot en figures 
com Josep Llunas, impulsor de la publicació La Tramontana, o en Cels Gomis 
i Mestre, conegut anarquista, folklorista català i potenciador de l’excursionisme 
conjuntament al també anarquista amb sentiment de catalanitat, Eudald Canibell, 
trobem una visió del què significava ser català i que no tenia gaire a veure amb els 
plantejaments d’altres corrents polítics, ja que les seves bases argumentals estaven 
fonamentades en un pensament positivista, amb una fe en la raó i la ciència, 
antiestatista, anticlerical i defensora de les lluites de treballadors/es. En aquest 
sentit Cels Gomis, per exemple, va publicar obres i articles contraris a certs mites 
existents dins de la cultura catalana, entesa com quelcom variable i que havia de 
purgar, en el seu camí de progrés, certs accidents com el clericalisme, o la creença 
que els treballadors no catalans eren ganduls (revista Acràcia, 1886), o contra la 
ignorància entre les masses explotades. En definitiva, un idearis internacionalistes 
que si bé podien fer mostra de catalanitat o fins i tot de reconeixement de la seva 
pàtria, en cap cas demanaven la construcció d’un nou Estat28, ni fomentaven 
la rivalitat entre pobles. En definitiva, res millor que llegir el mateix Gomis en 
referència al certamen per reformar la lletra dels Segadors el 1899 per entendre el 
posicionament d’aquests internacionalistes: “Què vol que em sembli, amic Ginestà, 
del certamen per a premiar una composició poètica que s’adapti a la música d’Els 
Segadors i sigui un crit de geuerra contra Castella? Que no en sortirà res de bo. (...) 
predicar avui l’odi contra un altre poble, sigui el que sigui, sols perquè els governs 
que parlen la seva llengua ens maltracten, és senzillament un absurdo. Lo nou cant 
d’Els Segadors, si algun dia es fa, serà contra tots los governs, puix tots ho fan prou 
malament. Serà un crit d’odi i de venjança contra tots los que “tallen el bacallà”, 
28 L’eix principal de l’Esquerra Independentista actual.
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dispensi’m lo modisme, tant si ho fan a Madrid com a Barcelona. I al parlar aixís no es 
pensi pas que jo sigui enemic de l’autonomia de Catalunya, ans al contrari: la vull tan 
àmplia que de segur que se n’esgarrifarien fins los que lluiten en les files més avançades 
del catalanisme. Per a mi s’ha de començar per l’autonomia individual dins de cada 
poble, per la de cada poble dins de cada regió o encontrada natural, i per acabar per 
la de cada encontrada dins de cada nació. Per substituir Barcelona a Madrid i la 
brutícia d’aquí a la d’allí, no val la pena de canviar l’ordre de coses actual”29.
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Una opinió anarquista sobre l ’Estat i els pobles

Aquesta reflexió sorgeix de les inquietuds d’indivídues que formen part del 
grup UAB de la Federació d’Estudiants Llibertàries. A partir de les jornades que 
queden recollides en aquest llibre, s’intenta apropar de manera breu la idea que 
tenim sobre la particularitat dels pobles del món i del poble català en concret. 
Aquests, víctimes dels Estats1 que al llarg de la història han aniquilat aquestes 
particularitats i no han permès el què nosaltres entenem per una veritable i 
completa independència dels pobles.

Entenem que els pobles sorgeixen a partir de dues premisses generals, una de 
positiva i una altra de negativa, que es relacionen entre si constantment. La 
positiva és la sorgida de la socialització d’un grup humà a partir del seu propi 
recorregut històric que canvia contínuament. Es tracta de la convivència, 
l’intercanvi i la solidaritat amb els que et relaciones en forma de xarxa de subjectes 
d’ampli espectre en constant desplegament. Aquesta premissa es veu definida, i a 
la vegada acotada, per un factor negatiu, que és definidor. Es tracta d’imposicions 
administratives fixades en el territori en forma d’Estat. Es tracta d’una vertebració 
social a través de la imposició, atès que tots parteixen de la mateixa explotació que 
defineixen l’individu, perquè acoten la seva llibertat arreu del territori on l’Estat, 
amb múltiples facetes i peculiaritats subjectes a les lluites entre desheretades i 
propietaris, exerceix les mateixes directrius fixades en un territori concret. 
D’aquesta manera, es creen vincles de cohesió social, perquè el col·lectiu es veu 
identificat i definit a través d’aquests dos factors generals.

1  Entenem els Estats com construccions administratives fictícies que es basen en l’ex-
plotació i el control dels recursos i de les persones, que, per mitjà de la violència estatal, es veuen 
obligades a sotmetre’s als designis de les elits polítiques.

Pau Gómez Aramburu i Oriol Delgado Rodríguez
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Ara bé, cal diferenciar els pobles des nacionalismes. El nacionalisme és una 
construcció conceptual que, a partir del sorgiment d’una cultura, amb la promoció 
de certs aspectes de la societat a través de les diverses vies de control social estatals, 
com per exemple l’escola, intenta crear una identificació de la població amb el 
territori i les seves institucions. D’aquesta manera, veiem com la cultura que 
ha estat capitalitzada per les institucions governatives és utilitzada per crear un 
sentiment. Aquest serà utilitzat per fer política en base a una creació etèria; de 
manera que s’obvien els aspectes socioeconòmics als quals es veu subjecte qualsevol 
col·lectiu humà. En definitiva, es converteix en un instrument de control social.

Com a instrument de control social, el nacionalisme possibilita la instrumentalització 
de la massa, perquè quan apel·la a aquest sentiment nacional mobilitza la població 
a favor d’uns interessos de classe sota un pretext transversal com és el cultural. 
Es tracta de crear una identificació del col·lectiu en el maquillatge corresponent, 
variable en cada territori, que presenta uns interessos per sobre de les desigualtats. 
Això genera cohesió i vertebració, perquè es tracta d’un discurs en positiu al qual el 
col·lectiu respon i que, com a mitjà de control, és molt més subtil que la repressió 
física directa. Com si fossin peces d’un trencaclosques, aquests sentiments, que 
no deixen de ser la identificació de l’individu amb un espai físic concret delimitat 
per les institucions, no ha d’implicar una guerra oberta contra els altres territoris 
amb les seves corresponents cultures. És més, permeten un sistema econòmic 
especialitzat a àmbit interterritorial i transterritorial, que és la integració al sistema 
econòmic global en el marc del capitalisme pretèrit, que provoca la tecnificació 
territorial amb un sistema principal d’acumulació de capital i tot una amplia 
perifèria que hi està supeditada.

Amb aquestes característiques, el nacionalisme queda retratat com a eina de 
control social, però també pot adquirir altres matisos que creiem que s’han 
d’esmentar en aquest escrit. No cal oblidar que el nacionalisme en molts casos s’ha 
transformat en una eina d’alliberació de la població subjecta a un règim superlatiu 
d’explotació econòmica. Ens estem referint al colonialisme pròpiament dit i a les 
mutacions que a sofert al llarg del temps. En contra d’aquest règim d’explotació 
d’ampli espectre trobem els moviments d’alliberació nacional de caire socialista. 
En aquest cas, es repeteix el patró ja esmentat anteriorment en què un territori 
es veu subjecte a una explotació concreta que fa que el corresponent col·lectiu 
tingui com a punts en comú la història recorreguda conjuntament i, en el present, 
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la mateixa estructura explotadora, de mode que es genera una identificació que, 
en aquests casos, es “materialitza” en un sentiment nacional reivindicatiu sumat a 
una proposta contraria i antagònica al capitalisme, el socialisme.

Acotant més, ens fixarem en la explotació econòmica intraterritorial. En el cas 
català, veiem que hi ha un sistema centralista, l’Estat espanyol, que intenta crear 
una cultura global homogeneïtzadora compatible amb el sistema mercantil que, 
tot i que diu respectar les peculiaritats de cada territori, l’Espanya plural, aquest 
els institucionalitza intentant crear un sentiment nacionalista espanyol. En 
contraposició a aquest sistema centralista que té uns interessos econòmics concrets 
en la promoció del corresponent nacionalisme, trobem en el cas català la cultura 
oficial catalanista. Es tracta d’un instrument de grups de pressió econòmics i una 
forma de contrapoder al sistema centralista que genera arguments històrioculturals 
per tal de legitimar demandes i interessos econòmics i materials de classe, la 
de l’elit econòmica i política del territori català que no comparteix alguns dels 
interessos materials, que sí la majoria, del govern central. Aquest fals sentiment de 
catalanitat –que normalment no passa del folklorisme– no els impedeix entrar en 
les estructures polítiques i econòmiques espanyoles i, molts cops, dirigir-les. A tall 
d’exemple, la Lliga Regionalista, CIU, ERC o el Centre Català de Negocis.

Per tal que aquest fet sigui possible assistim a un segrest de la cultura popular 
catalana en el qual se l’edulcora i se’n potencien aquells aspectes interessants per 
als propòsits dels dirigents; se la transforma fins que no és més que una sèrie d’actes 
buits de continguts amb els quals tant l’elit econòmica com les treballadores poden 
arribar a identificar-se. D’aquesta manera, les segones es fan seves les aspiracions 
dels primers, ja que així “hi guanya el país”.

Vist que la cultura està supeditada a interessos econòmics, no deixarem d’observar 
que hi ha una pugna pel mercat. Aquesta pugna és per la capitalització del 
capital, tot fent ús d’estructures nacionals, és a dir, dels Estats. Llavors trobem 
un enfrontament constant a escala global, de manera que es conforma el sistema 
mercantil, és a dir, el lliure mercat, igual de competitiu per a tots. Els beneficiaris 
del sistema econòmic capitalista no tenen interessos nacionalistes, però sí que 
necessiten els Estats, perquè aquests els asseguren l’explotació de les treballadores 
i dels recursos territorials.

unA oPinió AnArquistA... - PAu gómez i oriol delgAdo
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Per a concloure, volem senyalar com els nacionalismes amb les seves respectives 
estructures de poder integrades en un sistema capitalista globalitzat potencien 
la individualitat, i fan que es trenquin els llaços d’empatia col·lectiva i ofereixen 
experiències presentades col·lectivament però consumides individualment. Així, 
es coacciona el lliure desenvolupament humà en societat a través d’ingerències 
externes en la relació intergrupal que limiten l’experiència individual en la vida 
social.
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El nacionalisme lingüístic

Aquesta petita reflexió neix arran d’una de les activitats de les jornades titulades 
“Anarquisme i Pobles”, que consistia en el passi d’un documental sobre una conferència 
que va fer Juan Carlos Moreno Cabrera, lingüista i escriptor madrileny, que portava 
per títol “El nacionalismo lingüístico”.

Sempre he considerat que des de posicions anarquistes, o antiautoritàries en general, 
s’han criticat i debatut temes als quals el nacionalisme sempre s’ha aferrat per justificar-
se, com ara la història, la cultura o el territori, però que, en canvi, no s’ha parat gaire 
atenció en un altre pilar que és fonamental: l’idioma. En el cas de Catalunya o els 
Països Catalans, és més, la qüestió lingüística es podria catalogar de motor principal 
de les demandes nacionalistes i independentistes.

M’agradaria començar emmarcant el tema que dóna títol a aquest escrit. Quan 
parlem de nacionalisme lingüístic parlem, de fet, d’un tipus de nacionalisme 
cultural, la base del qual és, òbviament, la cultura nacional. Però què és i què 
no és exactament? D’entrada, perquè existeixi una cultura nacional, ha d’haver-
hi prèviament estat-nació, segons la concepció europea i moderna, és a dir, un 
estat en el qual hi hagi cohesió interna, complexitat d’interrelacions, divisió del 
treball, un fenomen urbà establert, etc. Quan una societat és englobada dins un 
estat-nació, se’n “nacionalitza” la cultura; tant allò que ja existeix com allò que 
existirà. És a dir, que tot el que ha estat escrit (o ho serà) en la llengua d’aquesta 
cultura passa a ser propi, nacional, i, d’altra banda, tot el que està escrit en una 
altra llengua serà estrany, forà, estranger.

Miquel Sorribas
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Conseqüentment, podem dir que la llengua de cultura estableix els límits de la 
pàtria. I aquí en tenim un bon exemple: els Països Catalans s’emmarquen dins el 
territori de domini lingüístic del català. Així, podem afirmar que no només les 
nacions es tracen sobre el mapa, sinó que les cultures nacionals també. També 
podem concloure que, si les nacions es poden fer, desfer i modificar, aleshores les 
cultures nacionals també poden ser objecte de tots aquests canvis.

Parlem ara del que no és una cultura nacional. Per començar, no és una cultura 
ètnica, en tant que un estat-nació mai no està compost per gent d’una ètnia 
única i diferenciada, per bé que s’hagi intentat. Tampoc podem confondre 
cultura nacional per cultura popular, perquè la primera, a més a més del poble, 
està composta del clergat, la burgesia, l’aristocràcia, i altres paràsits. La cultura 
popular, per a esdevenir cultura nacional, ha de ser assumida i reflectida per les 
elits culturals en la llengua pròpia. A tall d’exemple, posaré la Sardana. Aquesta 
dansa deixa de ser un ball comarcal i passa a representar tota una nació gràcies a 
l’esforç de la burgesia catalana, encapçalada per Francesc Cambó, a la primeria 
del segle XX, perquè esdevingués símbol de germanor i catalanitat. Cal apuntar, 
però, que aquesta no és la dinàmica de sempre, ans al contrari. La nacional és una 
cultura complexa, formada per la intercomunicació i la dialèctica cultural entre el 
nivell “culte” i el “popular”. És a dir, que cada nivell aporta certes coses, de manera 
que un sempre pren o adapta coses de l’altre, i viceversa.

Caràcter, ànima i identitat nacional

És ben comú trobar entre els arguments nacionalistes afirmacions com que, des 
d’antany, des de temps immemorables, ha existit un poble que tenia uns trets 
diferencials i diferenciadors, un caràcter propi. S’arriba a parlar d’una “ànima 
col·lectiva”, que compartim tant nosaltres com les nostres avantpassades 
mil·lenàries. Des del meu punt de vista, és difícil de creure en l’existència d’una 
comunitat de caràcter o un caràcter nacional, pel simple fet que no és possible 
parlar d’una manera de fer i d’entendre les coses comuna a tots els membres d’una 
nació. Evidentment que tenim concepcions i maneres de fer semblants a les de 
les nostres antecessores, atès que tant nosaltres com elles ens hem mogut més o 
menys dins els mateixos límits geogràfics, hem mamat les mateixes idees i ens hem 
enfrontat amb una realitat semblant, però igual que també les poden tenir amb 
qualsevol individu de qualsevol altra nació, per bé que potser en un grau inferior, 



 
61

el nAcionAlisme lingüístic - miquel sorribAs

pel fet que pertanyen a cultures que potser no han estat tant en contacte al llarg 
de la història.

Segons aquesta teoria, aquesta ànima col·lectiva queda reflectida en l’idioma, 
vehicle que utilitzen els pobles per a expressar-se, i, per tant, la llengua s’adapta al 
seu caràcter. Així, s’estableixen tòpics estúpids com: l’alemany és dur com ho són 
els seus parlants, l’italià és refinat, l’espanyol és enèrgic, i tants altres. En aquest 
punt vull matisar, però, que, a pesar que no crec en cap ànima col·lectiva ni cap 
sentiment nacional, sí que comparteixo la creença que és el poble qui modela el 
llenguatge. Això sí, cal tenir en compte que el llenguatge també modela la nostra 
manera de pensar; o sigui, que és una influència recíproca constant.

Retornant al tema, veiem com el llenguatge desenvolupa una doble funció al servei 
del poder, i sempre per mitjà del nacionalisme lingüístic. D’una banda, l’idioma 
estableix una separació entre “nosaltres” i “elles” i, de l’altra, ens cohesiona a totes 
“nosaltres”. Amb això, vull dir que entre el poble es crea un fals sentiment de 
pertinença a una nació basat en un raonament molt pobre, que és el següent: 
nosaltres som A perquè parlem A’, i elles són B perquè parlen B’. I, alhora: si totes 
nosaltres parlem A’, és perquè totes nosaltres som A. 

En aquesta mateixa tònica, també se sent dir que fa segles existia un poble diferent 
i diferenciat, que s’expressava en un idioma distint, propi, que el caracteritzava. 
Per tant, mantenir aquesta cultura i aquest idioma és essencial –quan no l’únic 
camí– per a continuar existint com a tal. No cal fixar-s’hi gaire per veure que 
no deixa de ser una fantasia creure que la generació actual conserva la mateixa 
essència o el mateix caràcter que la de fa quatre segles. És, això sí, una bona 
arma per a cohesionar els individus d’un poble, al mateix temps que fer-los sentir 
diferents dels individus d’altres pobles. La fidelitat a l’idioma, en aquest sentit, 
esdevé automàticament la fidelitat a la pàtria i, en els casos en què la nació ha 
estat encabida dins unes fronteres polítiques, acaba sent, al capdavall, lleialtat i 
submissió a l’estat, que és qui diu protegir l’idioma a partir de les institucions 
pertinents.

La instrumentalització política de la qüestió lingüística

En aquest sentit, crec que hi ha dues tendències. D’una banda, la imposició 
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d’una llengua nacional per a eliminar la diferència lingüística (la multiplicitat 
de llengües) existent dins de la mateixa nació o del mateix estat; és el que sovint 
s’anomena “unilingüisme estatal”. Aquesta estratègia acostuma a ser, a més a més, 
centralista, en tant que l’idioma imposat a la resta del territori sol ser l’idioma de 
la capital, focus polític, cultural i econòmic. De manera automàtica, qualsevol que 
llegeixi això pensarà en la imposició del castellà (l’idioma del poder i de la capital 
de l’Estat espanyol) sobre el català, vist com a perifèria dins l’àmbit espanyol 
(en tant que no-centre). Totalment cert. Ara bé, no hem d’oblidar que, en el cas 
català, la imposició d’una forma estàndard no deixa de ser tres quarts del mateix: 
tot i compondre’s teòricament de totes les varietats dialectals, és principalment 
català central. Això significa, ara en l’àmbit català, que la varietat de la capital del 
territori bandeja la resta de dialectes, que són considerats perifèria, comarques, de 
pagès. A pesar que molt sovint s’ha dit que Pompeu Fabra va intentar crear una 
normativa i un estàndard en el qual totes les varietats tinguessin cabuda, sense 
menystenir-ne cap i evitant donar especial importància a una o a una altra, crec 
que tampoc no hem d’oblidar que la burgesia dels primers anys del segle XX –de 
la qual Fabra formava part– es concentrava, majoritàriament, a l’àrea de Barcelona 
i que, per tant, tot el poder polític, econòmic i cultural se centrava en la capital. 
Així, s’entén que la balança s’inclinés més cap aquí.

De l’altra, com a resposta a aquesta opressió lingüística –i, gairebé sempre, també 
política–, sorgeix la reivindicació de la diferència lingüística per part de les altres 
llengües existents dins el mateix territori emmarcat per les fronteres estatals. Així, 
quan un poble se sent amenaçat, recorre a aquesta arma lingüística. És el cas del 
gallec, formalitzat com a llengua arran del sorgiment del nacionalisme gallec a 
mitjan segle XX; o del català, normalitzat i normativitzat a la primeria del segle 
XX, atiat pel nacionalisme burgès català, procedent de la Renaixença del segle 
anterior.

El nacionalisme lingüístic és una estratègia burgesa, així com també ho és el 
nacionalisme polític: és la burgesia qui s’encarrega d’elaborar un estàndard 
lingüístic comú a tota la nació, amb el qual aquesta s’hi pugui identificar, així 
com de produir i difondre cultura expressada amb aquest estàndard. Ens podem 
preguntar, doncs, si realment necessitem un model de llengua determinat i únic a 
tot el territori per a sentir que el que parlem és el nostre idioma.
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La importància de l’idioma en la reivindicació nacionalista catalana

El català ha estat sempre un dels pilars bàsics de la reivindicació nacionalista 
catalana. També ho han estat la cultura, el territori i la història, entre d’altres, 
però aquí no en parlaré. Amb el sorgiment de la Renaixença, les elits culturals i 
polítiques catalanes comencen a expressar-se en català i a reivindicar un catalanisme 
polític. Així, usen la qüestió de la identitat lingüística de Catalunya per als seus 
fins polítics. En aquest context, es redacten les Bases de Manresa –un dels textos 
fundadors del nacionalisme català, 1892–, en les quals es fa una especial menció 
a la llengua: ha de ser l’única oficial a Catalunya i també entre aquesta i el poder 
central. De fet, és la tercera base.

Ja a la primeria del segle XX, en una clara voluntat de fer revifar el sentiment 
nacional del poble català, la llengua pateix un procés de normativització lingüística 
a càrrec de les elits culturals catalanes: es depura la llengua i s’intenta agrupar les 
dues tendències lingüístiques d’aleshores: el català acadèmic (culte i arcaic) i el 
català corrent (castellanitzat).

Amb la mort de Franco, Catalunya, les Illes i València restableixen els òrgans 
de govern autonòmic i adopten el català com a llengua cooficial. En el context 
de la “recuperació de les llibertats perdudes com a nació catalana”, de l’Estatut 
d’Autonomia, etcètera (d’un nacionalisme català renovat), a partir del 1980 
i durant els més de vint anys d’etapa convergent, el govern autonòmic pren la 
reivindicació del català com a motor de la seva política. Segons l’expresident Pujol, 
el català és el fonament de la nació catalana i ha estat sempre la llengua històrica 
de Catalunya (conferència pronunciada el 1995). També hi deia que els catalans 
han resistit la persecució (lingüística) de l’Estat espanyol gràcies a la seva lleialtat 
a l’idioma. Malgrat tot, aquesta persecució ha deixat seqüeles: el mal estat actual 
(d’aleshores i d’ara també, quinze anys després). Per a solucionar aquesta feblesa, 
cal una política lingüística (per part de la institució) i una militància catalanista 
(per part del poble). Si resumeixo aquí aquests punts és perquè venen a configurar 
bonament el nacionalisme político-lingüístic català present fins avui dia.
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La reacció del poble envers el català, el bilingüisme i la situació de diglòssia

Hi ha la teoria segons la qual, en tant que entitats productores i divulgadores 
de cultura, quan la burgesia o la classe intel·lectual s’expressa en una llengua no 
pròpia, l’idioma comença una fase de retrocés. Posem com a exemple el cas gallec. 
Durant anys en què la burgesia s’ha expressat en castellà, el gallec s’ha convertit 
a la força (per decret de la Xunta) en un pseudodialecte del castellà: les normes 
ortogràfiques s’allunyen del bloc lusità i s’assimilen a les del castellà. De fet, avui 
dia, quan surt algú parlant gallec a la televisió ja no hi posen subtítols, perquè 
s’entén.

I d’exemples que il·lustrin aquesta teoria en podem trobar uns quants si fem un 
breu repàs històric del cas del català. Durant els segles XVI, XVII i XVIII la 
producció cultural en català culte pateix un gran retrocés (qualitatiu i quantitatiu), 
però sobreviu gràcies al poble, que continua utilitzant-lo com a llengua corrent. 
Més endavant, els Decrets de Nova Planta de Felip V (segle XVIII) imposen la 
castellanització del territori, però, un altre cop, només en l’àmbit administratiu/
formal; el poble, en canvi, el manté viu, de manera que s’origina una situació 
de disglòssia. El segle XIX la burgesia i l’aristocràcia continuen expressant-se 
en castellà, fins que sorgeix la Renaixença i es passen al català, pels motius ja 
esmentats més amunt. 

Com ja se sap, (fent així un salt històric imperdonable) durant bona part de la 
dictadura franquista, l’ús del català és reduït a l’àmbit familiar i col·loquial. Torna 
a ser el poble qui el manté viu. Actualment, la situació és força diferent. Sempre 
generalitzant, d’una banda, el poble s’expressa en castellà (i en mil idiomes més); 
de l’altra, l’administració i l’ensenyament ho fa en català, atès que ho dicta la llei. 
La burgesia, però, tant fa servir el castellà com el català; tot depèn dels interessos 
empresarials, polítics o mediàtics. El català, doncs, es considera una llengua 
refinada, culta, que s’ha d’aprendre, mentre que el castellà és la llengua del carrer, 
informal, la que s’aprèn, alhora que vàlida per a entendre’s amb tothom i a tots 
els àmbits. 

El fet que la normalització del català des dels anys noranta s’hagi dut a terme 
institucions com la Secretaria de Política Lingüística o el Consorci per la 
Normalització Lingüística ha fomentat la creença que el català és l’idioma de 
l’administració, de la Generalitat, el culte, el de la burgesia, que és qui ha empleat 
aquestes estratègies de dalt a baix en la normalització. El resultat és que el poble 
ja no se’l sent tant seu.
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L’ús i la defensa del català davant l’unilingüisme castellà

Només es veritablement francès de cor i d’ànima, de cap a peus, aquell qui sap, parla 
i llegeix la llengua francesa (Alfred de Musset, poeta i novel·lista).

“Parlar és ser?” és una pregunta que s’utilitza bastant quan es parla de llengües i 
identitat. Bé, crec que parlar català no significa sentir-se català en tant que membre 
d’un conjunt d’individus que comparteixen un caràcter comú, tal com defensa i 
justifica el nacionalisme (lingüístic). Tampoc no significa sentir res en comú amb 
els antics membres d’aquesta suposada comunitat, poble, nació o com se li vulgui 
dir. Si parlem català és perquè és la llengua en la qual hem estat educades i en la 
qual ens hem comunicat al llarg de la nostra vida. Podem sentir-nos-la nostra per 
aquests motius i podem estimar-la de la mateixa manera que estimem allò que ens 
és proper sentimentalment: el nostre carrer, el nostre barri...

Evidentment que totes i cada una de nosaltres formem part d’una comunitat 
lingüística –o més d’una–, des d’un punt de vista sociolingüístic. Cal matisar, 
però, que no per la mera raó de parlar el català i de tenir-lo com a llengua 
pròpia, mare, vehicular o preferida ens hem de sentir englobades dins de cap 
grup (lingüístico-nacional), com tampoc no ens volem etiquetar com a catalanes, 
espanyoles, o el que sigui, pel sol fet de viure dins d’aquestes fronteres polítiques. 
Tot enquadrament significa limitació, reducció, anorreament de la persona com 
a tal. 

Òbviament, tampoc no entenc la reivindicació del català com a eina de reivindicació 
nacional o estatal. La defensa del català davant del castellà no significa la defensa 
de la nació catalana o d’un Estat català en front de l’Estat espanyol; simplement 
és lluitar contra l’opressió lingüística que pateix el nostre idioma i que, per tant, 
patim les catalanoparlants en el sentit que no podem expressar-nos en la nostra 
llengua en total llibertat. La lingüística és una de les tantíssimes formes que adopta 
l’opressió i, per tant, cal combatre-la. Això sí, de la mateixa manera que no volem 
caure en la trampa nacionalista de defensar i reivindicar la nostra pròpia nació, 
ni molt menys el nostre propi estat, tampoc no volem caure en el parany de 
confondre la nostra defensa de l’idioma amb la defensa d’aquest territori polític.
Voldria també matisar i, alhora, posar en evidència el flac favor que tot sovint es fa a la 
defensa del català des del moviment llibertari. De resultes de la instrumentalització 
política que s’ha fet sempre del català, els moviments llibertaris (tant de Catalunya 
com de la resta de l’estat) l’han menystingut al llarg dels anys, pel fet que s’ha 
considerat l’idioma de la burgesia catalana, que, intencionadament, ha confós la 
qüestió lingüística amb la qüestió nacional. Des d’aquest punt de vista, doncs, es 
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pot comprendre aquest rebuig envers l’ús del català com a vehicle d’expressió i de 
pensament àcrates.

No hem de delegar la defensa del nostre idioma a ningú. No hem de confondre 
aquesta lluita amb una lluita de caràcter nacionalista o estatalista; és un problema 
que ens hem de fer igualment nostre, atès que ens sentim perjudicades i atacades 
en tant que parlants i/o pensadores en aquest idioma. Des del meu punt de vista, 
és un greu error distanciar-nos d’aquesta lluita, principalment per dos motius. 
D’una banda, els sectors nacionalistes i independentistes (moviments de base, 
organitzacions polítiques, partits, etc.) s’apropien d’aquesta lluita i la confonen, 
conscientment, amb la lluita per la creació d’un nou estat –de fet, molts cops se’n 
fa bandera. De l’altra, si ens deixem endur per on ens volen fer anar, si deleguem la 
lluita a unes altres persones amb interessos distints, deixem de perdre consciència 
i partit sobre la qüestió lingüística. Conseqüentment, això ens empeny, tal com 
estan les coses, a deixar d’usar el català i passar-nos al castellà. Esdevenim, doncs, 
còmplices d’aquesta opressió lingüística.
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Dins el marc de les jornades “Anarquisme i pobles” organitzada per la FEL a la 
UAB, se’ns va donar l’oportunitat de participar a una taula rodona en la qual es 
reflexionà, des dels moviments socials, sobre nacionalisme i pobles. Atès que aquesta 
taula rodona es va convocar pel dilluns 14 de febrer, l’endemà que gairebé 200 
pobles organitzessin un referèndum sobre la independència de Catalunya, i que jo 
havia participat en l’organització de la consulta al meu poble, vaig creure convenient 
introduir el tema a la taula rodona, i fer-ho plantejant la meva forma de veure la 
participació dels moviments socials del país en el procés de consultes.

Tot el conglomerat de col·lectius, organitzacions, assemblees, entitats, sindicats i 
plataformes que conformen els moviments socials catalans parteixen des d’àmbits 
diferents, com poden ser l’ecologia, l’antisexisme, l’educació, la lluita per unes 
millors condicions laborals o contra l’especulació urbanística, per tal d’aconseguir 
un objectiu comú, que és assolir una societat més justa. La forma que prenen 
aquests moviments socials varia en funció de les característiques dels pobles i 
ciutats on es desenvolupin, però tenen el denominador comú d’estar formats per 
persones solidàries, que tenen per horitzó construir un món millor partint des 
de la base, des dels moviments socials. Els membres d’un determinat moviment 
social solem treballar per defensar els interessos d’aquest determinat col·lectiu 
quan participem al dia a dia en l’organització d’activitats i mobilitzacions; sovint, 
però, també solem defensar les lluites i moviments que parteixen d’altres àmbits. 
La força que actualment tenen els moviments socials del país parteix d’aquest 
treball en xarxa, d’aquest suport mutu que ens donem entre col·lectius, ja 
sigui col·lectivament, ja sigui a títol individual. Per exemple, probablement, el 
moviment estudiantil no hauria tingut cap mena de força sense el treball en xarxa 
que s’ha anat teixint dins els moviments socials, i que ens ha permès organitzar 
un treball coordinat dins de les universitats. De la mateixa manera, les lluites 

Josep Palomer
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contra les agressions al territori (PDE, MAT, CANC...) no haurien tingut tanta 
envergadura si no haguessin comptat amb la complicitat del teixit associatiu de les 
viles i ciutats víctimes de la depredació. 

Les reivindicacions reclamades per un determinat col·lectiu solen ser acceptades 
per la resta de col·lectius del territori, i no és estrany veure un sindicat de 
treballadors, una assemblea de barri o un centre social ocupat donant suport a 
una gran quantitat de mobilitzacions que creuen justes, encara que potser no 
tinguin gaire relació amb les seves pròpies reivindicacions inicials. En aquest 
sentit, i per començar a entrar en el tema, plantejo les següents qüestions: la xarxa 
de moviments socials del país ha de donar suport a iniciatives que plantegen el 
dret a decidir i l’autodeterminació del poble català? Hem de rebutjar les iniciatives 
pel dret a decidir perquè hi participen els partits polítics institucionals com, per 
exemple, les consultes sobre la independència? Ens portarà la independència a una 
societat més justa?

Des de fa uns mesos, el que els diaris denominen “societat civil” s’està organitzant 
a propòsit del dret a decidir del poble català. El procés de consultes començà a 
Arenys de Munt, quan els moviments socials d’aquesta població maresmenca van 
decidir mobilitzar el poble al voltant del dret a l’autodeterminació (sobretot el 
MAPA, però amb el suport de diverses entitats). A Arenys, la consulta va sorgir 
dels moviments socials del poble, va ser organitzada des de baix, encara que amb 
el suport de l’ajuntament. L’estat espanyol, però, com que va prohibir el suport 
logístic de l’ajuntament a la consulta, va fer que fossin les entitats i moviments 
socials del poble els qui ho organitzessin tot, sense poder tenir el suport explícit 
de l’ajuntament. Aquesta prohibició de l’estat va convertir les consultes en un 
autèntic moviment social, organitzat des de la base dels pobles i ciutats catalans. 
Les consultes acaben tenint el suport d’institucions i partits polítics, però sempre 
surten de baix, s’organitzen en assemblees de veïns actius i participatius. Les 
consultes, de ben segur, han estat una de les majors mobilitzacions socials dels 
últims anys, amb desenes de milers de voluntaris; la major part d’ells, militants 
de moviments socials. 

La participació dels moviments socials alternatius en el procés d’organització de 
consultes independentistes és fonamental, tant per a les pròpies consultes com 
per als propis moviments socials. Les consultes necessiten agents que portin 
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radicalitat a les mobilitzacions, que les estirin cap avall i evitin que es desviïn 
cap als interessos dels partits. I els moviments socials han de donar suport a 
aquesta iniciativa perquè és una reclamació de justícia social. El poble català 
ha patit, i pateix, l’opressió dels estats espanyol i francès, i aquesta opressió ha 
portat assassinats, violacions, tortures i feixisme. La cultura i llengua catalana han 
hagut de resistir durant massa anys per poder continuar existint, i crec que la 
independència és imprescindible perquè els catalans puguem continuar existint 
en qualitat de poble lliure. No crec que vulguem ser ni més ni menys que els 
altres pobles; simplement volem continuar existint. Durant molts anys els estats 
opressors han intentat fer-nos desaparèixer com a poble i no ho han aconseguit; 
ara és l’hora que nosaltres els fem desaparèixer com estats opressors. Aconseguir 
la independència és una qüestió de justícia social, i els moviments socials de les 
diferents ideologies han de recolzar-la. Per la memòria històrica d’un país que ha 
hagut de callar durant molts anys, hem d’aconseguir la independència. 

Portarà la independència a una societat més justa? No ho sabem. El que sí que 
sabem, però, és que per construir una societat més justa primer s’ha d’acabar 
amb totes les formes d’opressió. Una societat mai serà justa mentre les relacions 
socials estiguin marcades pel patriarcat, però tampoc podrà ser mai justa mentre 
un estat oprimeixi un poble que pretén alliberar-se. El futur estat, o no, català 
independent l’haurem de construir nosaltres, els moviments de base, i dependrà 
de nosaltres que pugui prendre un determinat model social o un altre. Si deixem 
que els partits polítics i empresaris construeixin el nou estat serà fet a la seva mida, 
però hem de tenir la capacitat per incidir en la forma política que volem per al 
nostre poble des dels moviments socials. Hem de participar en les consultes, ens 
hem de mobilitzar.

El debat sobre la conveniència de crear un estat català independent és un tema 
d’actualitat del qual podem sentir a parlar als bars, a les botigues o entre els veïns 
dels diferents pobles i ciutats del país. Bona part de la població catalana està 
cansada d’aquest estat de pandereta i es mostra partidària a la independència 
política. En els últims anys, l’independentisme ha experimentat un important 
creixement quantitatiu i una diversificació ideològica que fa que, de cop i volta, 
sembli que surten independentistes de sota les pedres.
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La independència, com tota reclamació social legítima i coherent, ha impregnat 
la societat catalana, i això és ben sabut pels paràsits de sempre. No és estrany 
veure com empresaris i polítics de tots colors donen suport públic a les consultes 
i diferents iniciatives independentistes.  Bona part de la dreta catalana veu la 
independència com un mètode per a posar fi a l’espoli fiscal que pateix el país i 
poder acabar així amb tots els dèficits econòmics que provoca com el mal estat 
de trens i carreteres o la insuficiència dels aeroports. Malgrat tot, aquesta cortina 
de fum no ens ha de desdibuixar la realitat autodeterminista que s’està plantejant 
al nostre país. Els partits sempre es voldran aprofitar de qualsevol iniciativa que 
sorgeixi de les classes populars, i els moviments socials, el que hem de fer és 
evitar-ho, i fer de les consultes el moviment social de base que ens porti a la 
independència. 
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De les prioritats del moviment llibertari a raó 
de la lluita dels pobles

A mode d'aclariment o prèvia al text: Què entenc per l'alliberament dels 
pobles en el meu context actual? 

Procés emancipador que neix d’una col·lectivitat que se sent oprimida, tant per una 
formació estatal com per la fagocitària globalització, i que, per tant, cerca la seva 

pròpia forma de gestió i relació. 

Tot i que a moltes ens agradaria poder viure sota el paradigma de la llibertat i la 
convivència lliure d’autoritats i abusos, solidària i comunista, la pràctica dels ideals 
anarquistes que procurem assolir es basa en la lluita contra les opressions externes i 
les contradiccions internes. Ens sentim atacades pel sistema patriarcal i capitalista 
i en malestar amb nosaltres mateixes per les marques que la seva educació [1] ens 
ha deixat. Aquesta feina ja és prou dura d’assumir i és la que pertoca en un context 
com el que vivim, però no sempre som capaces de lluitar en aquestes direccions 
(lluita contra els sistemes [2] i deconstrucció pròpia). En el millor dels casos, 
identifiquem els enemics externs i no sabem copsar les mancances en nosaltres 
mateixes, en les nostres actituds, pensaments, que, al cap i a la fi, haurien de ser el 
pal de paller del moviment llibertari. Obviar la cita el que és personal és polític ens 
porta a cometre errors d’estratègia i a generar problemes entre nosaltres.

En altres casos, acotem el nostre propi camp d’acció i, per tant, ens encasellem en 
unes lluites determinades o “ghettos temàtics” perquè creiem que les altres realitats 
a peu de carrer no van amb nosaltres. I és que no tenim la capacitat d’abraçar 

Mònica Ferrer Cano
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individualment tots els conflictes; això no ens ha de fer patir, però no podem 
prioritzar unes lluites per sobre d’unes altres, perquè això seria sectorialitzar-les 
[3] o, fins i tot, obviar algunes maneres d’opressió. 

Crec que la causa per la qual caiem en aquest greu error de jerarquies és el prejudici 
per la falta d’anàlisi. Posaré com a exemple del “prejudici per falta d’anàlisi” 
l’opressió estatal i la que exerceix la globalització sobre els pobles, que és el cas 
que m’ocupa en aquest escrit i que uso com a model de lluita que es menysprea i 
s’obvia per certa part del moviment llibertari. Punt i a part. 

Des del moviment tenim una ferma posició antiestatalista i antinacionalista a 
partir d’una crítica antiautoritària. Des d’ambdues idees entenc que seria una 
conseqüència lògica compartir les lluites per l’alliberament dels pobles. En canvi, 
tenim molta recança a adoptar-la, perquè la confonem amb lluites nacionalistes 
(que cerquen construir estats-nació). Però si intentem arribar al rovell de l’ou, 
ens adonarem que no només es pot reivindicar l’alliberament des de postulats 
nacionalistes, sinó que des de la pretensió vital d’assolir la llibertat per part de les 
anarquistes, les lluites dels pobles contra els Estats són clau. 

Una altra cosa és com ho vehiculin diferents formacions polítiques; no és necessari 
que compartim les seves pretensions futures ni les seves maneres d’actuar, però sí 
que em sembla saludable fer-nos nostra la necessitat de lluitar contra l’opressió 
d’un Estat. 

Davant d’això, les posicions extremadament individualistes que es neguen a veure 
en l’arrelament a un territori la formació de societats amb un “caràcter propi” [4], 
no hi ha res a dir. D’on no n’hi ha, no en raja. 

Pel gruix de gent que s’entesta a evitar aquesta lluita perquè la identifiquen amb 
el nacionalisme de l’esquerra independentista (en el cas de Catalunya), però, 
cal remarcar que l’opció que aquest moviment pot proposar un cop assolit 
l’alliberament només és la seva proposta, i això no anul·la el fet que hi ha moltes 
societats, pobles, vil·les, comunitats... arreu que es veuen coartades per la imposició 
dels Estats (i per d’altres que aquí no toquen). 
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El pitjor de mantenir aquesta postura és que sovint acabem fent-li el joc als 
mateixos Estats contra els quals lluitem, ja que s’usen arguments seus per a 
romandre contra el nacionalisme  (per exemple, l’ús del castellà perquè arriba a 
més gent en comptes d’usar el català). I el més curiós, vist des dels moviments de 
l’Estat espanyol, és veure com es reivindiquen pobles oprimits històricament arreu 
del món i no es reconeixen casos similars dins d’aquest Estat que patim. I no em 
refereixo necessàriament a Catalunya o Euskal Herria, sinó a molts casos diversos, 
pobles que es veuen dependents d’una demarcació que no els és pròpia, ciutats 
que s’han vist incloses en comunitats autònomes que no reconeixen, vil·les que 
voldrien ser independents, etc. De la mateixa manera que tampoc em refereixo, 
encara que a mi em sembli evident, a les suposades lluites per l’autodeterminació 
que només cerquen recrear la mateixa opressió sobre unes altres. Jo ho sento 
des del malestar de les oprimides, i en aquesta línia m’arrenco a identificar-me 
amb la lluita per l’alliberament dels pobles. M’és igual la “Independència” de les 
formacions polítiques autoritàries, jo parteixo d’una necessitat vital de llibertat i 
convivència desitjada. 

Heus aquí la forma més absurda d’acotar el nostre camp d’acció, per a no voler 
pensar en el potencial anarquista que té una lluita com l’alliberament dels pobles. 
Moltes han cregut els quatre dogmes ideològics que havíem d’assumir com a 
anarquistes, i més enllà d’això no entren. En algun moment algú va dir-nos que 
havíem de ser internacionalistes i ho admetem, sense adonar-nos que en això 
reconeixem les nacions; alhora lluitem contra els nacionalismes europeus, però 
sí que recolzem els d’Amèrica llatina o l’Orient mitjà. Jo aquí no entenc res, hi 
manca la coherència per una falta d’anàlisi. La nostra funció havia estat criticar els 
nacionalismes i, encasquetades en aquesta posició, ho hem ficat tot en un mateix 
sac, confonent la necessitat d’alliberar-se de les persones/comunitats/pobles/etc. 
amb les pretensions centralitzadores d’Estats o grups que cerquen un nou estat.

Aquesta és una posició política que diu poc de nosaltres. Jo sempre he pensat que 
dins el moviment llibertari havíem de romandre amb la predisposició de repensar-
nos i, a vegades, ho trobo a faltar. De la mateixa manera que em sap greu sentir 
que es valoren alguns conflictes més que d’altres; per exemple, podem compartir 
l’opinió que jo mostro en aquest escrit però deleguem en altres que assumeixin 
aquesta lluita i ni ens parem a pensar com podem nosaltres participar del canvi. 

de les PrioritAts del moviment llibertAri... - mònicA Ferrer cAno
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Ara bé, això no és una crida aferrissada a embarcar-nos en la lluita per la 
independència com a únic fi; només volia fer notar que la lluita per l’alliberament 
dels pobles és potencialment anarquista. Una cosa és que dediquem més esforços 
a certes tasques individualment, i l’altra que, com a moviment, afirmem que hi ha 
lluites prioritàries. Des del moviment llibertari també hi ha la possibilitat i les eines 
suficients per a abordar aquest debat, sabent que nosaltres volem l’alliberament de 
tots els pobles, i no només d’un, i que aquests decideixin si volen formar part d’un 
tot o no, creient en una altre realitat sense governs professionals, obviant, per tant, 
les formacions estatals socialistes o com es vulguin dir. I un cop ficades en aquesta 
discussió, cal mullar-se i interioritzar-ne les necessitats que se’n derivin. Perquè en 
la nostra pràctica estan les nostres idees. 

--------------------------------------------------
[1] Educació en un sentit ampli, referint-me a les dinàmiques pròpies de les 
societats occidentals. 
[2] Patriarcat i capitalisme. 
[3] Creure que són problemes només d’algun grup i que és aquest qui les ha 
de contraatacar. 
[4]El que sigui: costums, formes de produir, de relacionar-se, etc. 
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             Què és la FEL?



             Què és la FEL?
La Federació  d’Estudiants Llibertàries va néixer l’any 2008 arran

de la necessitat de construir una xarxa de relacions entre estudiants
llibertàries que ja mantenien activitat política en les seves ciutats

i els seus pobles, així com d’altres individualitats que van sumar-s’hi
i van crear el seu propi grup. L’objectiu inicial era coordinar diverses
lluites que convergien en un context comú: l’aprenentatge, informal

o reglat. A partir de diversos grups coordinats vam crear una
organització  horitzontal, autònoma i autogestionada que, repartida

pel territori, ha anat consolidant-se com una estructura
organitzativa horitzontal que, des d’una perspectiva llibertària, ha

enllaçat, fins ara, les lluites universitàries amb la realitat del
carrer, i viceversa. 

En l’actualitat, continuem creient en la nostra estructura organitzati-
va i volem que aquesta ens serveixi com a model per a altres lluites

externes a la Universitat, context clau fins al moment per a la
territorial de la FEL a Catalunya. 

En concret, la FEL-UAB, compiladora d’aquest llibre, té el seu àmbit
d’acció local en la Universitat Autònoma de Barcelona i assumeix la
fita de difondre els ideals anarquistes dins d’aquesta marc, tant amb

la pràctica com amb els nostres debats teòrics. 

Més informació  a:

www.fel-web.org/uab
seccionfeluab@linuxmail.org

www.fel-web.or
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