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NACIONALISME, AUTOGOVERN I TERRITORI 

 

Francesc Ferrer i Celma 
 
 

Quan fa uns dies vaig rebre la invitació del delegat del Govern a 
les Terres de l’Ebre per pronunciar la conferència de l’11 de 
setembre, no vaig dubtar un moment (be, un moment si)  a 
acceptar la invitació, tot i que he de confessar que ho vaig fer amb 
algunes reserves i amb certa preocupació 

a) en primer lloc, perquè  haver estat convidat a donar una 
conferència en aquesta data tant significativa per a 
Catalunya, i tot just en uns moments en què la situació 
política, social i econòmica per la que passa el nostre 
país, l’Estat espanyol i fins i tot el món podia resultar 
massa agosarat 

b) en segon lloc  perquè en un primer moment no tenia clar 
de què podia parlar tot i que ben aviat ho vaig aclarir, 
encara que no sé si encertadament o no. Així, tenint en 
compte que, sovint, les persones ens movem en diferents 
àmbits, i, per tant, tenim diferents móns que configuren la 
nostra vida (família, amistats, feina, afeccions, idees, 
òrgans i mecanismes de participació, etc.) vaig pensar 
que la meva intervenció podia ben bé centrar-se en alguns 
dels diferents móns que configuren la nostra vida: la 
política, el nostre país, el nacionalisme que professo com 
a ideologia, ... va ser, doncs, llavors quan vaig pensar que 
un 11 de setembre, en què se celebra la Diada Nacional 
de Catalunya, podia parlar de “Nacionalisme, autogovern 
i territori”, que és el títol d’aquesta conferència; amb tot, 
encara em queda el dubte de saber si he encertat en el 
contingut i si aquest despertarà el seu interès i serà o no 
del seu agrat. Vostès  ho hauran de jutjar, quan acabi la 
meva exposició. 

 
De tant en tant hi ha persones que de vegades, fins i tot amb una 
certa dosi de perversitat, qüestionen el fet de commemorar una 
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derrota, la de l’11 de setembre (com es pot celebrar una derrota!?; 
les derrotes no se celebren, se celebren les victòries..., diuen); jo 
crec que, òbviament,  no es tracta de celebrar cap guerra perduda, 
sinó de commemorar una data que ha de servir d’estímul per tal 
de que, a través del temps, la memòria històrica i col·lectiva, 
mantingui viu el record d’un poble per fer etern i irrenunciable el 
seu sentiment de país i de nació. 
 
Ja en el segle XVII, la “guerra dels Segadors” contra Felip IV va 
suposar la mutilació del Principat, que perdé el Rosselló, el 
Conflent, el Vallespir, el Capcir i l’Alta Cerdanya en virtut del 
Tractat dels Pirineus (1658). 
 
Anys més tard la guerra de Successió, que portaria a la caiguda de 
Barcelona l’11 de setembre de 1714,  tindria una conseqüència 
immediata: la promulgació del Decret de Nova Planta (1716) que 
comportava el ple sotmetiment del país a l’absolutisme borbònic, 
la supressió de la Generalitat i del Consell de Cent, el govern de 
Catalunya per un capità general i una Audiència, tots dos 
supeditats al Consejo de Castilla, el govern de l’Ajuntament de 
Barcelona per regidors “de real orden” i perpetus, la divisió del 
país en corregiments i l’augment i modificació del sistema 
d’impostos, amb un exèrcit armat, vestit i allotjat pel catalans, la 
missió del qual era, precisament, la subjecció de Catalunya. 
 
El dia 16, José Patiño, president de la Real Junta,  es presentava a 
la Casa de la Ciutat per llegir el Decret de dissolució de la 
Diputació i de la Generalitat; això significava, com diu Ferran 
Soldevila en la seva “Història de Catalunya”, que “l’Estat català 
autònom havia deixat d’existir”. 
 
El Decret de Nova Planta  tenia com idea matriu la transformació 
de les estructures catalanes per tal d’aconseguir una total 
subjecció al poder reial , tot intentant adequar la realitat catalana a 
les idees de l’absolutisme borbònic. 
 
El que commemorem, precisament,  és que l’11 de setembre de 
1714 és un dels moments de la Història en què, amb més força, es 
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manifesta la voluntat de ser dels catalans; la voluntat de ser i de 
ser amb qualitat per tal com l’esperit de represa que, després de 
segles de decadència, es començava a produir a Catalunya en 
aquell moment, no només no va morir, ans al contrari, va rebrotar 
amb més força que mai. 
 
Per tant, si hem fet de l’11 de setembre la nostra Festa Nacional,  
és pel sentiment popular, impressionat per l’heroisme del setge i 
caiguda de Barcelona, i perquè el poble català es va sentir 
identificat amb el que els catalans de 1714 defensaven i 
projectaven: la conservació de les llibertats catalanes i el poder 
polític, administratiu i competencial, de les nostres institucions, 
com ara l’autonomia financera i monetària, l’ordre públic, la 
llengua..... 
 
I això, precisament, és el que es recorda i commemora cada 11 de 
setembre: no pas la derrota d’un país en una guerra, la caiguda de 
la seva capital o la supressió de les seves institucions de govern, 
sinó l’expoli, per la força de les armes, d’unes institucions 
d’autogovern i l’intent frustrat d’aniquilar un sentiment nacional 
que, malgrat el temps transcorregut, les diferents vicissituds que 
s’han viscut al llarg d’aquests segles  i els diversos intents 
centralistes i centralitzadors, allunyats en els temps històrics, uns, 
i més recents, altres, mai no s’ha pogut, ni es podrà, eliminar  
perquè Catalunya segueix i seguirà sent una nació que, 
legítimament aspira, cada cop més, a majors quotes de 
reconeixement i d’autogovern mitjançant l’exercici d’un dret 
plenament democràtic, imprescriptible i inalienable com és el dret 
a decidir el seu futur.  Sobre això, però, en parlaré més tard. 
Abans voldria fer unes reflexions sobre els conceptes de “nació” i 
“nacionalisme”. 
 
Sobre aquests conceptes, la filosofia i la politicologia sovint han 
discutit molt sense arribar a acords unànimes, cosa d’altra banda 
comprensible quan traslladem el debat al món conceptual i 
ideològic.  
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Diu Luis Villoro en una obra recent (“Estado plural, pluralidad de 
culturas”) que un grup humà perquè se li pugui aplicar el rètol de 
“nació”, ha de reunir quatre condicions: 
 

a) comunitat de cultura 
b) consciència de pertinença 
c) projecte comú, i 
d) relació amb un territori 

 
Això no obstant, és del tot criticable, en opinió d’Ulisses Molines 
a “Manifest nacionalista” (Editorial La Campana, BCN, 2002) a 
qui seguiré en aquesta part de l’exposició. Així, la “comunitat 
cultural” o el “projecte comú” són conceptes que es poden estirar 
tant com un vulgui: un professor de filosofia o un agent de borsa 
de Wall Street poden acabar tenint un projecte comú i formar part 
de la mateixa comunitat cultural (la cultura de la “modernitat”, 
per exemple). Amb la “consciència de pertinença”, cal anar molt 
en compte: moltes persones no són conscients de pertànyer a una 
nació si no és en circumstàncies especials (p.e., perquè han 
d’emigrar a perquè es veuen enfrontades a una immigració 
massiva de persones d’una altra nació). Que no es tingui la 
consciència de pertinença no vol dir, però, que abans de tenir-la 
no es pertany ja a aqueixa nació. Quant a la “relació amb un 
territori”, és una condició freqüent però no necessària (n’hi ha 
prou en recordar la nació jueva, sense territori durant 2.000 anys). 
Per tant, és del tot discutible que les 4 condicions de Villoro 
siguin suficients, “per se”, per definir conceptualment què és una 
“nació”. 
 
El que sí queda clar, però, és que el concepte de nació no té res a 
veure amb el d’Estat; aquest és una entitat jurídicoadministrativa, 
associada a un territori, a una forma de govern i d’organització i a 
unes fronteres físiques, mentre que el concepte de “nació” no 
pertany a l’ordre jurídic, sinó al polític o etnològic; les nacions no 
estan ben delimitades per fronteres ( p.e., els Països catalans), ni 
els cal estar vinculades a un territori (p.e., la nació gitana). 
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Ara bé, encara que Nació no és sinònim d’Estat, és normal que 
una Nació vulgui disposar d’un Estat propi per defensar i 
desenvolupar la seva identitat nacional.  
 
Així, doncs, el concepte de nació hauria de ser admès com un 
concepte fonamental de l’etnologia, la sociologia i la 
politicologia. En aquest sentit, la nació podria definir-se, com fa 
Levinson, com “un grup humà els membres del qual 
posseeixen un sentiment compartit d’identitat i solidaritat 
sobre la base d’una llengua, religió, cultura, història o raça 
compartides”. I si bé aquesta definició, com qualsevol definició, 
també és susceptible d’anàlisi, crítica i/o discrepància, és ben cert 
que ètnies i nacions són realitats profundes en l’estructura 
sociocultural de la humanitat. 
 
Aquest món pluriètnic o plurinacional, és bo o dolent que 
existeixi ?. Al meu entendre, és una cosa bona, que cal preservar i 
fomentar, que hi hagi moltes coses, molt diverses, en l’univers; 
per a mi és més atractiu un món en què hi hagi coses molt 
diverses, que no pas un món monolític i poc divers. 
 
Les ètnies, els grups humans,  doncs, no només existeixen, sinó 
que sovint – no sempre – s’esforcen per preservar la seva 
existència; quan aquest esforç es tradueix en un programa d’acció 
política, al qual dóna suport conscientment una part significativa 
de la població, tenim que l’ètnia en qüestió s’ha transformat en 
una nació, i el programa d’acció política en un programa 
“nacionalista”. No cal que aquest programa sigui idèntic a un 
projecte d’Estat-Nació; per desenvolupar-se satisfactòriament n’hi 
pot haver prou amb una certa dosi d’autonomia dins d’un Estat 
plurinacional, en convivència pacífica amb altres ètnies o nacions. 
Això però, la majoria de vegades, o no  funciona o funciona poc 
satisfactòriament i el conflicte intraestatal entre nacions pot 
adoptar diverses formes.  
 
Però per què és tan difícil que rutlli un Estat plurinacional ?. 
Doncs perquè en la majoria de casos els Estats multinacionals 
s’han constituït al llarg de la Història, no pel consens de les 
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diferents ètnies-nacions que el composen, sinó per la voluntat, 
sovint bèl·lica, d’una sola ètnia predominant. Es tracta d’Estats-
Nació hegemònics on una de les nacions dicta a les altres com han 
de ser les coses en l’ordre polític, jurídic, lingüístic, religiós, 
econòmic, educatiu, etc. 
 
Òbviament aquesta situació és injusta. Si admetem que les 
nacions existeixen i que cadascuna té dret a preservar-se i 
desenvolupar-se, hauria de ser clar que és una obligació 
fonamental de qualsevol Estat multinacional crear i mantenir les 
condicions políticojurídiques adequades per tal que cadascuna de 
les nacions que el componen se senti realitzada, sense que sigui 
d’aplicació el principi de “café para todos”, com ha succeït a 
Espanya on, per no reconèixer només les nacions històriques, 
Catalunya, entre elles, en el seu moment es va dibuixar un mapa 
autonòmic artificial en què, al costat de les nacions genuïnes, han 
aparegut comunitats autònomes que en cap cas encaixen, si més 
no des d’una perspectiva teòrico-política, en el concepte de 
“nació” que aquí estic analitzant.  
 
Les discussions al voltant d’aquesta temàtica han portat sovint a 
emprar el terme “nacionalisme”, en tant que programa 
d’afirmació d’una nació, tant per a l’afirmació “defensiva” (dret a 
l’existència d’una nació) com per a “l’agressiva” (negació 
d’aquest dret) , la qual cosa porta a una confusió conceptual entre 
l’afirmació del dret i la negació . La primera afirmació (el dret a 
l’existència) és la que cal caracteritzar com a “nacionalisme”; la 
segona (negació del dret d’existència), no és nacionalisme, sinó 
“imperialisme”, “racisme”, “hegemonisme” o “nacionalisme 
estatal”. 
 
El nacionalisme genuí, doncs, només reclama el dret a l’existència 
d’una nació en peu d’igualtat amb altres nacions; l’hegemonisme, 
mal denominat “nacionalisme estatal”,  per contra, reclama el dret 
d’una nació a dominar les altres. L’únic nacionalisme 
políticament correcte és, per tant, el “nacionalisme 
internacionalista”, és a dir, aquell segons el qual tota nació té el 
dret i el deure de preservar la seva identitat, al mateix temps que 
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té la obligació de respectar les condicions per tal que les altres 
nacions preservin la seva. El veritable enemic d’una política 
nacionalista no és, per tant, una altra política nacionalista; el 
veritable enemic del nacionalisme és l’hegemonisme, o sigui, el 
nacionalisme estatal. 
 
La societat catalana, avui, està constituïda per diferents realitats, 
com ara: 

a) una realitat nacional acceptada: l’existència d’un conjunt 
cívic amb un sentiment majoritari, tant de pertinença, com de 
creença, de formar part d’una història, de compartir una cultura, 
de tenir una llengua,..... però també hi ha una consciència basada 
en el sentiment de participar i identificar-se amb un país que es 
construeix. 

b) convivència lingüística: l’existència, en aquesta realitat, 
de dues llengües: una, que s’ha de protegir i promoure d’una 
forma especial, el català, llengua pròpia de Catalunya, i la llengua 
de l’Estat 
 c) necessitat econòmica: l’existència d’un dèficit econòmic i 
fiscal per cobrir les necessitats d’aquesta realitat històrico-política 
 d) articulació:  la voluntat de ser i decidir el seu futur i la  
d’inserir-se a Europa per buscar, amb uns i altres, més allò que 
ens uneix que no pas allò que ens separa 
 
Però també hi ha realitats amb les que no s’acaba d’estar d’acord i 
que cal analitzar, parlar i consensuar defugint demagògies que no 
porten enlloc, com ara la sobirania i l’autogovern.  
 
En definitiva, l’atenció i el respecte a les diferències individuals 
dels diferents pobles i nacions que configuren un Estat, lluny 
d’afeblir-lo, l’enriqueixen i el fan més fort. Però l’atenció, el 
respecte i el reconeixement de la realitat plurinacional d’un Estat 
implica, no només un joc de paraules, sinó una realitat concreta: 
compartir. Compartir, el què ?: doncs compartir poder polític. I 
compartir poder polític vol dir millora de l’autogovern. 
 
És per això que, al meu entendre, Catalunya hauria de disposar, 
aprofitant l’ample marge interpretatiu que permet la Constitució, 
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d’unes bases pròpies d’institucionalització política i jurídica, per 
la qual cosa hi pot haver un ample ventall de possibilitats que, pel 
que sembla,  no ho es tant per part dels governs centrals de tots 
els colors, que hi ha hagut a Madrid d’ençà 1975. La qual cosa  
porta a una situació que, a dia d´avui, sembla difícil, però no 
impossible, de reconduir per la manifesta manca de voluntat del 
centralisme estatal d’escoltar i parlar, en definitiva de dialogar, i 
que aboca el poble català a exercir un dret fonamental i 
democràtic per decidir quin vol que sigui el seu futur. 
 
Desitjar més capacitat d’autogovernar-se no és un caprici, sinó 
quelcom que té molt a veure amb les persones, els seus drets, el 
seu nivell de vida, el desenvolupament polític, social i econòmic, 
el benestar,..... Cal més autogovern per a progressar socialment i 
per a construir una nació forta, cohesionada i solidària, amb una 
identitat i una personalitat pròpies, per decidir el propi 
desenvolupament i gaudir tots, sense exclusions ni dependències, 
dels beneficis d’aquesta situació. 
 
Catalunya necessita més poder per decidir el model de societat 
futura i disposar dels recursos i la llibertat necessaris per 
planificar els reptes de futur que té: la immigració, la revolució 
tecnològica, la globalització,... Avui ja no estem en una època de 
canvis, sinó en un canvi d’època, a la que cal adaptar-se; i per fer-
ho cal poder i llibertat per crear el propi model, tenir les pròpies 
fites i treballar per assolir-les. 
 
És cert que, després de la Constitució de 1978, l’estructura 
territorial de l’Estat ha passat d’un model fortament centralitzat a 
un model en què la noció d’autonomia territorial té un relleu 
especial. Aquesta transformació ha estat força important per a 
Catalunya en la mesura que ha significat el seu reconeixement 
institucional, amb el restabliment de la Generalitat, a la vegada 
que ha comportat una capacitat legislativa i administrativa de 
decisió i gestió sobre sectors anteriorment monopolitzats pel 
poder central. Aquest marc ha permès el període d’autonomia més 
llarg i més intens de la nostra història moderna. Malgrat això, cal 
preguntar-se si, a dia d’avui, l’actual nivell d’autonomia és 
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suficient per donar resposta a les aspiracions i expectatives de la 
societat catalana del segle XXI, tenint en compte que la 
generalització del procés autonòmic (tenim 17 CC.AA. ¡!) i la 
tendència a homogeneitzar les diferents CC.AA. (LOAPA, 
LOFCA...) ha significat una lectura reduccionista de les 
competències autonòmiques i l’ús exagerat de les competències 
bàsiques estatals en diferents àmbits o la manca de 
desenvolupament de previsions estatutàries que han quedat 
inèdites.  I la resposta, al meu entendre i al de moltes persones, és 
que no. I és per això  que cal caminar i avançar cap a noves 
estructures que garanteixin l’Estat del benestar, la millora de 
l’economia, el manteniment de la pròpia identitat, del 
compromisos amb Europa, la reducción de l’atur,  el pluralisme 
lingüístic,…….. 
 
Arribats aquí entrem en l’última part d’aquesta xerrada: quin 
paper juguen els territoris que configuren el nostre país ¿?. 
Catalunya sempre ha tingut una vocació comarcalista, de 
proximitat. Es tracta d’apropar els ciutadans a l’Administració i 
aquesta als ciutadans. La restauració de la Generalitat va permetre 
l’apropament a què abans em referia amb la desconcentració i la 
descentralització administratives que fa uns pocs anys va portar a 
la creació de les delegacions territorials dels diferents 
departaments del Govern  i altres organismos governamentals la 
qual cosa, en al cas concret de les TTEE, va suposar la 
desvinculació de Tarragona i la possibilitat de dirigir el territorio 
des de la proximitat i el coneixement directe i immediat de la 
Nostra realitat territorial. Des de l’experiència personal d’haver 
participat activamente en aquesta administración descentralitzada, 
com a Delegat territorial d’Ensenyament en la primera etapa,  
Director dels SSTT de Cultura aquests dos anys i mig he de 
valorar molt positivamente aquesta estructura administrativa que 
ha permès apropar l’administració als ciutadans i aquests a 
l’administració, facilitant el contacte, l´informació el estalvi de 
temps i diners en viatges a la capital, ja sigui del país o de la 
província…… 
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Crec, però, basant-me exclusivamente en aquesta experiència 
personal que fora molt positiu revisar el rol dels SSTT per tal de 
dotar-los de més autonomia i de més competències executives 
atés  que són ells, els diferents SSTT, els seus funcionaris i els 
seus directors i directores, coordinats per la Delegació del Govern 
corresponent, els qui viuen al territori i els que el coneixen a fons 
perquè són ells i elles els qui  el xafen i el recorren de punta a 
punta. Deixo sobre la taula, doncs, aquesta reflexió. 
 
I fins aquí la meva exposición. Gràcies per la seva atenció, espero 
i desitjo no haver-los avorrit massa, els demano disculpes si no ho 
he aconseguit i, sigui com sigui,  i, en qualsevol cas, els desitjo 
que tinguin una bona diada i un futur ple de satisfaccions. Visca 
Catalunya !!! 
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