És una tarda d'hivern fosca a Finlàndia, el 6 de desembre. A les 6 de la tarda,
nombrosos ciutadans il·luminen dues espelmes a les finestres, un símbol tradicional
finlandès de la independència nacional. És una festa nacional i la televisió ha
transmès programes patriòtics des del matí: un servei luterà, música militar i una
desfilada, documentals i pel·lícules relacionades amb esdeveniments històrics,
guerres i la vida quotidiana. Ara, més de dos milions d'espectadors, gairebé la meitat
de la nació, s'han reunit al voltant dels televisors per veure un esdeveniment que es
produeix en una casa d'estil Imperi festiu, la Residència Presidencial a Hèlsinki. De
sobte, una banda militar comença a tocar “La marxa dels Jaegar” de Jean Sibelius i
una cua gairebé interminable de persones entren el saló en silenci. Durant les
properes hores, els homes vestits amb fracs, les dones amb vestits de nit de colors,
es mouen lentament i travessen silenciosament la sala decorada. Cada persona
s'atura un moment per desitjar a la parella presidencial un feliç Dia de la
Independència. ... Després els periodistes entrevisten als convidats, que elogien la
independència de Finlàndia. Abans, al principi del mateix dia, els voluntaris van
organitzar a l'aire lliure una "Gala del Dia de la Independència" per als pobres i sense
sostre, distribuint àpats gratuïts. Durant la festa de la tarda, uns manifestants es
manifesten fora de la residència presidencial, resistint a la policia antidisturbis.
Exigeixen iguals drets als pobres i s'oposen a la festa d'elit i al poder del capital a la
UE. Pels partits polítics populistes importants, l’adhesió a la UE a l’any 1995
pràcticament significava la fi de Finlàndia com a estat independent. (Paasi, 2016: 21)
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______________________________________________________________________
Aquest curs versa sobre el concepte de la identitat i es basa en la presentació d’una sèrie de
marcs teòrics per entendre la idea de la identitat en la societat contemporània. Cada marc
teòric s’acompanya d’exemples de la vida quotidiana i s’ofereix al públic l’oportunitat de
participar-hi.

PROGRAMA
Dimecres, 6 de febrer: Reflexió sobre la paraula «identitat»
Dimecres, 13 de febrer: Llengua i identitat

Dimecres, 20 de febrer: Nacionalisme i identitat nacional
Dimecres, 27 de febrer: Mobilitat i identitat
Dimecres, 6 de març: Polítiques neoliberals a Catalunya i a Espanya al llarg de les últimes
quatre dècades
______________________________________________________________________
http://escolaeuropeadhumanitats.com/cursos/la-identitat-en-cinc-reflexions/

Sessió 3
Nacionalisme i identitat nacional
Sobre el nacionalisme i la identitat nacional, i també de conceptes
com el patriotisme (com es diferencia del nacionalisme?) i la
pertinença, entesa com l’adhesió cognitiva i emocional d’una
persona a un conjunt de sistemes de valors ètics i polítics compartits
amb altres ciutadans i situats en espais socials regits per sistemes
locals de poder i governabilitat. Catalunya i Espanya són, sens dubte,
els grans punts de referència, però també es tenen en compte altres
contextos, com els Estats Units, el Regne Unit i França.

Manifestacions de la identitat nacional
yo no veo rojos y azules/yo veo españoles/yo no
veo/como se dice?/gente urbanita o gente
rural/yo no veo jóvenes o mayores/veo
españoles/yo no veo trabajadores o
empresarios/yo veo españoles/yo no veo a
creyentes o agnósticos/yo veo españoles …
-Haig d’anar a comprar incens
-Deus voler dir encens
-No, es diu incens
-No, es diu encens. Incens ho diem normalment
per influència del castellà, però esta mal dit.
-Sí home, m’ho diràs a mi que soc catalana.
-Si vols et porto un diccionari.
-No cal, tota la vida que he dit incens i no vindràs
tu, de fora, a dir-me com haig de parlar la meva
llengua

Si domina la meitat
espanyola lluitaran,
però si domina la
meitat italiana, no
ho faran.
Dolça Catalunya,
pàtria del meu cor,
quan de tu s’allunya
d’enyorança es mor

La nació com a plebiscit
… una nació és una solidaritat a gran escala,
constituïda pel sentiment dels sacrificis que s'ha fet en
el passat i dels que es preparen per fer en el futur.
Suposa un passat … es resumeix en el present,
tanmateix, per un fet tangible, és a dir, el
consentiment, el desig clarament expressat de
continuar una vida comuna. L'existència d'una nació
és, si perdoneu la metàfora, un plebiscit diari, igual
que l'existència d'un individu és una afirmació
perpètua de la vida.
(Renan ([1882] 1990: 19)

[

La nació com a ‘imaginada’
[La nació] és una comunitat política imaginària - i
imaginada com a inherentment limitada i sobirana. És
imaginada perquè els membres de la nació fins i tot
més petita mai no coneixeran la majoria dels seus
companys, ni els trobaran, ni, ni fins i tot, escoltar-los,
però en la ment de cadascun viu la imatge de la seva
comunió.
(Anderson, 1991: 6)

La identitat nacional i la pertinença

Un sentiment de pertinença a una comunitat en la
que els membres s'identifiquen amb un conjunt de
símbols, creences i formes de vida, i tenen la
voluntat de decidir sobre el seu destí polític comú.
(Guibernau, 2013: 15),

La nacionalitat ‘legal’ per vies diferents
Jus sanguinis per sang
Exemples notables (primordialment):
Japó, Alemanya (fins el 2000), Àustria, Suïssa
Jus soli per lloc de naixement
Exemples notables, sense restriccions:
Estats Units, Argentina, Brasil, Canadà, Veneçuela
Amb restriccions:
Espanya, Portugal, França, Regne Unit ...

La identitat nacional: unes dimensions constituents
Una construcció social
Heretada
Depèn de la suspensió de l’experiència directe (‘les comunitats
imaginades’)
Cultural - relacionada amb les visions del món, els valors, els
comportaments i els símbols d’un col·lectiu (+ una/es llengua/gües)
Pressuposa una història i una imaginària – memòria i desmemòria +
la intertextualitat
Geogràfica - la nació en qüestió situada en algun espai físic
Es tracta de nacions (i pobles) en contacte i les fronteres (físiques,
socials, psicològiques) que les/els separen - ‘ells’ i ‘nosaltres’ - però
sense ‘ells’, no hi ha ‘nosaltres’

Un habitus (Bourdieu) – disposicions naturals que estructuren
És emocional - associacions afectives, afiliacions, lleialtats, solidaritat
- un sentit de pertinença
- un sentit d’orgull
Depèn d’alguna noció de l'autenticitat i qui la pot tenir i qui no
Expressada a través de assemblatges semiòtics (és multimodal)

Interseccional – idealitzacions envers la raça, la ètnia, el gènere, la
llengua, la sexualitat, la religió, etc.
La pregunta: qui pot ser/fer/tenir la identitat nacional X?

Michael Billig i el pensament nacionalista
El pensament nacionalista implica més que el
compromís amb un grup i un sentir diferent d’altres
grups.
Concebeix ‘el nostre’ grup de forma particular.
En fer-ho, es donen per fetes idees sobre la naturalitat
d’un món de nacions, dividit en pàtries separades.
Això implica una forma completa de conceptulaitizar el
seu món.
Si aquesta manera de pensar sembla comuna I
coneguda, llavors, inclou, no obstant això, supòsits
místics que s'han convertit en hàbits familiars del
pensament.
(Billig, 1995: 61)

El nacionalisme ‘banal’
…. els hàbits ideològics que permeten reproduir les nacions
establertes d'Occident. ...
aquests hàbits no estan fora de l’àmbit de la vida quotidiana,
tal com han suposat alguns observadors.
Diàriament, la nació està indicada, o "marcada", en la vida de
la seva ciutadania.
El nacionalisme, lluny de ser un estat d'ànim intermitent en les
nacions establertes, és la condició endèmica.

(Billig, 1995: 6)

Per exemple ...








les banderes
les cançons nacionals/traditionals
les festes
els Jocs Olímpics
El Mundial
’The World Series’
‘el nostre’/’la nostra’ (‘el nostre menjar’, ‘la nostra forma de vida’
...)
 els ‘tresors nacionals’ (i tot allò que representen i impliquen en
termes d'activitats i pràctiques)

Dos tipus de nacionalisme
El nacionalisme ètnic- definit en termes d'ètnia, incloent-hi en
diferents graus: nocions d'una raça comuna, una cultura
comuna, una llengua comuna i una religió comuna.
Sovint associat amb jus sanguinis
El nacionalisme cívic - inclusiu, basat en les nocions de: la
llibertat, la tolerància, la igualtat i els drets individuals. Fomentar
una identitat nacional és una necessitat: (1) perquè les
institucions funcionin i (2) perquè les persones tinguin algun
sentit de propòsit en les seves vides.
Sovint associat amb jus soli

Episodis crítics pel nacionalisme
… només és quan l'existència de l'estat-nació està amenaçada que es
veu la necessitat d'una identitat nacional forjada completament com a
eina de defensa (i després cal decidir qui és i qui no és traïdor de la
nació) o com a catalitzador per la unitat, però sense la necessitat
d'escriure lleis sobre aquesta identitat. (Glissant & Chamoiseau, 2007)
Exemples:
 Sud-àfrica post-apartheid
 Eslovènia / (1991)
 República Eslovaca & la República Xeca (1993)
 Països com els Estats Units i França davant atacs terroristes
 Països en guerra de tot tipus (d’alta i baixa intensitat)
 Espanya i els ‘golpistas’?

American nationalism
Format per grans esdeveniments i èpoques històriques:
 La narració d'un poble triat (excepcionalisme estatunidenc)
 Ondes successives d'immigració
 Manifest destiny
 Guerres externes
 La guerra civil (de secessió)
 Doctrina Monroe
 El policia mundial
 L'amenaça de ... (sempre hi és)

Llocs de nacionalisme

I a Catalunya?
1714

1868 1909 1939

1979

2010

Ignacio Sánchez-Cuenca sobre
el nacionalismo

La palabra “nacionalista” no como insulto, sinó como
descriptor.
La cuestión estriba en si defender la unidad de un territorio (el
estatus quo) es menos nacionalista que defender su separación. …
A mi juicio, la defensa de la unidad territorial es tan “nacionalista”
como la aspiración de quebrarla. (Sánchez-Cuenca, 2018: 50-51)

Ignacio Sánchez-Cuenca sobre el nacionalismo
franquista
La característica más llamativa del nacionalismo franquista (el
de “España una, grande y libre”) fue su exclusión ideológica,
negando la condición de español a las personas con ideología de
izquierdas o nacionalista (la alianza “rojo-separatista”). Tras la
división consumada en la Guerra Civil, la unidad de los
españoles se impuso mediante la represión, expulsión y
exterminio de todos aquellos “antiespañoles” que defendían un
proyecto para España incompatible con el principio autoritario
del franquismo.
(Sanchéz-Cuenca, 2018: 80)

Ignacio Sánchez-Cuenca sobre el
proceso de construcción nacional en España
… el proceso de construcción nacional en España se distingue del
de otros países porque la nación española se ha ido
configurando no por oposición a otras naciones, con las que
habría entrado en guerra en algún momento de su pasado, sino
por oposición a los nacionalismos alternativos que existen
dentro del propio Estado. España no participó en ningunas de
las dos guerras mundiales, no ha tenido enemigos externos a lo
largo del siglo XX y no tiene tampoco un pasado anti-fascista que
pueda convertirse en un referente unificador. (Sánchez-Cuenca,
2018: 87)

Albert Rivera sobre ‘el
patriotismo constitucional’
 el patriotismo constitucional es el mejor
antídoto contra el nacionalismo y el populismo …
 se trata de defender lo bueno y lo que nos une, el respeto, el
derecho a sentirte como quieras, a manifestar o no tu patriotismo,
el uso de tus símbolos. …
 los liberales tienen que defender el patriotismo como hicimos en
Alsasua …
 no les gustó a los que no respetan la constitución y odian a los
servidores públicos como la Guardia Civil. …
 no podemos renunciar ni a un palmo de este país porque el día
que demos pasos atrás, el nacionalismo estará ganando la batalla”
(Albert Rivera, 02/02/2019; http://www.lacerca.com/noticias/espana/rivera-patriotismo-constitucionalmejor-antidoto-nacionalismo-populismo-454666-1.html)

¡VIVA ESPAÑA!(Caerts & Rozenstraten, 1972)
Entre Flores, Fandanguillos y alegrías, nació en
España la tierra del amor
Solo dios pudiera hacer tanta belleza, y es
imposible que puedan haber dos.
Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran
cuando tienen que marchar.
Por eso se oye este refrán "Que Viva España"
Y siempre la recordarán "Que Viva España"
La gente canta con ardor "Que Viva España"
La vida tiene otro Sabor, y España es la Mejor
En las tardes Soleadas de corrida, la gente
aclama al diestro con fervor
Y el saluda paseando a su cuadrilla, con esa
gracia de Hidalgo Español
La plaza por si sola vibra ya, y empieza nuestra
Fiesta Nacional
Por eso se oye este refrán "Que Viva España"
…
Que España es la Mejor!

TABARNIA
Tabarnia: Tarragona +
Barcelona; 75% pop.;
85% riquesa; 60 % antiindependencia;
urbanites, cosmopolites,
bilingues (Catalans/
Espanyols/Europeus)
Catetonia/Tractoria:
Girona + Lleida; 25 %
pop.; 15% riquesa; 60+%
pro-independencia;
grollers, endarrerits,
grangers poc sofisticats,
catetos (fascistes + Nazis)

Els feixistes
Els populistes
Els xenòfobs
Els racistes
Els supremacistes
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La propera sessió: Dimecres, 27 de febrer
Mobilitat i identitat
Una reflexió a propòsit de l’impacte de la mobilitat sobre la
identitat. S’analitzaran les diferents classes de persones que
habiten els espais globalitzats arreu del món (incloent-hi
Barcelona), examinant a fons una llarga llista de termes utilitzats
en les ciències socials: «immigrants», «migrants», «transmigrar»,
«expatriats», «refugiats», «immigrants laborals invisibles»,
«ciutadans flexibles», etc. Aquesta reflexió es desenvolupa en el
marc de grans fenòmens com la multiculturalitat, el
multilingüisme i la superdiversitat.

