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Tanta exaltació
jueva no dissimula
certa aversió
pels musulmans
que va més enllà
de desqualificar-los

Josep Pla, Israel 1957.
Destino. Barcelona, 2002.

É
s un encert que Destino, edi-
tora de les obres completes de
l’empordanès, hagi decidit re-
cuperar el reportatge que Jo-
sep Pla va fer sobre Israel tot

just nou anys després de la proclamació
de l’Estat hebreu per part de l’ONU. I ho
és per diferents motius, però primer si-
tuem-nos. El periodista sexagenari visita
un país en plena fase de creixement,
l’any del títol, que rep fortes subvenci-
ons internacionals i que multiplica de
manera exponencial la seva població
amb l’arribada massiva de jueus d’arreu
del món. A més, i no s’ha de menystenir
el detall, encara no fa un any que els
hebreus acaben de conquerir el Sinaí,
en una guerra llampec de tres dies (fi-
nals d’octubre del 1956). És la segona i
severa derrota que han infligit als seus
veïns egipcis, després d’haver repel·lit la
invasió dels països de la Lliga Àrab el
1948. De manera que Pla arriba a Israel
en un moment d’eufòria interna i ad-
miració mundial: “Després de l’operació
militar [al Sinaí] costa poc de veure que
el moviment sionista ha arribat al punt
màxim de la seva història. [...] Els seus
fulminants resultats demostraren, a tot
el món, no solament que Israel era un
Estat eficaçment construït, en possessió
d’un magnífic exèrcit, sinó que el país
havia fet progressos importantíssims en
tots els ordres”. Malgrat la profusió de
detalls i l’extraordinari esforç per a re-
tratar un país que lluita (i venç) l’aridesa
del desert, Josep Pla no pot evitar de fer

una lectura parcial del conflicte, en què
els àrabs no en surten gaire ben parats.

Així i tot, el volum té un interès més
que notable. Primer per l’actualitat del
tema, la llarga tensió bèl·lica entre pa-
lestins i jueus, que ell mateix ja preveu
(fa gairebé mig segle!) que va per llarg.
Segon, pel fet mateix de recuperar un
Pla en plena forma, de qui no cal des-
cobrir les virtuts; i tercer perquè aquest
sionisme que en cap moment no pre-
tén dissimular (“que el fenomen és un
dels fenòmens més extraordinaris de la
història no crec que tingui cap dubte”)
diu molt de nosaltres mateixos, dels
catalans com a poble, que sempre hem
tingut una fília projueva que, tot just
ara, els abusos d’Ariel Sharon fan
trontollar a més d’un. De fet, Pla posa
l’accent en la recuperació d’un senti-
ment patriòtic que empeny centenars
de milers de jueus de tot el món a dei-
xar vides muntades per colonitzar una
zona semidesèrtica on tot està per fer.
I, entre d’altres factors, es meravella de
l’afany que els nouvinguts posen per
estudiar una llengua pràcticament
morta, l’hebreu, que ha estat designada
com a oficial del país. Ell no ho con-
fessa en cap moment, però com a pri-

vilegiat que pot viatjar en una època de
fronteres tancades, està assenyalant als
seus compatriotes el camí a seguir. Deu
ser per això que arriba a parlar del
“miracle d’Israel” i no plany pàgines en
la relació dels diferents tipus d’establi-
ments agrícoles, dels moshava als kib-
butz, i en la descripció de les conducci-
ons d’aigua, l’aridesa excessiva dels
deserts palestins i el verd refulgent de
les zones guanyades al Nègueb. Els
elogis no se li acaben: en reben tots i
cadascun dels jueus que, amb la suor
del seu esforç, han fet possible que
aquesta aventura vagi bé; i n’hi ha per
als polítics que han estat capaços d’u-
nificar criteris i ideologies vingudes de
quatre continents diferents; i també
per als militars formats en la disciplina
anglesa i la duresa dels camps de bata-

lla de la Segona Guerra
Mundial, capaços de der-
rotar l’aliança de sis paï-
sos àrabs havent-hi, al pa-
ís, menys d’un milió
d’habitants.

Però aquí és on Pla en-
senya l’orella. Tanta ex-
altació jueva no dissimu-
la certa aversió pels mu-
sulmans que va més enllà
de desqualificar-los “per
l’abandó i la deixadesa
permanents en què el
tingueren [el país]”. Re-
corda sovint la insegure-
tat que provoquen amb
els atemptats (mentre el
terrorisme israelià se’l
ventila amb ratlla i mitja)
i, de passada, els fa res-
sentits: “Aquest és el fet
que no podran mai dige-
rir els països àrabs del
veïnatge d’Israel: la pre-
sència d’un poble no so-
lament occidental, sinó
un dels que més han
contribuït a la formació
de la civilització moder-
na. [...] Einstein, Freud i
Marx foren jueus”. L’anà-
lisi, brillant, que dedica
als governs d’aquests pa-

ïsos veïns arriba a ser cruel en alguns
casos, amb Nàsser al capdavant, a qui
no perdona les seves fílies comunis-
tes. Al costat d’això, i com en una
cantarella, l’escriptor no s’està d’in-
sistir en el convenciment patriòtic
dels colons i la fascinació que des-
perta arreu una aventura com la del
poble d’Israel. Com si això sol legiti-
més el seu dret a establir-se de nou a
les terres de Canaan. El dels pales-
tins, convertits en refugiats, no es
planteja: “És un problema greu, una
de les claus de la situació”, afirma;
però es limita a presentar al lector el
cost que representen per a l’ONU, en
dòlars. Res de nou, és evident: però
sempre és útil saber, en conflictes
com aquest, d’on venim i amb qui
ens hem avingut.

La genealogia
de la nació
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Anthony D. Smith, La nació en la
història. Traducció de Gustau Muñoz.

Afers / Universitat de València.

Catarroja, 2002.

L
es successives elaboracions teò-
riques sobre l’entitat de les na-
cions i el nacionalisme han es-
tat marcades per un polèmic
debat sobre tres qüestions fo-

namentals. En primer lloc, el debat que
organicistes i voluntaristes mantenen
sobre la naturalesa i l’origen de la nació.
En segon lloc, el debat que confronta
perennicistes i modernistes sobre l’anti-
guitat o modernitat del fet nacional. I, en
tercer lloc, el debat sobre el paper de les
nacions i el nacionalisme en el canvi so-
cial. Són els tres debats que Anthony D.
Smith ressegueix a La nació en la història,
que Editorial Afers, en col·laboració amb
la Universitat de València, ha tingut
l’encert de publicar en traducció catala-
na de Gustau Muñoz. Smith, professor a
la London School of Echonomics, és au-
tor d’una àmplia obra que inclou títols
tan influents com ara Theories of Nationa-
lism (1971) i The Ethnic Origins of Nations
(1986), obres que han fet de Smith un
dels màxims especialistes en etnicitat i
nacionalisme dels últims anys, com ho
demostra la seva condició d’editor de
Nations and Nationalism, la revista de refe-
rència en el seu àmbit.

Cronològicament, el més primerenc

dels debats que Smith presenta en aquest
llibre té a veure amb el caràcter orgànic
o voluntari de les nacions. La tan repeti-
da, a hores d’ara, tipificació del nacio-
nalisme segons el seu caràcter ètnic o
cívic té un llunyà antecedent en la rup-
tura de Herder amb el racionalisme de la
Il·lustració. És el punt de partida d’un
recorregut que porta l’autor britànic a
detallar les diferències entre el determi-
nisme cultural dels organicistes i el con-
tractualisme dels voluntaristes, però
també, i precisament a través de la figura
d’un excels voluntarista com Renan (que
definia la nació com una gran solidaritat
constituïda pel sentiment dels sacrificis),
a mostrar com les dimensions ètnica i
cultural estan presents fins i tot en les
variants més seculars i racionalistes del
nacionalisme.

UN PRODUCTE DE LA MODERNITAT
En el passat s’admetia que les nacions
eren immemorials. Tanmateix, a partir
de la Segona Guerra Mundial la majo-

ria d’autors, amb Kedourie i Gellner al
capdavant, van anar abandonant el vell
perennalisme en favor d’una tesi mo-
dernista que postula que les nacions i
el nacionalisme són producte de la
modernitat. En la repetida tesi d’Ernest
Gellner no hi pot haver nacions ni na-
cionalisme abans de l’Era Moderna,
perquè, llavors, la cultura de les elits
era completament diferent de la cul-
tura de les nombroses i disperses co-
munitats de camperols. Tan sols en la
societat industrial, vertebrada per la
cultura alfabetitzada i especialitzada
que li forneix l’escolarització massiva i
estandarditzada, la identitat nacional
apareixerà com el fonament i inspira-
ció dels ciutadans. Smith no tan sols
revisa amb rigor i detall les idees de la
historiografia modernista, sinó que
també planteja algunes de les crítiques
que assenyalen la rigidesa de les seves
tesis i la seva incapacitat per descobrir
els elements premoderns que hi ha en
la gènesi de les nacions.

En el darrer apartat d’aquest lli-
bre Anthony D. Smith examina les
més recents formulacions sobre la
naturalesa de les nacions i el nacio-
nalisme. La idea de la nació com un
text que esdevé objecte de narració,
explica l’autor britànic, ha guanyat
una àmplia difusió en les dues dar-
reres dècades. Per aquest supòsit,
d’evidents ressonàncies relativistes
i postmodernistes, la nació i el na-
cionalisme són meres construccions
socials –literalment invencions–
produïdes deliberadament per les
elits amb el propòsit de canalitzar i
controlar les aspiracions de les
masses. Smith qüestiona el plante-
jament postmodernista i recorda
que el que caldria preguntar és, so-
bretot, per què han tingut tant d’è-
xit tantes d’aquestes invencions. Els
construccionistes, apunta altra-
ment Smith, són incapaços de re-
gistrar la fondària emocional de les
lleialtats a les nacions històriques i
la vitalitat dels nacionalismes. Per
contra, l’autor de La nació en la his-
tòria subratlla la fecunditat teòrica
de l’etnosimbolisme, un enfoca-
ment que, en ressaltar les vincula-
cions del passat amb el present i
considerar els antecedents socials i
culturals premoderns de les nacions
emergents en la modernitat, ens
ajuda a comprendre les transfor-
macions de l’etnicitat en la història,
així com també la persistència de les
nacions i el nacionalisme a l’inici
d’aquest tercer mil·lenni.


