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LA HISTORIA I LA HISTORIOGRAFÍA COM A CIENCTES PERMETEN NO NOMÉS RECONÉIXER UN CONJUNT D'ESDEVENIMENTS

determinats sino també descubrir la perspectiva a partir de la qua! aquests fets es relacionen i es configuren com un
determinac procés historie. Per altra banda, tenint en compre la consideració anterior, l'aplicació del concepte
d'ídeoío^ítíl) Cíim a principi crític dona entrada a una distinció nítida entre alio filosoficopolític i alio merament
poUtic: el fenomen polític es pot definir com a estriicturació d'intercssos particulars, individuáis i socials, com a mode
- L- de ¡a praxi amb qué aquests es defensen contra d'altres i conjunturalment es materialitzen a través de l'iis d'uns
conceptea própiament filosoficopolítics que, com a elements del discurs filosoftc, reclamen universalitat. Tot i que, en
efecte, no és possible en cap moment separar els dos moments en la mateixa praxi ja que tothora s'impliquen de
manera mutua, cal tanmateix distingir-los en l'analisi teoricofilosófica, és a dir, en la refíexió filosófica.
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Qüestions per a una filosofía política catalana
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En el procés d'industrialització de l'Estat espanyol existcix una singidaritat histórica que constitueix et problema cata}á{2). Ja
durant rot el segle XIX, l'expansió del capitalisme arreu de TEuropa accidental promou, en l'interior de la península, una
sítuació dTietcrogeneitat territorial que a la llarga origina tot un seguit de reivindicacions de diferent mena. La irregularitat de
l'éxit respecte a la implantació de les estructures economiques i socials capitalistes en l'Estat espanyol genera necessitats,
obligacions i solucions distintes -fins i tot oposades- segons el grau de desenvolupament d'aquestes noves estructures. Aixo
permet orientar amb eficiencia cls diferents corrents que s'observen durant els segles XIX i XX peninsulars: l'absolutisme
'•- monárquic, el caciquisme i el carlismc com a formes de reacció(3) del vell ordre al nou sistema social í económic; els
federalismes i la imipció de l'obrerisme com a primeres manifestacions contraríes o rectificadores del sistema des del sistema
mateix, i, finalment, Topció reformista, mes (.) menys accentuada, de la burgesia catalana -i la d'Euskadi, básicament- que
resulta ser la mes implicada en el nou sistema capitalista. Aquest seguit de plantejaments polítics es descabdella finalment en
un conjunt de formulacions teoriques que mes aviar tradueixen tot un seguit d'estratégies polítiques abans que no uns
conceptes filosoficopolítics propis i singulars. Naturalment, no es tracta en absolut de fer aparéixer com a idéntiques totes i
cadascuna de les diferents altematives sociopolítiques que es van produint durant aquests anys pero, tanmateix, alio que
interessa ressaltar en aquest mtíment son les coincidéncies respecte a uns mateixos conceptes que venen transmesos juntament
^ amb la problemática interna del capitalisme. Panicularitats a part, dones, els antecedents han de ser cercats mes enlla, on les
2 noves estnictures socials i economiques ja s'han consolidat i on ja s'ha produít l'esforf doctrinal en l'ámbit mateix de la filosofía
política: Anglaterra, Franca, els Estats Units i Alemanya -en diferent mesura- son les referéncies mes importants.
Tot i destacant que en la literatura política de l'época s'observa una confusió general entre l'esfera de la refíexió
fílosoficopolítica respecte a la formulado conjuntural d'estratégies polítiques{4), nogensmenys, í'element comú mes
específic de la política catalana -aixo és, de l'estructuració de la praxi social d'un coldectiu determinar que es qualifica
com a cátala- és óbviament la propietat de la seva catalanitat. Així dones, respectant la diversitat de plantejaments
possibles, en el nostre cas podem considerar que alio genuínament cátala de la política catalana és l'estructuració
d'aquesta política com un ámbit propi. Caldrá observar, pero, si a aquest aspecte singular li correspon també la
•4 coherencia d'un aparell sistemátic própiament filosoficopolític o si, contráriament, es tracta d'un cas determinar de
manifestació ideológica per part d'una classe social específica amb la finalitat de preservar ¡lurs interessos. Per a aquesta
tasca, dins de les poques possibilitats, el pensament de Bofill i Mates, peí seu gran pes específic en el marc del
j^ catalanisme polític, esdevé un exemple mes que impottant.
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Bofill i Mates i el liberalisme polític
L'evoiució de Bofill en el marc de la política cataliina(5) manté tothora dues constants: liheralisme i catalanisme.
Com veurem, al voltant d'aquests dos conceptes fonamentals es vertebra tot un edifici conceptual que caldrá utilitzar
no només per a Tesfor^ de teorització sino també per a la praxi que, sigui des del partit que
siguí, sempre reclama el nostre pensador(6). Toe i que, en el disseny teoric, liberalisme i
catalanisme es mostren gairebé sempre íntimament lligats, és posible separar-los sense
atemptar contra la integritar de la seva base filosófica. Segons l'ús que en fa Bofill
podríem determinar que el liberalisme descriu i fa referencia a ¡'estructura
poíiticosocial, mentre que el catalanisme és alio que dona sentit a aquesta
estructura i al seu moviment sincronic i anacronic; si l'un és el eos,
l'organisme viu, l'altre és la rao de la seva existencia, la seva ánima. En
conclusió, dones, son alió absolutament irrenunciable: si hi ha eos, hi ha
ánima; si hi ha ánima, hi ha eos.
Per Bofill, ¡'estructura süciopolítica descansa en dos elements mes un
tercer que neix de la relació d'ambdós. En primer lloc se sitúa Vinieres
mdiMcíuítí, el fonament del eos social com a forma política elemental; és,
consegüentment, l'expressió de la individualitat i, com a principi elemental i
fonamental, ha de ser considerar com a forma logicament primera en la
configuració de la societat. En segon lloc, l'individu s'organitza de manera
óptima i racional en una igmltat real; una iguakat, tanmateix, que no és una
identitat entre les distintes individualitats ja que aixó implicaria la negacio de
l'inter&s particular, sino que ha de ser necessáriament un equilibri de forces que
incorpora la «equitativa i justa especificado o diferenciació de classes», la divisió
del treball i «la Iluita racional i tolerant» per aquells interessos particulars(7).
Només aleshores, de l'harmonia present entre l'interés individual i la igualtat real,
sorgeíx la fratemitat real, és a dir, el patriotisme com a amor real que es fa objectiu en la
historia. Així dones, les forces i necessitats generáis i les forces i necessitats individuáis es
troben untdes per una for^a o esperit suprem on confiueixen juntes sense perdre cap de llurs
singularitats. Aquí trobem, en definitiva, l'entrada de la segona noció fonamental del pensament de
Bofill, el catalanisme. Peí que fa al liberalisme, cal afegir encara un parcll de consideracions.
Segons Bofill, l'estructura liberal no és altra cosa que la reproducció fidel de ¡'estructura de la naturalesa. Es tracta,
dones, del producte final, elaborar, del noucenlisme (com a teoria filosófica i estética) o cííK5idsm£, amb Uigams directes
amb e! positivisme europeu que, des del darrer ter^ de segle, s'ha estés arreu del continent. Efectivament, el classicisme es
defineix per prendre les coses tal com son -«aten la integritat de cada una d'elles segons la seva respectiva naturalesa»(8)i, com a métode, permet la producció mantenint sempre l'essencia intemporal d'ailo produít(9). Com a descripció o
creació, alió liberal no és mera convencionalitat sino essencialitat pura, observada en la naturalesa i retomada a ella com a
forma sociopolítica. No ha d'estranyar, per tant, la defensa que Bofill realítza del liberalisme mes enllá de les formes
hipotétiques de govern positiu(lO); qualsevol forma de govern será bona si respecta l'interés individual, la igualtat real i la
fraternitat real; sigui democracia, oligarquía o dictadura. La mateixa religió, com a fenomen social, ha de ser sotmesa ais
principis del liberalisme: tot i que el sentiment religiós ha d'estar present com un deís valors mes transcendents de la vida
humana, el/et religiós no potsituat'se mes enllá de la trilogía líberal(ll).
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El nacionalísme, com déiem, és presentar per Bofill com a mimació del eos social. Tanmateix, aquesta noció es troba elaborada
de manera molt afina en Torras i Bagesi PratdelaRiba(12),enefecte, cal recordar que Bofill es troba en contacte amb Pescóla
vigatana des de la seva joventut i ben aviat rebrá la influencia de la lectura de ía «Tradició Catalana», obra de la qual Bt:ifill
aprofita sobretot l'analisi teórica i practica de la identitat de característiques i comportaments que s'estableix entre l'individu i
la patria a la qual aquest pertany. Així, es desenvolupa un imperatiu étk que obliga l'individu al perfeccionament continuar; ara
bé, si per Torras i Bages aquesta noció, en una línia marcadament tomista(13), es tradueix inevitablement en un seguit de I
continguts de carácter teológic i moral, peí nostre autor, en canvi, l'imperatiu eticonacional es desplega en unes estructures
L
socials. En el cas de Bofill, dones, l'imperatiu étic incorpora !a fonna noucentista.
••-•!
Aquesta és la influencia mes estimable de «La Nacionalitat Catalana» en Bofill i Mates, L'ctica tomista que conté
;..
implícitament o explícita l'imperatiu étic es converteix, en un sentit mes proper a la definició propia del kantisme(14), en
una estructurado organicista i bioloffca de la societat civil. La ciutat, cap i casal, és l'eiement propulsor de l'organisme, de les
comarques com a órgans, elements regeneradors de la sang rmcionaliiS). Per la seva parr, l'individu, part elemental de la
nació, conté com a part essencial de la seva individualitat l'exigéneia social i política d'estructurar-se en el coMcctiu que
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forma la nació de manera que la seva activicat productiva repercuteix no només en el seu perfeccionamcnt material i
moral sino també en el de la nació niateixa. Nogensmenys, la nació acabara per prendre també cert carácter
d'individualitat; com a tal, aquesta entitat nacional haurá de cercar la perfccció mitjanfant la seva activitat vers les altres
nacions, fins que s'hagi creat una nació de nacions de carácter univer,sal(16). Tanmateix, aquest imperialisme d'arrels
pratianes( 17) será recoUit mes com a necessitat sistemática que com a exigencia política.
Pero l'clement mes important del catalanisnie és, sense cap mena de dubte, el lingüístic. La historia, el dret, la
geografía, l'art i l'economia son cls signes objectius de l'existéncia de la nació(I8); pero ía Ikngua és l'esperit nacional que
ha esdevingiit ohjectivament materiai{l9). La ilengm ncKional és I'exprcssió fonética de l'ánima individual i expressió de la
cünsciéncia col-lectiva. Aquesta tesi, indubrablement d'origen herderiá, es relaciona amh ci regeneracionisme propi del
regionalisme de Prat de la Riba i Cambo; en efecte, Bofill entrellaga la líengua amh la praxi nacionalista destacan! una
doble aplicació, és a dir, com a instrument de cohesió i vertebració sociohistorica i com a praxi política: la Uengua
esdevé Taparell que ha de possibllitar la identitat real de la nació i la seva supervivencia histórica. Així dones, el
regeneracionisme implica, tant per a Bofill com per ais partits catalanistes en general, la catalanització de les
institucions i de la societat civil catalana: catalanitzar Catalunya, o Catalunya endins, és la vcrsió interna d'aquell
imperialisme que hem citat anteriorment(20). Aquest es un nou punt de contacte entre liberalisme i nacionalisme.
El nacionalisme cátala, per tant, mitjan^ant la projecció imperialista i cultural, ofereix albora la satisfacció
absoluta de la individualitat i l'horitzó de perfeccionahilitat ética i política.
f'
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La filosofía política de Bofiil s'ha mostrat en dues direccions que s'entrecreuen. El liberalisme i el catalanisme son dos aspectes
d'una mateixa realitat histórica i, per tant, com a principis conceptuáis f(ínamentals de la filosofía política han de mantenir
una relació harmónica, sense contradiccions. L'argument que proposa Bofill i Mates té la pretensió, tal com hem recollit, de
partir de la realitat social que ci noucentisme pot determinar, definir i reproduir; a partir d'aquest element realista, el
nacionalisme dona un sentit per al crebíemeni: i evolució de l'estructura social i económica. En conseqücncia, alió lógicament
primer, alió que determina les possibílitats de la projecció, és l'element real!Sta(21). Inicialment, com hem vist, aquella
fratemiuii red que permetia introduir el nacionalisme com un valor auténticament «nacional», és a dir, com a element comú
deis individus que configuren la nacionalitat, se'ns mostra com a prciducre de l'interés individual i de ía igualtat real pero
albora cal observar que, en definitiva, resulta ser la seva justificació teórica i esdevé el seu fonament filosoficopolític: només
en l'amor real que crea i es consolida en la fratemitat real és possible pensar adequadament l'interés individual i la igualtat. La
fratemitat en determina llurs límits, i, per tant, els defineix. El nacionalisme proporciona al conjunt síxial tant un origen des
del qual partir com el fi final que orienta el seu moviment historie i és alió quefinalmentconstitueix la realitat política deis
individus i dona legitimitat ética i política ais seus interessos; és a dir, si és possible qualificar substancialment un interés com a
válid i just o com a il-Iegítim, ho és sentpre respecte a la naturalesa i evolució espiritud de! eos social.
Aquesta inferencia de l'element idealista descobreix una nova interpretació per a una noció com l'imperatiu étic que
ara permet justificar alió que la mera definició d'interés individual no pot garantir: la integració de les individualitats en
el projecte nacionalista, l'objectivació d'un eix vertical que travessa tota Testructura de la societat, classe social per classe
social, unint cadascuna d'elles en un suposat projecte comú. Conseqüentment, si bé s'accepta inicialment la sobirania
popular com a dret universal, el liberalisme bofilliá, admetent la desigualtat natural, acaba afirmant que «I'aristocrácia
política, constituida per especialistes, pot en moltes ocasions veure mes enllá que els profans grácies a la seva ciencia
peculiar, al lloc eminent que ocupa des d'on pot veure molt mes extens el camp visual»(22); la sobirania popular ha
quedat reduída a mera opinió púhÍica{23). L'element libera!, l'acceptació de la forma de l'interés individual com a element
irrenunciable de l'estructura sociopolftica, es transforma en un possibilisme que esdevé el principi rector de la praxi
política. La nació ja no és només alió que dona sentit al moviment historie de la societat sino que també alió que
configura la seva estructura objectiva(24); per tant, el possibilisme redueix de manera substancial l'element realista o
noucentista inicial transformant-lo en mera táctica conjuntura!, i esdevé un principi per a í'exportació de criteris socials,
polítics, económics i jurídics d'un coMectiu vers la resta del conjunt de la societat on el primer cohabita.
Malgrat la brevetat d'aquesta exposició, no sembla gaire temerari concloure que, en el nostre cas, el nacionalisme
s'ha acabar mostrant com una forma determinada d'ideologia ja que pretén mostrar com a universal una articulació
particular de les necessitats de la praxi específica d'un deis grups que configuren la societat (en aquesta ocasió de la
burgesia catalana emergent). En efecte, el nacionalisme es descobreix com una forma de cohesió social que es construeix sobre unes bases definibles en termes d'interés de cla.sse i, per tant, ideológicament: es nega e! conflicte
inherent a l'estructuració capitalista de la societat tot i plantejant aquest conjunt social com una identitat elemental
concreta i, en conseqüéncia, plantejant com a ildegítima tota alternativa estructural possible. El comportament i
compromís de grups polítics que es basen en plantejaments de carácter explícitament nacionalista durant el període de
conflicte deis anys 1936 a 1939 o durant la postguerra preñen així una nova dimensió interpretativa.
Francesc Xavier Bou Mas és Ilicenciar en HibCoria i en Filosofía
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Notes
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1. S'enrén aquí el concepte d'ideologia com a negació dt; les contradicciüns internes de Testniccura sociíieccjnomica. En efL-cte, Max
Horkheimer el defineix de la manera segiienc: «son ideologiques tt)tes les fonnes de la conducta humana que oculten la vertatlera
naturalesa de la societat, erigida sobre antagonismes", (Vegeu «Teoría Crítica", Amorrortii Ed., BuL-nos Aires, 1974, pág. 19).
2. Una hona introdúcelo a aquesta temática éí, la "Historia de Catalunya» dirigida per Fierre Vilar I editada per Edicions 62. Vegeu,
especialment, els volums V, VI i Vil.
3. Malgrat que a aquests moviments histories elb pertanyen unes causes i finalitats particulars molr determinades i concretes,
tanmateix, mascren un desenvolupament social i polftic extraordináriament complex, especialment en el cas del carlisme,
4. Aquesta situació es dona igualment en el dehwt sobre el nacionalisme com en el del liberaiisme. el federalisme, e! republicanisme,
l'anarquisme o el sindicalisme. Mostra de la confiistó entre els dos elcments constitutius de la praxi política i albora de la
prioritat de la qiiestió política sobre ¡a reflcxió politicofllosófica ho son, per exemple, Narcís Monturiol, Sunyer i Capdevila,
els Pi i Sunyer, Pella i Porgas, Galí, els Rahola i, fins i tot, un Josep Fia... pero també, toe i que en díferent mesura. Torras i
Bages, Almirall o Praf de la Riba. Volem fer menció a pare de Miquel Suris i Bascer, filósof nascut a Sant Peliu de Gufxob l'any
;
1825 i que morí l'any 1854 a Madrid, quan era diputar a le^. Corts Constiruents. Publica, l'any 1851, «l^jxiz en eísij^lo XIX o
teorki sobre... el ¡X>der político y rehabilitación del poder moral en Eurojm». C^^aldria, de ben segur, valorar amb mes profunditat els
conringuts teórics d'aquesta obra, així com la figura del seu autor.
5. Nascut l'any 1878 a Olot, Bofili ingressa a la Universitat de Barcelona l'any 189.3 on inicia els seus contactes arab el
regionalisme católic de Colleli i Torras i Bages. Poc mes tard, estableix contacte amb Carner i Eugeni d'Ors i, finalmenc,
s'integra a les files del prarisme, accedint a la Diputació l'any 1905. L'época políticament mes activa de Bofili és el peti'ode
compres de 1910 a 1922; direcció de la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista, coMaboració en arees de coordinado de
la Mancomunitat i de l'Ajiintament de Barcelona, crcació d'Acció Catalana... Peí gener de 1931 condueix. jumament amb
i
Rovira i Virgili, la fusió entre Acció Catalana i Acció Republicana que origina el Partir Catalanista República, un deis grans
derrotats en les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931 i de le.s cleccions al Parlament de Catalunya; aquest desastre
i
electoral acaba per provocar la seva sortida del partic i el reingrés a la Lliga Nacionalista (fináis de 1932), partir al qua!
pertanyerá uns pocs mesos, exactament fins al 2 d'abril de 1933, la data de la seva morr.
6. Uaportació teórica de Bofül i Mates que utilitzem en aquesr article es troba recollida en les dues edicions segücnts: «"L'Altra
Concordia" i alrres textos sobre catalanisme», Edicions La Magrana/Diputació de Barcelona (Biblioteca deis Clássics del
Nacionalisme Cátala; 4), Barcelona, 1983 i «"Una política catalanista" i alrtes escrits», Edicions La Magrana/L^iputació de
Barcelona (Biblioteca deis Clássics del Nacionalisme ("atalá; 15), Barcelona, 1986.
7. Aqüestes nocions es troben desenvolupades a «Classicisme Nacional', Llibre IV, §2. També s'hi refereix Bofül quan afirma que la
Ilibertat i iguakat pok'tiques son la consagració de la dignicat humana «i de les desigualtats o modalitats naturals» ("L'Alrra
Concordia», §29). Aquesta es una de les tesis básiques de la sociobiologia de Wilson: l'ordre .social es funda en la biologia on la
iguakat, tal com afirmava Darwin, només és un cementiri; per Wilson, l'optimització social implica competido, rivalitat i,
consegüentment, estratificació social.
;
8. Vegeu «ClassLcisme Nacional», llibre I, §1.
•"--,-_
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9. Ibíd., §2.
ÍO. Bofili efectúa una crítica a la democracia occidental i, especialment, a la de la fl República, perqué ha oblidat els principis
liberáis. Vegeu «Una política catalanista», especialment: cap. III, §7 i el punt 3 de l'apéndix.
11. Vegeu "Una visió catalanista» a <.La qiiestió religiosa», recuíl d'articles publicats peí Bofili a La Fubíicitat {octubre de I93I i
fcbrer de 1932). Coberent amb aquesta tesi, Bofül i Mates no seguirá Carrasco i Formiguera a Unió Democrática de Catalunya
després del desastre electoral del Partit CaCaianista República; mes encara, durant el poc temps d'estada de Bofil! a la Lliga
Nacionalista, criticaiS obertament UL~)C per rus que fa aquest partit de principis religiosos cristians com a ptincipis i
arguments polítics. A mes de l'anterior, vegeu també l'cntrevisra publicada al diari El Sol sota el tícol "En la qüestió religiosa
pugnen les propensions ibériques al confusionisme».
12. Vegeu "Doctrina nacionalista», capítol I, §1, Aquesr tcxr es corrcspon amb la ponüncia que llegeix Rofill a la Conferencia
Nacional Catalana, el dia 5 de maig de 1922, d'on sorrirá Acció Catalana.
13. Per a una aproximació ais arguments de Tomás d'Aquino, vegeu, per exemple, la qüestió 90 o ia 94 de la «Suma Teológica» (Ed.
Católica, Madrid, 1956) o també «La monarquía» (Tccnos, Madrid, 1989), sobretot el capítol 1 del llibre 1.
14. Vegeu "Una política catalanista», §6. En referencia a aquest aspecto de la filosofía política de Kant, vegeu, per exemple, la
DtJctrina del Dret a «La Metafísica de las Co.stumbres» (Tecno.í, Madrid, 1989),
15. Vegeu «Les joventuts catalanes» a «"Una política catalanista" i altres escrits», pág. 118 i 119.
16. Vegeu -UAlrta Concordia», §13; " U n a política catalanista», capítol IIl, §6; «Díictrina nacionalista», Capítol II, §3, i
"Classicisme nacional», capítol V.
17. Vegeu, sobretot, els capítols VI i VII del «Cla.ssicisme Nacional». En aquests capítols és on mes ciaramcnt es desenvolupen
teóricament les conseqiiéncies de l'imperialisme de Prat de la Riba. Per altra banda, en aquest punt es fan tambe molt evidents
les relacions de la «inteblectualitar» catalanista amb el darwinisme social de Taine i Le Bon.
18. Vegeu «Doctrina nacionalista>', capítol III, §5.
19. Per a una aproximació a la importancia de la llcngua catalana en el caralanismc de Bofili, vegeu «La llengua catalana a
l'Ajuntament de Barcelona», on es recull la polémica que, el febrer de 1916, es va mantenir entre la Lliga i el Partit Radica! de
Leiroux sobre l'ús i defensa del cátala. Ja com a Guerau de Lio.st, la defensa de la llengua catalana és una constant per parr de
BüfiU.
20. Basicament, el fonament d'aquesta connexió es troba formulada en el biohistoiicisme de Gobineau, Spengier o List; i, de
diferent manera, en la geopolítica de Racjel.
21. Aquest eomponent realista es constata també en la necessitat, també reclamada des del noucentisme, de converrir la teoria en
praxi, d'actuar polfricament; ja des deis primers moments amb Prat de la Riba, aquest és un objecriu constant en el
nacionalisme cácala. Mes enllá de qualsevol aplicado ideológica de la tesi, és evident que incorpora el realisme com a element
fonamental; el regeneracionisme, tothora reivindicar, ho reclama.
22. Vegeu «Classicisme N a c i o n a l , llibre IV, §4.
23. ibíd-, §5.
24. Nogensmenys, desvinculars del seu fonament realista, l'impetatiu étic, conjuntament amb la noció po.sterior d'impeiialisme,
permeten una visió finalista i historicista de la historia.
.

R e v i s t a de G i r o n a / n m n . 1 88 m a i - i - j u n y

1998

63

12951

