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MANIFIESTO POR LA REFUNDACIÓN DEL 

NACIONALISMO PATRIO 

 
 IZQUIERDA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES  (INTRA) 

 

El denominado Reino de España es uno de los pocos países europeos 
que no ha desarrollado un nacionalismo político normal, moderno, es 
decir, compartido por la mayoría de los ciudadanos. De hecho, existe 
un nacionalismo español, pero encerrado en guetos y ámbitos harto 
minoritarios de la extrema derecha antidemocrática. Este 
nacionalismo se confunde con la dictadura del general Francisco 
Franco y otros episodios polémicos de la historia de España.  
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HEIDEGGER Y EL NACIONAL SOCIALISMO (3)      

CRÍTICAS DE HEIDEGGER AL NACIONAL SOCIALISMO             

Quin vincle mantenia Heidegger amb el nacional socialisme? Va ser 

merament accidental? Va ser  un lligam total i sense fissures o, pel 

contrari, va tractar-se d’un compromís crític? Es pot responsabilitzar 

Heidegger dels crims comesos en l’Alemanya nacional socialista? S’han 

de rebutjar totes les seves teories pel fet d’haver-se relacionat amb el 

nacional socialisme? Tenen aquestes teories alguna relació estructural 

amb el nacional socialisme? I si és així, quin tipus de relació existeix 

entre la filosòfica heideggeriana i la ideologia nacional socialista? Tot 

això és el que Eugenio Gil ens explica en successius lliuraments del 

nostre butlletí.  
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CIVILITZACIÓ II. ELS PROCESSOS HISTÒRICS  (3) 

Què és la història? Què pot significar el terme “història” i quants sentits 

té? Quina diferència hi pot haver entre els diversos tipus de relat sobre 

l’esdevenidor humà? Com funciona la maquinària de la història? Quin 

paper ha desenvolupat la natura en l’esdevenidor històric? Hi ha 

alguna relació entre els valors i la història? Tot això és el que pretén 

respondre la teoria dels Processos Històrics, que es presenta en 

successius números del Butlletí de Filosofia.     
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LA MARCA HISPÁNICA  

MANIFIESTO POR LA REFUNDACIÓN DEL NACIONALISMO 

PATRIO 

 IZQUIERDA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES (INTRA) 

El denominado Reino de España es uno de los pocos países europeos 

que no ha desarrollado un nacionalismo político normal, moderno, es 

decir, compartido por la mayoría de los ciudadanos. De hecho, existe 

un nacionalismo español, pero encerrado en guetos y ámbitos harto 

minoritarios de la extrema derecha antidemocrática. Este 

nacionalismo se confunde con la dictadura del general Francisco 

Franco y otros episodios polémicos de la historia de España.  

Para el nacionalismo español actual, ser español significa, en primer 

lugar, hablar castellano. Si eres español, habla español, sostenía la 

propaganda del régimen franquista. Cuando un catalán habla 

catalán es como si hablara un idioma extranjero. El catalán no ha 

sido considerado una lengua española por parte de los 

“nacionalistas”, incluso se le ha negado su condición de idioma y, así, 

a la postre, ha sido el mismísimo nacionalismo español el que ha 

generado un nacionalismo catalán reactivo que les toma la palabra a 

sus adversarios y defiende la lengua propia como núcleo de una 

nación separada. Otro tanto puede afirmarse de los vascos y de los 

gallegos, pueblos hispánicos con idioma diferenciado que, en mayor 

o menor medida, han seguido los pasos de Cataluña hacia la 

secesión. En un nacionalismo regular y templado, un catalán sería 

español cuando hablase catalán y en tanto que catalán, es decir, sin 

necesidad de añadir bilingüismo alguno a su condición y mentalidad. 

Siendo todo ello perfectamente compatible con el hecho de que exista, 

por razones obvias, una lengua común, la castellana, compartida por 

todos los ciudadanos del país. Pero esa lengua no tiene que ser ni 

más ni menos española que sus hermanas. Desde el punto de vista 

político, el castellano debería ser, en última instancia, y excepto para 

los castellanohablantes de nacimiento, un mero requisito técnico que 

nos permitiera comunicarnos como ciudadanos hispánicos herederos 

de distintas tradiciones culturales.  

Por si fuera poco, para el vigente nacionalismo español de extrema 

derecha, además de hablar castellano, un español auténtico tiene 

que ser católico practicante e incluso católico preconciliar 

(fundamentalista). Los españoles ateos no serán, en cualquier caso, 

reconocidos como “buenos españoles”; ya no digamos todos aquellos 

colectivos que vulneran alguno de los preceptos de dicho dogma 

religioso: homosexuales, matrimonios civiles, mujeres que han 
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decidido abortar, etcétera. Tampoco pueden ser españoles los 

trabajadores, porque un buen español ha de ser “de derechas” e 

identificarse con el tipo de sociedad que correspondió a las épocas 

hegemónicas de la historia nacional. Pero ese tipo de sociedad será 

siempre, visto desde una mentalidad moderna, necesariamente 

conservador. Erigido en arquetipo o modelo político, semejante idea 

de España sólo puede nutrir programas de la derecha más rancia. En 

consecuencia, los trabajadores, es decir, la gran mayoría de la 

población, cuyo voto tiende a orientarse hacia la izquierda, no pueden 

sentirse españoles de verdad y rechazan el nacionalismo como una 

mentalidad retrógrada, residual. Siguiendo la misma lógica 

reaccionaria que las anteriores, los españoles deberán ser 

monárquicos: un español republicano es sospechoso de traición a la 

patria, por cuanto en sus mejores tiempos España fue una 

monarquía. Ese mismo mecanismo mental transforma el 

nacionalismo español en algo incompatible con la democracia: el 

patriotismo tiene que ser a la postre, por necesidad, dictatorial, 

antidemócrata y, consecuentemente, hostil a los derechos básicos de 

los españoles y del propio pueblo español en tanto que fundamento 

constituyente de la soberanía nacional.  

En definitiva, el nacionalismo español de extrema derecha, el único 

realmente existente hasta la fecha, se ha basado en la exclusión de 

toda suerte de sectores y segmentos sociales, del pueblo en cuanto 

tal, y en la reducción de España a una secta cristiana violenta, 

ultracatólica. ¿Cómo puede entonces extrañar que los “patriotas 

españoles” sean únicamente aquéllos pocos grupúsculos que se 

reúnen en actos cuyas cifras de asistencia no superan nunca el millar 

de personas? El nacionalismo español ha fracasado una y otra vez. Y 

con él, lamentablemente, ha fracasado también España como país, 

pues un Estado sin un imaginario nacional pacíficamente compartido 

está, ayuno de legitimación, condenado a fragmentarse. El 

denominado Estado de las Autonomías representa la etapa actual de 

un proceso de descomposición del Estado español que se podrá 

retrasar más o menos con fórmulas federalistas, pero que no se 

detendrá hasta consumarse si antes no analizamos y comprendemos 

las causas del fenómeno. De esa comprensión puede y debe surgir, 

empero, un movimiento nacionalista hispánico de izquierdas, laico, 

republicano y plurilingüe cuya primera tarea es romper 

simbólicamente con la extrema derecha de manera ostensible. El 

nacionalismo español opera como un verdadero obstáculo –aunque 

pretenda lo contrario- para la defensa de los intereses nacionales. Por 

eso hablaremos de nacionalismo hispánico y de catalanismo de la 

Marca Hispánica, porque si no lo hiciéramos así seríamos devueltos 

ipso facto, por los medios de comunicación y la propaganda del 
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sistema oligárquico imperante, al reducto de la extrema derecha 

españolista.  

La refundación del nacionalismo patrio como nacionalismo 

hispánico 

Nosotros damos por muerto y enterrado de iure el falso nacionalismo 

español. Tal ha sido su descrédito, que todo intento de recuperarlo 

tiene que concitar el rechazo de la mayoría de los ciudadanos del país. 

Ese nacionalismo provoca una mezcla de miedo, desprecio y asco. 

Pero, ¿sería posible un nacionalismo hispánico? Para entendernos: un 

nacionalismo que se fundamentara en Hispania, realidad histórica 

anterior al Reino de España y, por tanto, a la cristianización del país. 

Pero lo que nos interesa de aquella Hispania no es, por supuesto, la 

estructura social, sino su carácter de concepto exclusivamente 

político oriundo de Roma. La Hispanidad se refiere a la noción de “lo 

político” como algo situado por encima de la economía y de la religión, 

no a la comunidad cultural con los países de habla castellana. 

Hispánico es aquello que nosotros, en cuanto pueblo, hemos 

heredado de Europa y, por ende, de la civilización. En este sentido 

refundaron Hispania los pueblos germánicos godo y franco a partir 

de la Marca Hispánica, una entidad territorial del Sacro Imperio 

Romano-Germánico cuyo territorio, pero también su espíritu y 

proyecto político, se corresponde con el núcleo histórico de Cataluña. 

Por el mismo motivo, la refundación del nacionalismo hispánico tiene 

que ir acompañado de una refundación del catalanismo y del 

concepto de la Catalanidad más acá de toda forma de separatismo, 

federalismo o autonomismo, pues éstas no son más que distintas 

fases del proceso independentista catalán conducente a la 

destrucción de Hispania.  

El centro de aquélla comarca fundacional, la Marca Hispánica, es la 

actual ciudad de Figueres. Y fue Figueres, también, la última capital 

de la Segunda República Española. Figueres niega la legitimidad del 

franquismo como punto de partida de la falsa transición democrática 

que ha desembocado en la actual crisis del Estado. La Marca 

Hispánica expresa, por otra parte, lo esencial de la catalanidad y de 

la hispanidad entendidas en el sentido político-cívico indicado y al 

margen de cuestiones religiosas, económicas y culturales, las cuales 

quedan en este concepto, automáticamente, subordinadas al 

carácter político, cívico, del Estado Hispánico.  

Hispania quiérese una nación moderna con cuatro lenguas oficiales 

y capitalidad en Barcelona; un Estado unitario, es decir, sin 

autonomías; un Estado con una nueva bandera, un nuevo himno, un 

nuevo sentido de lo nacional; un Estado social, que cifre su 
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patriotismo en la defensa de los derechos de los trabajadores; un 

Estado democrático basado en la participación de todos los 

ciudadanos, de abajo a arriba, desde los municipios a las grandes 

cámaras de representación. Queremos volver a tener una patria. No 

combatimos el nacionalismo separatista desde un presunto no-

nacionalismo (PP, Ciutadans), sino desde otro nacionalismo, la Marca 

Hispánica, que supera los anteriores y los arroja al basurero de la 

historia.  

En el año 2010 se fundó en Figueres la Izquierda Nacional de los 

Trabajadores (INTRA) como partido político que representa, por 

primera vez en la historia de los pueblos hispánicos modernos, este 

proyecto de refundación nacional. Antes de que existieran partidos 

como Podemos u otros populismos de izquierdas, la Izquierda 

Nacional de los Trabajadores (INTRA) ya esgrimió un proyecto 

nacional, a la vez patriótico y social.  

Por todo lo expuesto,  

 

 

Manifestamos: 

1/ que nuestra patria no es el actual Reino de España, pero tampoco 

los ficticios Països Catalans del independentismo, sino una República 

Hispánica unitaria, laica, social y al servicio de los trabajadores de la 

nación. 

2/ que la refundación nacional entraña una serie de cambios 

simbólicos en la capitalidad del Estado, las lenguas oficiales, la 

bandera, el himno e incluso la denominación oficial del país.  

3/ que tenemos la voluntad de construir nuestra patria como 

catalanistas leales a Hispania desde Figueres y la Marca Hispánica, 

superando aquí, de manera pacífica y democrática, el conflicto entre 

españolismo e independentismo, entre constitucionalismo y 

separatismo, pues ni la actual constitución, ya caduca, ni el proyecto 

secesionista, totalmente ilusorio, pueden provocar otra cosa que la 

fractura social entre los ciudadanos autóctonos.  

4/ que a tales efectos fundamos hace ya cuatro años la Izquierda 

Nacional de los Trabajadores (en Cataluña: Esquerra Nacional dels 

Treballadors), INTRA, una palabra latina que significa “dentro”, pues 

es el corazón mismo del país el que está amenazado por los recortes 

sociales, la corrupción, la crisis moral de las instituciones, la política 

de inmigración, el terrorismo islámico y el enfrentamiento interétnico.  
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5/ que tenemos vocación de presentarnos a las próximas elecciones 

municipales para iniciar nuestra andadura hacia la refundación de 

Hispania combatiendo todas las injusticias que se cometen contra los 

trabajadores de Figueres, hablen catalán o castellano, como primer 

paso en la extensión del proyecto de izquierda nacional al resto del 

país.  

Y para que así conste firmamos este manifiesto y nos 

comprometemos a no cejar en nuestra lucha hasta que nuestros 

objetivos hayan sido alcanzados.  

 

Izquierda Nacional de los Trabajadores (INTRA) 

En Figueres (Marca Hispánica), 13 de febrero de 2014 
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Heidegger y el nacional-socialismo (3).  

Ser con los otros, resolución, destino 

individual, destino colectivo y comunidad 

Lunes, 30 de septiembre de 2013 

 

 

 Ser con los otros. Destino individual y destino colectivo 

 Ser sí mismo y comunidad 

 Comunidad originaria 

 Comparación con el nacional-socialismo oficial 

 

Ser con los otros. Destino individual y destino colectivo 

Somos seres comunitarios, seres con los otros. Normalmente nos 

relacionamos con los otros en la forma indeterminada del se. Decimos 

lo que se dice, pensamos lo que se piensa y hablamos lo que se habla. 

De esta manera dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos 

en uno más que se ajusta al término medio. El término medio nos 

dice lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que pensar y lo que 

hay que decir. Por deducción, también nos dice lo que no hay que 

hacer y lo que no hay que decir. Un ejemplo actual de esto último lo 

tenemos en los consejos de Homer Simpson a su hijo Bart: no digas 

nada que no digan los demás. Los medios de comunicación se sirven 

de este término medio del se como del criterio de validez al que hay 

que ajustarse. 

Nuestro estado normal en el mundo es la caída en el se. Pero tenemos 

una conciencia moral que no deja de recordarnos el imperativo de 

“ser nosotros mismos”. Según este mandato, hay que alejarse de la 

caída y decidirse a ser sí mismo. 
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Dentro de la caída en el se no nos dejamos ser a nosotros mismos ni 

a los demás. Supongamos una sociedad con individuos decididos que 

han superado la caída y se han entregado a la esencia de ser sí 

mismos. Las relaciones sociales cambiarían por completo: 

“El “estado de resuelto” relativamente a sí mismo es lo único que pone 

el “ser ahí” en la posibilidad de dejar ser a los otros que “son con” en 

su más peculiar “poder ser” … del ser sí mismo propio del “estado de 

resuelto” surge por vez primera el “uno con otro propio”” Sein und 

Zeit, 324. Ser y tiempo, FCE, 324 

El texto lleva implícito el fundamento de una nueva forma de 

sociedad. Con la resolución, pasamos de la sociedad fundada en el se 

a la comunidad fundada en el ser. La resolución produce una 

sociedad nueva, una comunidad. Existe un “ser con” impropio y uno 

propio. Ligado a la resolución, está el destino individual, que consiste 

en “el acontecer originario del Dasein que tiene lugar en la resolución 

propia, acontecer en el que el Dasein, libre para la muerte, hace 

entrega de sí mismo a sí mismo en una posibilidad que se ha 

heredado, pero que también se ha elegido” (1). 

Antes de pasar a la comunidad implícita en el texto, aclaremos los 

conceptos de resolución y de destino. Resolución es “el silencioso 

proyectarse, dispuesto a la angustia sobre el más peculiar ser 

deudor” (2). Me explico. Somos “poder ser”. Pero ese poder ser hay 

que cumplirlo. Cada uno lleva a cabo su propio proyecto de vida. 

Naturalmente podemos hacerlo bien o mal, aceptando lo que somos 

o no. “Llevar a cabo”, en este contexto, significa decidir y efectuar lo 

decidido. La resolución, en cuanto proyectar, es un decidir. Por otra 

parte, no estamos ya hechos, tenemos que hacernos a nosotros 

mismos. Somos una carencia –un no– que tenemos que completar. 

Mientras no la completemos estamos en deuda y cada uno es 

responsable de completarse a sí mismo. De ahí que mencione el “ser 

deudor”. La resolución heideggeriana implica dos procesos al mismo 

tiempo: 1) aceptar lo que somos. Dicho en el lenguaje de Heidegger: 

arrebatarse hacia la angustia y 2) decidirse a ser sí mismo y a seguir 

ahí. 

Schicksal es una combinación de “destino” (Schicksal) y enviar 

(schicken). Hay determinadas formas de vida que nos “llevan a…” o 

nos “envían a…”. Por ejemplo la estructura de la técnica moderna nos 

lleva a la destrucción ecológica o nos envía a la destrucción ecológica. 

“Destino” es en este sentido el “estar abocado a” dependiente de una 

situación. Si te encuentras en esta situación estás abocado a… Si te 

encuentras en esta otra situación estás abocado a… 
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Pasemos ahora al texto. Destino individual es lo que acontece cuando 

hemos decidido ser nosotros mismos. Pero ser nosotros mismos 

implica asumir nuestra propia muerte. No somos ángeles, somos 

seres finitos. Esto quiere decir que morimos, pero también que 

tenemos un físico con sus límites, un lenguaje, unas costumbres y 

una manera de ser, que gravitan siempre sobre nosotros. La 

autenticidad es tanto admitir la finitud de la muerte como las 

peculiaridades y limitaciones de nuestro propio cuerpo y de nuestra 

manera de ser. Nuestro modo de ser auténtico es una posibilidad a 

elegir. Si llevamos a cabo la resolución de ser nosotros mismos 

(“posibilidad que también se ha elegido” en el texto), tenemos un 

destino, estamos abocados a… 

A su vez, el destino colectivo es “el gestarse histórico de la comunidad, 

del pueblo. El “destino colectivo” no es el conjunto de “destinos 

individuales”, como tampoco puede concebirse el “ser uno con otro” 

como un venir a estar juntos varios sujetos. En el “ser uno con otro” 

en el mismo mundo y en el “estado de resuelto” para determinadas 

posibilidades son ya trazados por anticipado los “destinos 

individuales”” (3). Una sociedad sí puede ser una asociación 

accidental de individuos con arreglo a un contrato o a unas 

circunstancias externas, pero una comunidad no es algo accidental, 

la somos por naturaleza, sin ningún contrato. 

La última parte del texto parece determinismo social; pero teniendo 

en cuenta que el hombre es ya siempre comunidad, el destino 

individual siempre está relacionado con el colectivo. Por eso dice que 

ya están trazados por anticipado los destinos colectivos. 

 

Ser sí mismo y comunidad 

Heidegger se pregunta al comienzo del libro Lógica. Lecciones de M. 

Heidegger: ¿Quiénes somos nosotros mismos? La pregunta no dice 

solo “nosotros”, sino “nosotros mismos”. “Nosotros” es algo que puede 

predicarse de cualquier colectivo, auténtico o inauténtico, humano o 

deshumanizado. “Nosotros mismos” se refiere sin embargo a lo 

esencial, a lo que verdaderamente somos en el fondo: “Nuestro ser 

nosotros mismos es el pueblo” (4). Por tanto, la pregunta ¿Quiénes 

somos nosotros mismos? nos lleva a la pregunta ¿Quién es el pueblo 

que somos nosotros mismos? Ahora no somos ahora el pueblo que 

verdaderamente somos debido al olvido del ser y a la huida de los 

dioses. La respuesta a la pregunta se encuentra en la decisión de ser 

sí mismo. La decisión de ser sí mismo está relacionada con la 

resolución: con la aceptación de sí mismo y con la decisión de ser sí 

mismo. 
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El paso siguiente es conectar resolución con historia: “Con el estado 

de resuelto quedamos situados en el ámbito de la historia” (5). Ahora 

estamos acostumbrados a entender un suceso histórico como algo 

que ocurre en un periodo de tiempo. Nosotros seríamos puntos que 

ocurren en el continuo espacio-temporal. Estamos dentro de la 

historia en una relación parecida a como el cuaderno está en el cajón 

o el agua en la botella. Pero, según la fenomenología hermenéutica, 

la historia es creada por la libertad. El tiempo de la historia no es el 

tiempo de la física y la producción humana no “es en la historia”, sino 

que “es la historia”. Hacemos la historia desde las decisiones y las 

ejecuciones correspondientes y la llevamos a cabo proyectando futuro 

desde lo que ya somos en el pasado, desde una tradición. No 

experimentamos el tiempo a través de las manillas del reloj, sino a 

través de nuestras determinaciones. Podemos determinarnos 

a/decidirnos por lo esencial o no. Si nos determinamos a/decidimos 

por ser nosotros mismos y por aceptarnos a nosotros mismos, 

estamos en la resolución. En caso contrario estamos en otro tipo de 

decisiones. La historicidad humana se lleva a cabo en los instantes 

de sus determinaciones. Si nos determinamos a entender al hombre 

como sujeto, tenemos la metafísica del idealismo alemán del siglo XIX 

y perdemos su esencia (no somos nosotros mismos). El hombre-

sujeto, el yo, se olvida de la dimensión esencial de ser con los otros y 

del cuidado en el que siempre estamos inmersos. Si nos 

determinamos a comprender al hombre desde el cuidado y desde los 

estados de ánimo en los que siempre se encuentra, recuperamos la 

esencia y se manifiesta que el hombre es un animal comunitario 

(accedemos al nosotros mismos). La existencia como cuidado es el 

fundamento de ser sí mismo: “Existencia es lo cada vez 

exclusivamente mío” significa justamente que mi ser es entregado al 

ser con otros y para los otros. Yo soy como un mismo solo porque soy 

histórico, en el estado de decidido y resuelto para la historia” (6). 

 

Comunidad originaria 

La obra Germania se ocupa de la interacción entre comunidad 

originaria (patria), poesía y esencia. Trataremos de la patria en 

Heidegger en otro capítulo. De momento entresacaremos de 

Germania lo que tiene que ver con el tema de esta sección: resolución, 

esencia, historicidad y comunidad. 

La relación entre esencia y comunidad vuelve a apuntarse en el § 7: 

“Esta comunidad originaria no surge mediante el aceptar una 

mutua conexión –solamente una sociedad (Gesellschaft) surge 

así-, sino que la comunidad es mediante la previa vinculación 
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de cada individuo con lo que, en un nivel superior, vincula y 

determina a cada individuo. Tal cosa, que no es el individuo 

para sí ni la comunidad como tal, debe quedar manifiesta. La 

camaradería de los soldados en el frente no tiene su 

fundamento en el hecho de que deban estar juntos, porque 

falten los otros de quienes se está lejos; tampoco en un 

entusiasmo colectivo previamente concertado, sino en lo más 

profundo y, en ese momento único en que la cercanía de la 

muerte como un sacrificio, ha puesto previamente a cada uno 

en igual nadidad (Nichtigkeit), de modo que ésta deviene la 

fuente de una incondicionada pertenencia mutua. 

Precisamente la muerte, la que cada hombre individual debe 

morir por sí, aísla extremadamente en sí a cada individuo; 

precisamente la muerte el aprontarse a su sacrificio crea, 

antes que nada, el espacio de la comunidad desde el cual surge 

la camaradería […] El poder-escuchar-uno-a-otro solo es 

posible si cada uno está previamente expuesto a la cercanía y 

lejanía de la esencia de las cosas. Pero eso sucede a través del 

lenguaje no como medio de entendimiento, sino como 

instauración original del ser. Recién cuando retornamos a 

nosotros, desde el previamente experimentado poder esencial 

de las cosas, llegamos a reunirnos y somos con y para los 

otros” GA 39: Hölderlins Hymnen “Germanien” und “Der 

Rhein”, 72-73. Los himnos de Hölderlin “Germania” y “El Rin”, 

Biblos, pp.73-74. 

La aceptación de las conexiones mutuas y de los contratos entre 

personas lleva a sociedades, no a comunidades. No hay nada que 

contratar en una comunidad en cuanto comunidad, las relaciones de 

la comunidad son previas a cualquier contrato. Para explicar lo que 

es una comunidad, hay que remontarse a algo más esencial y más 

originario. ¿Qué es lo que nos vincula a este nivel originario? Según 

el texto, la muerte crea el espacio de la comunidad. ¿Cómo? A través 

de la resolución de ser sí mismo. Dicho de otra manera, a través de 

la asunción de la angustia. Asumir la propia esencia es aceptar la 

muerte. Solo entonces, la reunión con los demás crea una 

comunidad. Esto vale tanto para los soldados del frente como para el 

resto de miembros de la comunidad. Una comunidad originaria solo 

es posible mediante la vuelta a la esencia (mediante la asunción de 

nuestra finitud). Cuando cada individuo viene de su esencia, 

entonces acontece la reunión de los individuos en una comunidad 

originaria(8). 

Otro aspecto del texto es el sacrificio. Un héroe divino no tiene ningún 

problema si lo matan, porque es inmortal. No tiene mucho que perder 

en un combate. Un héroe humano puede perderlo todo y aun así se 
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sacrifica. El sacrificio del segundo es infinitamente superior. El 

verdadero heroísmo es el del hombre. Los héroes son excelentes 

porque se sacrifican y se sacrifican porque pueden morir (9). 

Respecto a la historicidad, repite lo mismo que en Ser y tiempo y 

Lógica. Lecciones de M. Heidegger, pero relacionándolo con los 

estados de ánimo y con la poesía. Lo pasado en la concepción usual 

ya está pasado y no cuenta. Pero en Heidegger es aquello a partir de 

lo cual somos lo que somos y, por tanto, es imprescindible para 

nuestra esencia. Somos a partir del pasado. El tiempo originario es 

un imperar hacia delante de un proyecto que tiene raíces en lo ya 

sido en el pasado (10). Nos lanzamos al futuro desde lo que ya somos 

desde el pasado. El ámbito a partir del cual lo hacemos es un clima 

emocional que llama temple fundamental (Grundstimmung). 

Sabemos por Ser y tiempo que el hombre siempre se encuentra en un 

estado de ánimo y por las obras sobre Hölderlin que este estado de 

ánimo funda la poesía y que la poesía funda el ser. Pues bien, la 

producción del tiempo (Zeitigung) es lo que funda, a su vez, el temple. 

Este temple o clima emocional no es solo individual, es colectivo. 

El todo está antes que las partes, la comunidad está antes que los 

individuos. Los individuos están en función de la comunidad. Esta es 

la tesis básica del comunitarismo de inspiración de polis griega, 

compartida por volkisch, nazis y por la escuela actual de 

comunitaristas –Sandel, McIntyre, Taylor, Walzer…–. Esta escuela, 

desarrollada casi por completo en el ámbito anglosajón, no tiene nada 

que ver con la tradición volkisch alemana. Pero, partiendo de las polis 

griegas, ha llegado a unas críticas parecidas al liberalismo y a un 

diferencialismo cultural también parecido al volkisch (11). 

 

Comparación con el nacional-socialismo oficial 

El nacional-socialismo oficial se comportaba como si la comunidad 

originaria fuese posible ya aquí y ahora o como mucho a corto plazo. 

Una reforma política sería suficiente. Heidegger era mucho más 

cauto. Teniendo en cuenta que la historia de Europa está 

distorsionada desde los griegos, la comunidad popular heideggeriana 

es una transformación más profunda y a largo plazo. La revolución 

tenía que pasar por la experiencia de la huida de los dioses, por la 

destrucción de la historia de la metafísica y por las resoluciones. La 

tarea era ingente. 

Todo fluye 

Eugenio Gil 
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Notas 

(1)    Sein und Zeit, 384. Ser y tiempo, Trotta, 697 

(2)    Sein und Zeit, 297. Ser y tiempo, FCE, 323 

(3)    Sein und Zeit, 384. Ser y tiempo, FCE, 415 

(4)    Lógica. Lecciones de Heidegger (En el legado de Helene Weiss), 

Anthropos, 17 

(5)    Lógica. Lecciones de M. Heidegger (En el legado de Helene Weiss), 

Anthropos, 35 

(6)    Lógica. Lecciones de M. Heidegger (En el legado de Helene Weiss), 

Anthropos, 117 

(7)    Lógica. Lecciones de Heidegger (En el legado de Helene Weiss), 

Anthropos, 121 

(8)    GA 39: Hölderlins Hymnen “Germanien” und “Der Rhein”, 8. Los 

himnos de Hölderlin “Germania” y “El Rin”, Biblos, pp.21 

(9)    La muerte como fundamento ético y la relación entre sacrificio y 

muerte son ideas de Jaume Farrerons. Véase  

http://nacional-revolucionario.blogspot.com.es/2013/08/la-

fundamentacion-del-fascismo-4.html 

(10)GA 39: Hölderlins Hymnen “Germanien” und “Der Rhein”, 109. Los 

himnos de Hölderlin “Germania” y “El Rin”, Biblos, p.103 

(11)Un buen libro sobre el comunitarismo actual es Stephen Mulhall y 

Adam Swift, El individuo frente a la comunidad, Temas de hoy. 

http://nacional-revolucionario.blogspot.com.es/2013/08/la-fundamentacion-del-fascismo-4.html
http://nacional-revolucionario.blogspot.com.es/2013/08/la-fundamentacion-del-fascismo-4.html
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Civilització II.  

Els processos històrics (3) 

Eduard Serra 

SECCIÓ III 

La història i el procés històric 

 

III.01. La història com a àmbit de la realitat, la 

res històrica 

Comte, en el Curs de filosofia positiva, manifestava que tot i que 
les divisions de la filosofia natural possibilitaven un 

desenvolupament més perfecte del treball científic, no 
responien a cap realitat, sinó que eren, simplement, 
compartimentacions teòriques de la natura1. D’aquesta manera 

i per exemple, l’antiga categorització que escindeix el cosmos en 
tres regnes: l’animal, el vegetal i el mineral, respondria, 

merament, a una estratègia de treball que facilitaria la 
investigació d’aspectes diferents de la realitat. Comte pensava 
que l’única realitat existent era la natural, que tot depenia de 

la natura i que tot era una forma de natura o, més ben dit, que 
tot estava regit per les lleis naturals, fins i tot les diverses 
realitats humanes, com ara la històrica. Nosaltres no estem 

d’acord amb l’insigne filòsof francès. Ens hem inspirat en la 
idea de compartimentar la realitat, però no entenem que l’única 

realitat sigui la natural. Més endavant veurem que hi ha teòrics 
que pensen tot el contrari, que tota la realitat és històrica, fins 
i tot la natural, i aporten raons de pes per sostenir aquesta 

hipòtesi perquè parteixen del supòsit que el concepte mateix de 
«natura» és cultural, i què allò que realment determina la nostra 

comprensió del món és, finalment, el context històric. Nosaltres 
no erigim el present relat des de la idea de «natura» sinó des de 
la de «realitat». Pensem com Heinrich Rickert , que la realitat és 

com el conjunt de tota l’existència corporal i espiritual, que s’ha 
de considerar com un tot unitari i que s’ha d’estudiar en totes 
i cada una de les parts per medi de disciplines particulars amb 

el mateix mètode2. Així, per començar a analitzar el concepte 

                                                           
1
 Comte, Auguste. Curso de filosofía positiva (1-2), Discurso sobre el espíritu positivo. Barcelona. 

Orbis. 1985. p. 37. 
2
 Rickert, Heinrich. Ciencia cultural y ciencia natural. Buenos Aires. Espasa Calpe. 1943. p. 

43 
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«d’història», podríem dir que la història és un àmbit d’estudi de 
la realitat, l’àmbit d’una realitat en la qual la natura seria un 

altre departament diferent del de la història, l’art o la política. 
La realitat, amb aquesta manera d’entendre les coses, seria el 
marc conceptual i teòric en el qual encabiríem tots els 

fenòmens. I comprenent-la així, els elements que la integren 
són totes aquelles coses que se suposa que existeixen, sigui 
d’una manera o d’una altra. Cap de les coses que existeix es 

dóna de forma aïllada, sinó que es relaciona amb moltes altres 
coses, i entre totes configuren una xarxa d’interdependència de 

la qual en tenim una experiència directe perquè en formem 
part. I en tant que en formem part, ens hi relacionem i ens hi 
belluguem, ens cal generar un mapa mental que ens permeti 

fer-nos una idea més o menys clara dels àmbits i espais que 
ocupen totes les coses. Aquests mapes mentals estan 
configurats per un gran nombre d’objectes, i a cada un li 

atorguem una posició, un lloc en el qual sabem que sempre o 
gairebé sempre el podrem trobar. En realitat, els mapes mentals 

no són res més que les comprensions i les interpretacions que 
ens fem de la realitat: els sistemes de creences i les cosmologies. 
La idea de «realitat» provindria d’una abstracció generada per 

l’enteniment. Al tractar d’entendre el món per relacionar-nos-
hi i interactuar-hi, conceptualitzem les intuïcions i les 

experiències per utilitzar-les com a model i com a guia per a 
totes aquelles vivències futures que puguin presentar 
similituds amb allò que ja hem viscut. A això en diem 

experiència, però en la nostra relació amb la realitat també ens 
adonem que cada un dels fenòmens amb els quals ensopeguem 
té les seves peculiaritats distintives, i que podem agrupar-los 

en classes o categories atenent a les seves característiques. És  
per aquest motiu que la ciència ha classificat la realitat en 

departaments, i ha dissenyat instruments específics per 
estudiar i comprendre cada família de fenòmens. Així han 
aparegut la física, la química, la psicologia, la sociologia, la 

geologia, la història, etc. La història seria, en aquest sentit, el 
mapa que ens fem de determinat departament o regió de la 

realitat, d’aquella zona en la qual operen i es relacionen tots els 
fenòmens històrics en tant que històrics. Copsar això ens 
permetrà entendre el paper que desenvolupa en tota la xarxa 

del coneixement humà, ja que la història, en tant que realitat, 
és l’àmbit en què evoluciona l’existència humana com a tal 
existència humana, i el lloc figurat en el qual es propaguen els 

sistemes valors, els de coneixement i els de creences. La ciència 
també és un sistema de coneixement i de creences, per tant, si 

la volem comprendre, estem obligats a comprendre la dimensió 
històrica de la qual participa. 
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La història, tot i que d’una manera peculiar i com veurem a 
mesura que es desplegui aquesta tercera secció, també és una 

ciència, però ara ens interessa comprendre-la no com a ciència, 
sinó com a àmbit de la realitat. Cal precisar, tanmateix, que, 
com qualsevol altre, aquest àmbit de la realitat és merament 

teòric, ja que no es tracta d'una regió tancada en la qual operen 
i es donen determinats tipus de fenòmens i només aquests. El 
fenòmens històrics no són únicament històrics, també poden 

ser alhora socials, artístics, culturals, geològics, naturals, etc. 
No podem oblidar, emperò, que els fenòmens històrics no són 

anàlegs als fenòmens naturals, la realitat històrica té una 
estructura totalment diferent de la realitat natural i sembla, 
com diu el filòsof Raymon Aron, que no hi ha una continuïtat 

entre l’esdevenidor còsmic i l’esdevenidor humà. La història és 
la història de la consciència i de l’esperit, i la consciència no es 
pot explicar a partir d’allò no conscient3. Si els fenòmens 

naturals participen en la història, és perquè passen a posseir 
algun significat en un relat històric i a desenvolupar-hi una 

funció, però la perspectiva des de la qual se’ls miren els 
historiadors és molt diferent d’aquella des de la qual se’ls miren 
els naturalistes. Collingwood considera que els esdeveniments 

històrics, a diferència dels naturals, no tornaran a passar i no 
poden ser entesos pel pensament matemàtic, com ho poden ser 

els fenòmens naturals. Tampoc poden ser entesos per la ciència 
empírica perquè mentre que els fenòmens naturals poden ser 
observats i reproduïts en experiments, el passat s’esvaeix. A 

banda d’això, les teories històriques no poden ser verificades de 
la mateixa forma en què ho són les de la ciència experimental4. 
Els fenòmens naturals es poden repetir una i altra vegada si es 

repeteixen les circumstàncies que els generen. No tenen, per 
tant, una ubicació espacial i temporal concreta i, altrament, 

podem arribar a recrear les condicions que els originen, a això 
en diem experimentació. Els esdeveniments històrics no es 
repeteixen mai, no es sotmeten a cap llei matemàtica que els 

expliqui, no podem crear cap laboratori on reproduir-los. 

La regió històrica de la realitat està delimitada atenent a les 

característiques dels elements que la integren, particularitats 
que principalment vindran donades per la forma amb la qual es 
relacionen amb altres elements i, principalment, amb nosaltres 

com a humans que som. Però aquests mateixos objectes o 
fenòmens poden ser observats i vistos des d’altres punts de 
vista si ens fixem en altres propietats i en altres formes de 

vincular-se amb els objectes que els envolten, formes de relació 

                                                           
3
 Aron, Raymon. Introducción a la filosofía de la historia. Tomo I. Buenos Aires. Siglo XX. 1984. 

p. 47. 
4
 Collingwood, R.G. The idea of history. Oxford. Oxford University Press. 1986. p. 5. 
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que no han de ser necessàriament o únicament històriques. Per 
aquest motiu, entenem que la regió històrica de la realitat és 

més aviat conceptual que real, un instrument que en utilitzar-
lo ens advertirà que ens estem apropant a determinats conjunts 
de fenòmens des d’un punt de vista concret, que és l’històric i 

no des de qualsevol altre. 

De la mateixa manera que dividim la realitat en departaments, 
dividim la res (realitat) històrica en etapes, i ho fem d’una 

manera anàloga a com ho fan els paleontòlegs quan determinen 
les etapes de l’evolució natural. L’historiador Eduard G. Carr 

postula que la divisió de la història en períodes o àrees 
geogràfiques no és un fet, sinó una hipòtesi necessària o una 
eina mental que ens ajuda a comprendre i a ordenar els 

fenòmens històrics5, però Carlo Cipolla ens adverteix que totes 
les formes de divisió són arbitraries, i que per aquest motiu s’ha 
de corregir, si és possible, qualsevol deformació que puguin 

provocar6. La divisió de la història, per tant, és instrumental i 
intencional, com ho és la de qualsevol altre àmbit de la realitat. 

Rickert, parlant de l’especificitat de la ciència cultural, sosté 
que no es pot posar com a fonament de la classificació de les 
ciències particulars una oposició material dels objectes si no es 

destaquen cert nombre de coses i processos que tinguin per 
nosaltres un significat o importància especial i en els quals 

veiem alguna cosa més que simple natura7. Però jo entenc que 
això no passa només en la ciència cultural, sinó també en la 
natural, ja que ha de destacar objectes a partir del significat i 

la importància que les teories els hi confereixin. Rickert també 
manifesta que la realitat és com un continu heterogeni. Cada 
cosa és diferent en algun aspecte de la resta de coses, però no 

hi ha cap cosa que s’acabi de forma sobtada. La realitat és com 
un fluid, i entre una cosa i una altra hi ha com un trànsit, fet 

pel qual es converteix en una continuïtat inabastable pel 
coneixement. La realitat, en aquest sentit, és absolutament 
irracional perquè s’escapa de tota conceptualització. Llavors, 

per convertir-la en una cosa intel·ligible, es fa una separació 
conceptual per medi de talls teòrics en la continuïtat 

heterogènia8. Wilhelm Dilthey explica el mateix d’una altra 

                                                           
5
 Carr. Edward H. ¿Qué es la historia? Barcelona. Planeta de Agostini. 1993. p. 81. 

6
 Cipolla, Carlo. Historia económica de Europa (1) La Edad Media. Barcelona. Ariel. 1979. p. 7 

7
 Rickert, Heinrich. Ciencia cultural y ciencia natural. Buenos Aires. Espasa Calpe. 1943. pp. 

43, 44 
8
 Rickert, Heinrich. Ciencia cultural y ciencia natural. Buenos Aires. Espasa Calpe. 1943. pp. 

66, 67. De fet, Rickert parla de dues vies de treball en la racionalització de la realitat. La primera 
consisteix en transformar la continuïtat heterogènia en homogènia, com fa la matemàtica. Un 

exemple seria la res extensa de Descartes. La segona ja l’hem explicada, es tracta de la divisió 
en talls del continu heterogeni, prescindint de les transicions. Això, segons Rickert, té un preu: 
es perd tot allò que està comprés entre els límits i per més que apropem els límits entre una 
cosa i l’altre, sempre hi haurà una realitat que flueix entre elles. Per això, compara els conceptes 

amb ponts que travessen els torrents en moviment de la realitat. Rickert situa a les ciències de 
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forma, i creu que una teoria només copsa continguts parcials 
de la realitat complexa; les teories de la vida històrica i social 

divideixen una realitat enormement complicada, i s’hi apropen 
per penetrar-hi9. Les regions conceptuals que constituïm, 
doncs, no són res més que miradors, talaies des de les quals 

observem la realitat, i, a banda de la històrica, hi ha moltes 
altres talaies. La talaia des de la qual observem els fenòmens 
històrics és distinta de la talaies des de les quals estudiem 

altres tipus de fenòmens perquè és la talaia de la 
comprensivitat. Aron ens apunta que la comprensió designa el 

coneixement de l’existència i de les obres humanes en tant que 
es poden entendre sense l’elaboració de regularitats causals10. 
Jo no acabo de veure-ho així, ja que la història no pot excloure 

la causalitat, tot i que l’haurem d’entendre de forma 
comprensiva, apropant-nos a les intencions que hi ha darrere 
de les accions humanes. Efectivament, allò que realment fa que 

un fenomen històric sigui històric és que es tracta d’un 
fenomen intencional, que és producte d’alguna intenció 

humana que el dota de significat. Aquest significat mai podrà 
ser entès ni fora de la història (com a cosa aïllada no té 
significat) ni fora del marc global de creences des del qual opera 

l’actor històric. Podem entendre així i com suggeríem abans, 
que la ciència, qualsevol ciència, és històrica perquè la 

delimitació de qualsevol camp o àmbit fenomènic és producte 
d’un acte intencional. 

La implicacions d’aquesta forma de veure la res històrica van 

molt més lluny del que ens podem imaginar, ja que la conclusió 
que hem d’extreure és que és precisament el punt de vista de 
l’observador qui arrabassa certs fenòmens de la realitat i els 

força per convertir-los en històrics. Som els humans, en certa 
mesura, qui els investim amb el títol d’històrics, de la mateixa 

manera que els investim amb el títol de naturals, culturals, 
polítics, físics, etc. Aquesta forma d’arrabassar de la realitat els 
fenòmens per crear amb ells la res històrica (o qualsevol altre 

àmbit) és una activitat que es fa des del sentiment, la passió, 
les creences i els valors provocats per l’impacte que causa la 

relació de l’home amb la realitat i, sobretot, amb el seu caràcter 
dominant. A partir d’aquest impacte, primer es van crear els 
relats mítics, i després el relats històrics, que servirien per 

dotar de sentit la nostra vida i la nostra vinculació amb els 
avantpassats i els nostres descendents. 

                                                           
la natura i a les ciències de la cultura en el segon grup. La matemàtica, formaria part d’un altre 
àmbit de la ciència, que seria el de l’ésser ideal. 
9
 Dilthey, Wilhelm. Introducción a las ciencias del espíritu. Madrid. Alianza Editorial. 1986. p. 

142   
10

 Aron, Raymon. Introducción a la filosofía de la historia. Tomo I. Buenos Aires. Siglo XX. 1984. 

p. 63. 
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III.02. La història com a sistema 

«Actualmente la sociología se enfrenta con dos peligros opuestos, el 

de convertirse en ultrateórica y el de convertirse en ultrempírica. El 

primero es el peligro de perderse en generalizaciones abstractas y sin 

sentido sobre la sociedad en general. La Sociedad con mayúsculas 
es una falacia tan descaminada como la Historia con mayúsculas»11. 

De moment, hem arribat a un punt en el qual considerem que 

la història (la res històrica) no és res més que un marc 
conceptual en el qual ubiquem una sèrie determinada de 
fenòmens. A partir d’aquí ens hem de preguntar: fins a quin 

punt podem estendre aquest marc conceptual? Hi ha darrere 
d’ell alguna realitat objectiva? Com el podem utilitzar? Podem, 
des d’aquest àmbit, constituir una història general o universal 

de la humanitat que relacioni tots els esdeveniments històrics 
humans de totes les cultures i de tots els temps entre sí? 

Per començar a respondre aquesta bateria de qüestions podem 
dir que qualsevol esdeveniment polític, econòmic, militar, social 
o cultural pot afectar i influir, tant ara com en l’antiguitat, en 

totes les cultures i pobles del món. Crec que això es pot 
demostrar fàcilment. La Segona Guerra Mundial seria una bona 

mostra d’aquest fet extraordinari, ja que gairebé hi van 
participar exèrcits de totes les civilitzacions; però situant-nos 
en l’actualitat més rigorosa, amb la velocitat amb la qual ens 

desplacem i enviem mercaderies i informació d’un lloc a un 
altre, i la ràpida globalització i extensió a què es veuen sotmeses 
les crisis polítiques i econòmiques, ens adonem que aquesta 

interconnexió global s’ha reforçat, fet pel qual no podem ignorar 
que els humans estem construint una història en comú. En els 

segles XVII, XVIII i XIX, quan els grans imperis europeus es 
disputaven el món, els historiadors van comprendre que les 
investigacions no podien reduir-se ni limitar-se ni a petites 

àrees ni a sectors, sinó que, per primer cop i sense cap mena 
de dubte, s’havien d’estendre a tota la raça humana. Això va 
ser una de les raons per les quals van començar a proliferar 

històries universals i, fins i tot, autèntiques teories de la 
història, com la del Discours sur l’Historie Universelle de 

Bossuet de 1681, tot i que en aquella època les històries 
universals posaven l’accent en el protagonisme d’Europa, ja que 

els europeus consideràvem que érem qui movíem els fils. Des 
d’aquell punt de vista, la resta de civilitzacions eren elements 
passius, camps de batalla o colònies creades per Déu per servir-

                                                           
11

Carr. Edward H.¿Qué es historia? Barcelona. Editorial Planeta-De Agostini S.A. 1993. pp. 88, 

117. 
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nos i alimentar les nostres indústries i economies i que el món 
es descobria quan el descobríem nosaltres. Però com demostren 

investigadors com ara el professor Josep Fontana amb força 
clarividència, els europeus anàvem força equivocats amb 
aquest plantejament: celebrem l’arribada de Vasco de Gamma 

a l’Índia com un gran descobriment, però l’home havia navegat 
per l’Índic des de feia mil·lennis, de forma que tot estava ja 
descobert12. Per altra banda, anant-nos a l’antiguitat, hem de 

recordar que les invasions mongoles d’Europa van ser 
conseqüència d’esdeveniments succeïts en l’Extrem Orient i 

Àsia Central, que els mongols van empentar els bàrbars, i que 
els bàrbars van caure sobre Roma. Així, no costa gaire entendre 
que els esdeveniments d’Àsia no es poden desvincular dels 

d’Europa, i que ja des d’èpoques ven remotes la història de la 
humanitat d’una contrada no es pot entendre sense entendre 
la història de la humanitat d’una altra contrada. Així, tots els 

fets històrics estan immersos en una cadena de la qual en tenim 
una experiència objectiva. 

Ortega y Gasset va definir la història com el sistema i la cadena 
única de les experiències humanes. Segons ell no era possible 
entendre l’home d’una època concreta sense conèixer els 

antecedents històrics i no podíem comprendre l’home 
«racionalista» europeu sense saber abans qui va ser el cristià, i 

no entendríem el cristià sense saber qui va ser l’estoic, i així 
successivament. Així, sense jutjar el passat i sense història no 
hi hauria una autèntica consciència ni comprensió de nosaltres 

mateixos. Ortega entenia la res històrica com una continuïtat 
sistemàtica que va anomenar «rerum gestarum» i considerava 
que els termes històrics s’havien de fixar en relació amb la 

globalitat de la història13. Llavors, més enllà del fet que 
realment existeixi un àmbit de la realitat que puguem qualificar 

«d’històric», si volem entendre la realitat pròpiament humana, 
estem absolutament obligats a manipular les gestes i  les 
experiències amb una idea àmplia de la història, ja que tots els 

fets estaran relacionats i no es podran entendre fora d’aquesta 
relació. La història, d’aquesta manera, a banda d’un àmbit 

teòric de la realitat, seria, seguint el criteri d’Ortega, una xarxa 
que vincula experiències i fets, ja que els fets només es 
produirien sobre el terreny que ja haurien preparat fets 

anteriors. I res tindria sentit fora d’aquesta xarxa, que alhora 
seria allò que posaria els esdeveniments a l’abast de la nostra 
comprensió. D’aquesta manera la història gaudiria d’una certa 

entitat i, més enllà de ser un àmbit de la realitat delimitat d’una 
forma més o menys arbitrària, gaudiria d’algun tipus d’entitat 

                                                           
12

 Fontana, Josep. Introducción al estudio de la historia. Barcelona. Crítica. 1999. p. 36 
13

 Ortega y Gasset. Historia como sistema. Madrid. Sarpe. 1984. p. 83. 
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substantiva, encara que només fos com a cadena o sistema de 
relacions entre experiències i vivències humanes. 

Carr també avalaria una idea, tot i que diferent de l’orteguiana, 
segons la qual podríem entendre que la història té algun tipus 
de substantivitat. La història és plàstica, es deixa manipular 

fins cert punt; es deixa interpretar, però encara que la feina 
d’interpretació sigui absolutament necessària per fixar els 
esdeveniments històrics, no qualsevol interpretació pot ser 

valida. Si l’entenem correctament, hem de considerar que la 
història té una estructura pròpia i objectiva, per més que 

puguem estudiar-la des de diversos punts de vista. Compara la 
realitat històrica amb una muntanya: segons des del lloc 
geogràfic des del qual l’observem tindrà una silueta o una altra, 

però això no ens autoritza a inferir que no tingui una forma 
concreta o que pugui tenir una infinitat de formes14. És clar que 
si la muntanya és rodona des d’una perspectiva no podrà ser 

quadrada des d’una altra. A tot això podríem afegir el que diu 
Rickert sobre aquesta qüestió, que postula que mentre que la 

creació artística està lluiré de tot obstacle, la història està 
lligada als fets15. 

Carr, més endavant i criticant els investigadors que han 

renunciat a explicar la història a través de les causes, assevera 
que l’historiador ben informat no només cercarà les causes dels 

esdeveniments, sinó que sentirà una compulsió professional a 
reduir-les a un ordre i a establir una jerarquia que fixarà les 
relacions entre uns fets i uns altres16. Si nosaltres apliquem el 

nostre marc de referència entenem que la realitat té una 
estructura dominant, i si sabem que tot allò que li hem 
arrabassat per convertir-lo en històric forma part d’aquesta 

realitat, podem deduir fàcilment que aquests fenòmens, com a 
fenòmens reals, tindran una estructura i una manera de 

relacionar-se entre ells que d’alguna forma se’ns imposarà, i 
que determinarà un rang finit de possibilitats d’interacció amb 
ells. Per aquest motiu, només hi podria haver un rang finit 

d’interpretacions o una única interpretació vàlida. Així, amb 
coherència amb el criteri de Zubiri,  podem considerar que la 

història té una estructura objectiva, i podem respondre que la 
res històrica és alguna cosa més que un marc conceptual i 
teòric; també podem dir que els fenòmens històrics tenen una 

personalitat pròpia: aquella que li confereix l’estructura 

                                                           
14

 Carr, Edward H. (1892-1982). ¿Qué es historia? Barcelona. Editorial Planeta-De Agostini 

S.A. 1993. p. 36 
15

 Rickert, Heinrich. Ciencia cultural y ciencia natural. Buenos Aires. Espasa Calpe. 1943. p. 

129 
16

 Carr, Edward H. (1892-1982). ¿Qué es historia? Barcelona. Editorial Planeta-De Agostini 

S.A. 1993. p. 121 
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mateixa de la realitat en tant que es relaciona de determinada 
forma amb nosaltres. La realitat d’aquesta estructura és tan 

objectiva que ens la troben cada dia solidificada en forma 
d’institucions, lleis, tradicions, costums, moral, ètica, nacions, 
estats, civilitzacions, etc.; és, en definitiva, tan substantiva com 

una pedra, i veure com es configura aquesta realitat és 
precisament la feina que abordem en aquesta secció. Raymon 
Aron pensava que no existeix una realitat històrica abans de la 

ciència històrica, però nosaltres matisem aquest criteri 
defensant que tot i que la realitat històrica només se’ns obre 

plenament a la consciència després de la ciència històrica en 
un àmbit que hem delimitat nosaltres mateixos, aquest camp 
té una realitat objectiva. Podríem posar com a exemple una 

parcel·la de cultiu: la delimitació del camp l’hem feta nosaltres, 
però la terra que hi ha dins no, i si hem delimitat aquest espai 
és, probablement, perquè les seves propietats químiques i la 

seva configuració geològica el fan apte pel cultiu d’alguns 
productes i n’impedeixen el d’altres. Les substàncies químiques 

que configurarien la terra de la res històrica serien, segons 
Collingwood, les accions que els essers humans han fet en el 
passat17. 

Ara bé, un cop hem explicat que la res històrica ve a ser el 
sistema que lliga i connecta totes les experiències humanes, cal 

saber com funciona aquest sistema o com s’estructuren 
aquestes relacions. Si ho fan d’una manera ordenada i coherent 
o si es tracta d’un cúmul de relacions més aviat caòtic i sense 

sentit. Els intents més significatius que han tractat d’explicar 
la història com una entitat lògica dotada de coherència, sentit i 
direccionalitat han fracassat, però el nostre projecte descarta 

una idea «d’història» d’aquesta mena. Més aviat parteix del 
supòsit que està absolutament fora del nostre abast 

comprendre el sentit general de la història, si n’hi ha algun, 
però alhora assumeix que, si existeixen fenòmens històrics, no 
existiran de forma aïllada, sinó que s’han de relacionar entre 

ells i que, a més a més, ho fan de determinades formes. També 
s’alça sobre el supòsit que som capaços d’entendre, 

bàsicament, la natura i la configuració d’aquestes relacions. El 
nostre objectiu, doncs, és el de comprendre com es relacionen 
entre sí els diferents fenòmens i processos que operen en la 

història, encara que aquesta comprensió no sigui absoluta. De 
fet, no hi ha mai una comprensió absoluta de cap fenomen ni 
àmbit de fenòmens, i menys dels humans, però si no poguéssim 

complir amb el nostre propòsit, la història, com a disciplina 
amb pretensions de cientificitat, seria únicament com una 

utopia inassolible. 

                                                           
17

 Collingwood, R,G. The idea of history. Oxford. Oxford University Press. 1986. p. 9. 
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Si volem explicar què entenem nosaltres per «història»; si volem 
construir una metodologia apta per vincular tots els 

esdeveniments humans de tots els àmbits geogràfics i de tots 
els temps; i si volem, en poques paraules, erigir una teoria de 
la història universalment vàlida (perquè una teoria de la 

història que no fos universalment vàlida seria absurda), estem 
obligats a desenvolupar una autèntica historiologia. El 
problema amb el qual ens trobem, tanmateix, com la serp que 

es mossega la cua, és que per bastir una historiologia cal 
disposar abans d’una intuïció més o menys clara d’allò que se 

suposa que ha de ser la res històrica i en què consisteixen els 
fenòmens històrics. En definitiva, hem de saber què és allò que 
els defineix com a històrics, què fa que siguin especials i 

diferents de la resta de fenòmens, etc. Però aquesta dificultat la 
podem salvar perquè de moment no ens cal gaire precisió, sinó 
que, com ja és habitual en la nostra metodologia, només hem 

de configurar una idea de mínims sobre la qual puguem fundar 
tot el treball per després anar-la bastint i completant. Per 

assolir aquest primer objectiu, com sempre, ens ajudarem dels 
especialistes. Crec que entre tots podem alçar una idea pràctica 
«d’història» que ens permetrà avançar. En Civilització I dèiem 

que un concepte de mínims és una espècie de definició que, tot 
i que ha de ser útil, no ha d’esgotar necessàriament totes les 

particularitats i aspectes dels objectes que tracta de definir. Un 
concepte de mínims ha d’explicitar com a mínim (per això 
l’anomenen «concepte de mínims») un dels caràcters essencials 

d’allò que vol definir, un caràcter sense el qual l’element o 
fenomen sotmès a estudi deixaria de ser el que és. Aquest 

element definitori ha de ser, també i si és possible, una 
característica no compartida amb altres fenòmens similars. 
Només d’aquesta manera evitaríem malentesos i confusions, ja 

que, per exemple, la psicologia o la sociologia, com veurem més 
endavant, comparteixen moltes característiques amb la 
història, però no són el mateix. També vàrem dir que aplicar 

una definició rigorosa en ciències humanes i socials és del tot 
impossible, i això per més que diguem sobre els objectes que 

teòricament han de caure sota la definició sempre quedarà 
algun element amagat o per descobrir. La història, en aquest 
sentit no és diferent de la religió ni de la civilització, ni de 

qualsevol altre fenomen humà. A banda d’això, hem de saber 
que no estem caminant per un territori inexplorat. Moltes 

persones intel·ligents ja han transitat abans els seus camins, 
praderies, boscos i muntanyes i per aquest motiu la millor 
estratègia que podem seguir és la d’establir un diàleg amb gent 

que conegui la regió. Així, de la mateixa manera que quan fem 
excursions preguntem els pagesos per demanar-los orientació, 
ara consultarem especialistes i teòrics de la història, i ens 

deixarem portar pels seus savis consells i opinions, ja que aquí 



Butlletí de Filosofia 9 
28 de febrer de 2015 

Copyright ADECAF 2015 
Dipòsit legal: GI-1449-2009 

www.filosofia-catalana.com      ISSN:2014-0711 

 

23 Civilització II: El processos històrics. 3ª. Part Eduard Serra 

 

no hem de pensar que descobrirem alguna cosa nova, sinó que 
la nostra única tasca és la d'alçar un procediment per dibuixar 

mapes de la història. Aquests guies, entre molts altres, seran 
Edward G. Carr, Raymon Aroon, Hegel, Dilthey, Ortega, etc.   

III.03. Els conceptes «d'història» 

Però la història no seria únicament l’àmbit de la realitat en què 
es donen  els esdeveniments històrics. És també una disciplina 

científica. Raymon Aron parla de la «història realitat» i la 
«història ciència»18, en aquest sentit nosaltres creiem que hi ha 

d’haver una idea «d’història» com hi ha una idea de «física», 
«química», «economia» o «psicologia», i hem de poder parlar de 
la història de la mateixa manera que parlem de qualsevol altre 

disciplina científica. La ciència, qualsevol ciència, s’alça sobre 
formes de treballar i pensar que ens han investit d’un poder 

extraordinari sobre la realitat i el món, tot i que això no impliqui 
que aquest poder hagi estat sempre constructiu i positiu. La 
ciència, en general, ens permet comprendre la realitat i operar 

amb ella, i si existeix una ciència històrica, també ens ha de 
permetre comprendre i treballar en una determinada parcel·la 
de la realitat: la res històrica; i si la res històrica és l’àmbit en 

què apareixen els fets humans, la ciència històrica és el 
coneixement i la investigació dels fets humans o, a la manera 

de dir de Collingwood, la ciència a través de la qual els humans 
ens coneixem a nosaltres mateixos19. Però la història, en sí 
mateixa, no seria un sistema de coneixement equiparable al de 

la física o la química, o la geometria; segons Edward Potts 
Cheyney, seria més aviat un cosa més general, anàloga a allò 

que designen els termes «ciència» o «filosofia»20. Això implica que 
la història és un sistema de coneixement global i comprensiu 
que s’introdueix en un domini tan general de la realitat humana 

que necessita desplegar-se en múltiples branques i braços, i 
que cada una d’aquestes branques pot ser en sí mateixa tot un 
àmbit de coneixement amb caràcter i metodologies pròpies. 

I encara podem detectar, més enllà de la història com a àmbit 
de la realitat, i de la història com a disciplina científica, un 

tercer sentit, que és el de «relat històric». El relat històric fa 
referència a la narració de les activitats, aventures i 
desventures dels diversos subjectes històrics. Així, per exemple, 

parlaríem de la història d’en Joan II, de la comunitat 
musulmana d’occident, de l’alçament jacobita, etc. Serien 

                                                           
18

 Aron, Raymon. Introducción a la filosofía de la historia. Tomo I. Buenos Aires. Siglo XX. 1984. 

p. 45. 
19

 Collingwood, R,G. The idea of history. Oxford. Oxford University Press. 1986. p. 10. 
 
20

 Pots Cheyney. What is History? Philadelphia. University of Pennsylvania. 1907. p. 8 
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narracions de les vicissituds, aventures i desventures d’aquests 
subjectes històrics. He de tractar aquest tema més endavant i 

per ara només hem d'entendre la distinció entre aquest últim 
sentit i el primer, ja que mentre el primer esmenta un àmbit 
teòric i operatiu de la realitat, aquest tercer sentit és refereix a 

activitats, a tot allò que és diu, s’escriu i es documenta sobre 
els fets i els esdeveniments que afecten o produeixen subjectes 
històrics. Així, quan treballem amb la idea «d’història» haurem 

d’estar ben atents per saber de què parlem a cada moment, i 
sempre que ens sigui possible utilitzarem adjectius o altres 

termes auxiliars ens permetin desfer la confusió. Aleshores i en 
general, amb el mot «història» ens referirem a l’àmbit la realitat 
o al sistema de relacions integrat per tots els fenòmens històrics 

i les experiències humanes (el sistema històric d’Ortega); amb 
termes com ara «filosofia de la història», «pensament històric», 
«ciència històrica» o «historiografia» a la disciplina científica; i, 

per acabar, utilitzarem «relat històric», «narració històrica», «la 
història d’en Joan II» o altres expressions anàlogues per parlar 

del relat històric. Tot i així, encara que ho tractarem d’evitar, 
algunes vegades, per necessitats del redactat ens veurem 
obligats a utilitzar «història» per parlar tant del relat com de la 

ciència. 

També hem de saber que el terme «historiografia» és un tant 

problemàtic i multivalent, ja que n’he pogut trobar cinc sentits 
diferents d’utilització. El primer d’ells es refereix a la ciència 
històrica; en segon lloc, a la metodologia del treball amb 

material històric, primordialment escrit; en tercer lloc, al 
conjunt d’obres històriques escrites arreu i en tot moment; en 
quart lloc, a un conjunt determinat d’obres i autors; i, finalment 

i fins i tot, al relat històric com a tal. Per tant, també hem de 
ser molt curosos a l’hora d’utilitzar-lo i prefereixo evitar-lo 

sempre que el text m’ho permeti. Si aquí surt, hem de saber que 
sempre serà en el sentit de «ciència històrica» i en alguna ocasió 
com a conjunt d’obres de certs autors o períodes. Tanmateix, la 

qüestió que ara ens preocupa és la de la història com a àmbit 
de la realitat, i allò que ens convé recordar, de moment, és que 

hem de distingir entre el relat, l’àmbit de la realitat i la ciència 
que estudia aquestes dues coses. Imagino que després d’haver 
llegit l’apartat III.04 entendrem per què és necessari distingir 

entre les tres idees «d’història». 

 


