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Construir Espanya al segle XIX

Resulta del tot innecessari insistir en la importància que els debats sobre la nació
i el nacionalisme, sobre la construcció de la identitat nacional més específicament,
han assolit en els darrers anys a tot Europa i més enllà. Seria llarg assenyalar totes
les causes per les quals això ha estat així. El mateix cal dir respecte del cas d'Espanya,
on les referències al nacionalisme han usat i abusat de la seua presència a l'espai
públic. Ben mirat, però, el que ha tingut més presència en el cas espanyol no ha estat
el debat sobre la construcció dels processos identitaris, sinó una lectura política
(i molt polititzada) al voltant d'aquests conceptes. En canvi, encara que puga semblar paradoxal, l'espai reservat per a la investigació i la reflexió acadèmica ha estat
molt menor.
Durant molt de temps, parlar de l'estudi del nacionalisme significava referir-se,
entre nosaltres, als nacionalismes «perifèrics», no a la presència i els significats del
nacionalisme espanyol. En aquest sentit, els estudis disponibles sobre la construcció
de la nació espanyola o sobre els significats canviants dels llenguatges polítics del
nacionalisme espanyol eren si fa no fa inexistents, purs «oasis», segons una definició
molt estesa. Sovint, Espanya apareixia a la bibliografia pròpia (i també a la forana,
que cal dir que no va ajudar massa a canviar el marc interpretatiu) com una de les
nacions més antigues d'Europa. Així se sacralitzava una visió aproblemàtica del passat
espanyol en què era obviada la complexitat dels processos polítics i socials de l'època
contemporània. Espanya esdevenia, doncs, un ens l'existència del qual podia datarse enrere en el temps en un arc cronològic que oscil·lava entre uns quants centenars
i dos o tres els milers d'anys. Aquesta ha estat una manera tan persistent de presentar
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la història d'Espanya que, fins i tot quan les perspectives van començar a canviar,
molts autors o institucions dedicades al conreu de la història s'han continuat mantenint impertèrrites.
En definitiva, no serà fins a l'inici de la dècada dels anys noranta que podem començar a datar l'aparició dels estudis moderns sobre la construcció de la identitat nacional espanyola contemporània. Aquest debat es va concentrar en la discussió al voltant
de la tesi de la dèbil nacionalització espanyola al llarg del segle XIX, però amb conseqüències remarcables en el segle XX, fins arribar al present. Aquesta discussió (inicialment plantejada entre els professors Borja de Riquer iJuan Pablo Fusi) va representar
un punt d'inflexió decisiu, i tota la producció de la dècada següent, d'una manera o
altra, n'ha estat deutora.
Tanmateix, malgrat la importància d'aquest debat, impossible de minimitzar, cal
assenyalar alguns problemes que des d'aleshores han estat presents al debat posterior.
El més important de tots ha estat la manca d'investigacions específiques sobre diverses qüestions abordades: d'entrada, perquè l'absència d'estudis disponibles en aquell
moment era un llast problemàtic, com ja hem dit; però també perquè, en realitat, la
tesi de la dèbil nacionalització no era sinó traslladar a l'àmbit de l'estudi la construcció
de la identitat nacional d'un conjunt de debats clàssics sobre la història política,
social i econòmica contemporània. Aquest conjunt de debats clàssics -també molt
discutits- presentaven una visió de la història espanyola com un seguit de fracassos
i mancances (de la revolució liberal, de la revolució industrial...). Ara, a aquests
fracassos, s'hi afegia la debilitat de l'Estat com a mecanisme nacionalitzador, i en
conseqüència el fracàs en la construcció i consolidació de la identitat nacional davant,
sobretot, les demandes dels nacionalismes perifèrics. I.: existència d'aquests era, de
fet, la prova de la incapacitat de l'Estat per a fer creïble i consolidar un identitat
nacional comuna, no discutida.
Potser calia esperar que, atesa la renovació historiogràfica assolida als darrers anys
en l'anàlisi del passat contemporani espanyol, aquests plantejaments haguessen estat
debatuts i investigats. Però això no es va fer, i es van convertir en el paradigma
explicatiu del debat sobre la construcció de la identitat espanyola contemporània.
A més, cosa que resulta encara més sorprenent, la investigació concreta tampoc no
va avançar de manera decisiva. Si bé en els àmbits polítics els debats sobre el passat,
sobre la memòria històrica i específicament sobre el nacionalisme esdevenien omnipresents, això no va significar que la investigació avancés de manera quantitativament
rellevant. En aquest sentit, bona part dels plantejaments que sustentaven la tesi de
la dèbil nacionalització no van ser verificats per manca d'estudis, bé d'abast general
bé de caràcter específic, que abracessen tot l'espai territorial, com també l'àmbit
local. Altrament, tot el que restava fora de l'abast del debat tal com s'havia plantejat
originàriament va ser ignorat. Com que el debat s'havia construït sobre un plantejament formalitzat (reduït a la pràctica a les actuacions estatals) de la construcció de
les identitats, i específicament de la identitat nacional (espanyola), àmbits decisius
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de la història social o cultural en van quedar fora, des de la història local fins a la
història de les dones o l'anàlisi de les representacions culturals.
No és casualitat, doncs, que el debat espanyol restés gairebé aïllat de les discussions
que s'estaven desenvolupant al context intel·lectual europeu o en altres països d'Amèrica i Àsia. Concentrades en l'especificitat del cas espanyol, les possibles renovacions derivades d'adoptar una àmplia perspectiva comparada no s'han pogut produir.
El dossier que presentem en aquest número d'Afers («Construir Espanya al segle
XIX») és el resultat de l'esforç de diversos investigadors que treballen al Departament
d'Història Contemporània de la Universitat de València, en el marc d'un projecte
iniciat ja fa sis anys (però que recull línies de treball anteriors) ocupat en l'anàlisi de
la construcció de la identitat nacional espanyola contemporània. Es tracta d'una
selecció de treballs que abracen una cronologia situada en el llarg segle XIX, des de
la Revolució liberal fins al canvi de segle. No és tota la cronologia possible, perquè
l'anàlisi del segle XX és igualment clau, però sens dubte es tracta d'un moment
decisiu. A més, de manera deliberada, s'ha pretès oferir uns treballs que abordessen
perspectives noves, que il·luminen aspectes poc o gens tractats en la historiografia
espanyola dels darrers anys. No es tracta d'oferir una història completa de la construcció de la identitat nacional espanyola al llarg del segle XIX, sinó de mostrar
possibles vies d'anàlisi en àmbits decisius. Són, això sí, treballs construïts sobre una
recerca específicament adreçada a estudiar la identitat nacional, les seues contradiccions i les seues complexitats. Dos dels treballs, els de Ferran Archilés i Manuel
Martí i el de Josep Ramon Segarra, aborden la importància de la regió i dels discursos
del provincialisme, respectivament, per a entendre la construcció d'una identitat
nacional que no va seguir un model únic, sinó que cal analitzar a partir de la diversitat
territorial que el cas espanyol representava i que, malgrat la seua transcendència, ha
estat tan ignorat a la bibliografia espanyola. I.:anàlisi dels continguts del discurs
nacionalista espanyol s'aborda als treballs de Marí Cruz Romeo i Pilar Salomón,
adreçats a l'estudi del liberalisme i del llenguatge polític de l'anarquisme espanyols,
dos àmbits en què la mera vinculació amb aquest discurs espanyolista ha estat tabú
per a la historiografia. Finalment, des d'una perspectiva d'història cultural, Xavier
Andreu se centra en l'anàlisi de la mirada estrangera i el pes de la construcció dels
tòpics i la seua incorporació a la reflexió del mateix discurs per part del nacionalisme
espanyol.
Aquests treballs no són, cal tornar a dir-ho, una interpretació alternativa global
als debats sobre la construcció de la nació i el nacionalisme espanyols. Ara bé, tenen
la voluntat d'apuntar la necessitat d'una major insistència en la investigació perquè
aquesta confirme o desmentesca els plantejaments teòrics posats en joc i els reoriente
cap a noves perspectives. Potser no és casualitat que la inevitable posició «perifèrica»
de València ha permès una mirada sobre la construcció dels processos identitaris
peninsulars carregada de preguntes i sospites, no pas de certeses.
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