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INTRODUCCIÓ

Els estudis en sociologia a la Universitat de Bar-
celona es caracteritzen per una escassa atenció a 
les aportacions teòriques que han fet a aquesta 
disciplina intel·lectuals d’altres contextos cultu-
rals diferents de l’occidental . Això és evident 
quan parlem de la Teoria Sociològica Clàssica on 
la figura del seu principal precursor àrab, Ibn Khal
dun, amb prou feines hi és mencionada. I en el cas 
de serho, se l’acostuma a situar només en la seva 
època i context negant la universalitat de les seves 
aportacions quan, de fet, els precursors i clàssics 
de la sociologia occidental s’utilitzen sense cap 
problema per analitzar altres contextos geogràfics 
i culturals . 

RESUM

En aquest treball es proposa una anàlisi del procés independentista català a partir de la sociologia  
d’Ibn Khaldun, historiador i sociòleg àrab del segle XIV autor de la cèlebre Muqaddima. A aquest 
efecte es fa ús de les nocions d’asabia (solidaritat interna tribal), umran badaui (mode de vida  
o civilització rural o beduïna) i umran hadari (mode de vida o civilització urbana) a fi de relacionar-les 
amb la gènesi pujolista del procés i la tensió política entre les zones, més aviat, independentistes  
de l’interior i les zones metropolitanes que hi són oposades o indiferents. S’hi recull també  
una anàlisi de les seves posicions respecte a moviments independentistes a les terres de l’islam  
i del paper dels intel·lectuals a la societat, mirant de relacionar-ho amb la situació social i política  
a Catalunya.

Conceptes clau: 
Asabia, umran badaui, umran hadari, pujolisme, procés independentista, Tabarnia, Tractoria. 

L’objectiu d’aquest treball serà intentar demos-
trar, doncs, el caràcter universal d’algunes de les ide-
es expressades a la seva principal obra, al-Muqad-
dima, que realitzant un exercici d’imaginació so-
ciològica, com diria Charles Wright Mills, ens ha de 
permetre realitzar una anàlisi original del procés in-
dependentista català . S’intentarà explorar com l’asa-
bia (solidaritat interna tribal) del Clan Pujol ha estat 
la pedra angular de la Casa Gran del Catalanisme tot 
relacionantho amb les tres generacions que, segons 
Ibn Khaldun, caracteritzen l’auge i decadència de les 
dinasties i que, en el cas català, acaben portantnos 
a la fugida cap endavant que representa el procés . 

Alhora es buscarà fer una analogia, sense dei-
xar mai de tenir en compte les importants diferèn-
cies, entre la tensió “vida beduïnavida sedentària” 

La sociologia d’Ibn Khaldun  
i el procés independentista català
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Muhàmmad (de kunya1 Abu Bakr) ibn alHasan 
ibn Khaldun, va néixer el 27 de maig a Tunis l’any 
1332 E.C. (732 de l’Hègira2). Va estudiar totes les 
branques de les humanitats de l’època: l’Alcorà i els 
hadisos3 de la Sunna4 del Profeta, llengua i literatura 
àrabs, dret i fiqh (jurisprudència islàmica) segons 
l’escola malikí 5, idiomes com grec, llatí, arameu, 
hebreu, persa, turc6, etc., teologia i filosofia, mate-
màtiques i astronomia així com història i geogra-
fia. Formava part de la família dels Banu Khaldun 
que, al llarg de cinc segles, ocuparen càrrecs im-
portants a alÁndalus si bé, quan contava amb 
l’edat de 17 anys, la Pesta Negra acabà amb la vida 
dels seus pares. Ibn Khaldun ocupà càrrecs de po-
der a Fes i a Granada on desenvolupà tasques di-
plomàtiques davant el Rei de Castella .

A l’esdevenir la tràgica mort del seu amic Ibn 
alKhatib, es va retirar de la vida pública dedicantse 
a l’estudi, allotjat a la fortalesa que la tribu àrab 
Awlad ‘Arif tenia prop de l’actual ciutat algeriana 
de Frenda, anomenada Qal‘at Ibn Salama. Aqui, 
durant quatre anys, es dedicà a escriure les claus de 
l’història a la seva obra al-Muqaddima que, de fet, 
només és el pròleg de la seva obra més extensa 
Kitab al-Íbar fi Tarikh al-Àrab wa-l-Bàrbar wa-man 
Àssarahum min Dhauí Assultan Alàkbar (Llibre so-
bre les consideracions sobre la historia dels àrabs i 
els berebers i els que els hi són contemporanis dels 
Posseïdors del Gran Poder). A fi de consultar més 
fonts i més arxius per a aquesta gegantina obra va 
decidir tornar a Tunis, on es tornà a veure embolicat 
en l’administració i la política tan odiada per ell.

Ja a l’edat de cinquanta anys, amb el pretext de 
fer la peregrinació a la Meca (Hajj) va obtenir per-

i el conflicte territorial intern català entre les zones 
de l’interior (manifestament proprocés) i les àrees 
metropolitanes (manifestament contràries o indi-
ferents a aquest). Potser algunes de les manifes-
tacions de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
com la seva crida a “marxar sobre Barcelona” es re-
lacionen amb el renovat zel religiós contra la deca-
dència de les costums urbanes de la que ens parla-
va Ibn Khaldun? Aquesta idealització del món ru-
ral d’Ibn Khaldun i l’ANC té coincidències amb les 
idees feixistes, per exemple? Tot això intentarà con-
testarse en aquest treball.

En un sentit més general, aquest assaig vol ser 
una humil contribució a fi de construir una sociolo-
gia intercultural que, al meu entendre, hauria de 
començar a ser una prioritat en els programes uni-
versitaris de la disciplina . L’emergència d’una nova 
ciutadania (entesa en un sentit ampli i no restrictiu 
del terme) cosmopolita ens obliga cada cop més a 
replantejarnos el caràcter suposadament universal 
de la ciència social que s’imparteix i ens ha de por-
tar a construir nous models fent ús de la imagina-
ció sociològica de la que ens parlava el professor 
nordamericà: consistent en combinar l’anàlisi de 
les estructures més àmplies de la societat amb les 
biografies de les persones que les formen. 

BREU SEMBLANÇA BIOGRÀFICA  
D’IBN KHALDUN I ACTUALITAT  
DEL SEU PENSAMENT

Ibn Khaldun, el nom complert del qual era ‘Abd 
alRahman ibn Muhàmmad ibn Muhàmmad ibn 

1  Element de l’onomàstica àrab que consisteix en nombrar a algú a través de les paraules Abu (pare) o Umm (mare) seguit del nom 
del fill o la filla gran.

2  Nom donat a l’emigració de Mahoma des de la Meca cap a Iàthrib, la futura Medina. A partir del 16 de juliol del 622 E.C, corres-
ponent a la seva arribada, va ser establert el calendari islàmic durant el califat d’Umar.

3  Narracions relatives als fets o dites del profeta Mahoma o dels seus companys, segons testimonis dels seus contemporanis. Cons-
ten d’una introducció on hi apareixen els noms de les persones que els han transmès al llarg de la història .

4  Les sis col·leccions de hadisos (recopilades al segle IX) reconegudes oficialment en el món sunnita. Es considerada com a font 
de dret i com a complement de l’Alcorà .

5  Una de les quatre principals escoles jurídiques de l’islam sunnita. Fundada per Màlik Ibn Anas (mort l’any 795 E.C.). Es basa en 
el dret consuetudinari de Medina i en els hadisos de la Sunna. Està implantada, majoritàriament, al nord d’Àfrica (excepte Egip-
te), l’Africa negra i a l’est d’Aràbia.

5  Es tracta d’una afirmació de Mahmud Sobh a Historia de la Literatura Árabe Clásica però, de fet, probablement falsa, ja que 
cap d’aquests erudits àrabs múslims (des del segle VIII fins a l’època contemporània) no va estudiar llengües estrangeres i en 
qualsevol cas, no pas grec i llatí, i ni de casualitat hebreu i arameu. Probablement els mercaders, viatgers i d’altres professionals 
devien aprendre alguna llengua per raons de feina, comerç, etc.; però les elits arabòfones van ser, majoritàriament i durant més 
d’un mil·lenni, monolingües (àrab dialectal + àrab clàssic).



5

Oleguer Vall  La sociologia d’Ibn Khaldun i el procés independentista català

jecte de construcció d’un EstatPoder que amb la 
idea metafísica d’un PresidentFilòsof conduintnos 
cap a la terra promesa d’Ítaca .

L’ASABIA I EL CLAN PUJOL

Les tres generacions ibnkhaldunianes  
del pujolisme polític
Un dels conceptes sociològics centrals en Ibn Khal
dun és l’asabia que relaciona amb una forma de so-
lidaritat caracteritzada pels llaços de sang familiars 
que, un cop es transformen en poder polític, esdeve-
nen una força impulsora de l’acció comú, vital per 
a la formació dels Estats i les dinasties. Segons Ibn 
Khaldun l’asabia és sempre anterior al poder polí-
tic en si i imprescindible per mantenirlo, i aquí és on 
sorgeix la paradoxa, ja que, aquesta es debilita pro-
gressivament amb l’exercici de tal poder. Per altra 
banda, aquesta asabia s’adquireix, per Ibn Khaldun, 
en la duresa de la vida rural i beduïna (umran badauí) 
i es va difuminant en el caràcter còmode i luxuriós 
de la vida urbana (umran hadari). Així, el màxim es-
plendor d’una civilització també mostra l’inici de la 
seva decadència. La seqüència històrica apareix a 
la Muqaddima al capítol titulat Que trata de que las 
dinastías tienen una vida fijada por la naturaleza, 
igual que la tienen las personas. En ell, afirma:

 (...) la edad de una dinastía no sobrepasa nor-
malmente las tres generaciones. Y esto es así por-
que la primera generación mantiene las carac-
terísticas propias del desierto, su rudeza y su 
carácter indómito, en lo que atañe a soportar las 
privaciones, a la valentía, la fiereza y el senti-
miento de orgullo compartido. Gracias a ello la 
consistencia de la cohesión tribal se mantiene 
entre ellos, sus bordes son cortantes y sus flancos 
temibles, y por ello las gentes se le someten (…).7

Segons l’historiador Josep Burgaya, el pujolis-
me està a l’origen del procés independentista actual, 
ja que, aquesta figura política inicià un moviment 
nacional-populista caracteritzat per un particular 
imaginari patriòtic que està a la base de les estratègi-
es nacionalment radicalitzades de la última dècada. 
Els periodistes José Alejandro Vara i Pablo Planas 

mís oficial per embarcar amb vaixell i desembarcà a 
Egipte, on acabà donant classes a la cèlebre Univer-
sitat religiosa d’alÀzhar i fou nombrat jutge suprem 
del país. Destaca en aquesta època, la seva ambaixa-
da el 1401 E.C. davant del cabdill tàrtar Tamerlà, els 
exèrcits del qual assetjaven Damasc i amenaçaven el 
mateix Egipte: la seva intenció era apoderarse de 
tots els territoris islàmics, pel qual va demanar a Ibn 
Khaldun informació detallada de les ciutats, rutes i 
accidents geogràfics de la part occidental de l’Àfrica 
del Nord. Poc després, l’any 1406 E.C., va morir a la 
ciutat d’El Caire quan tot just li faltaven dos mesos 
per complir els 75 anys d’edat.

La importància de l’obra d’Ibn Khaldun no va 
ser reconeguda mentre visqué . A terres de l’islam 
no ho seria fins el segle XVII i a Europa fins el XIX. 
El sociòleg tunisenc ens deixà el llegat d’algunes 
idees centrals la rellevància de les quals, al meu en-
tendre, perduren fins els nostres dies: a) la clara dis-
tinció entre vida rural i urbana i el reconeixement de 
l’última com a del tot necessària pel sorgiment de la 
civilització i l’Estat; b) la idea de l’asabia (solida-
ritat interna tribal) com a principi rector de l’acció 
política i institucional i c) la seva comprensió de 
l’interdependència causal de varis aspectes de la 
vida social en el sorgiment i consolidació de l’Es-
tat (econòmics, militars, culturals i religiosos). Això 
inaugura, i és extraordinàriament precursor, el pas 
d’una concepció metafísica de l’Estat (relacionada 
amb l’idea neoplatònica, que influencià sobre ma-
nera la filosofia àrab, del ReiFilòsof ideal) a una 
concepció positivista d’un Estat sostingut per la so-
lidaritat de l’elit governant i el recurs a la religió .

Aquesta última idea és d’una importància actu-
al cabdal, doncs, ens mostra l’Estat sense el vel me-
tafísic d’una suposada finalitat moral superior ten-
dent a la construcció d’una societat més perfecta 
sinó simplement com un EstatPoder caracteritzat 
per la solidaritat interna de l’elit governant que es 
serveix de la fe com un instrument per mantenir el 
seu poder. Aquesta concepció, junt a l’anàlisi de la 
tensió món ruralurbà i la concepció dels diferents 
aspectes socials que tenen un pes específic en el 
funcionament de les institucions, ens ha de ser molt 
útil per elaborar una anàlisi acurat d’un fenomen 
políticament complex com és el procés català i que, 
com diria Ibn Khaldun, té més a veure amb el pro-

7  JALDÚN, IBN. Introducción a la Historia Universal (Al-Muqaddima). Biblioteca de Literatura Universal (BLU), 2008, pàg. 292.
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(col·laboradors habituals de l’ABC i La Razón) ens 
fan una semblança biogràfica de Jordi Pujol: Fill de 
Florenci Pujol i Brugat, un empresari soci del tasa-
dor de diamants jueu Tennen baum, estudià de nen al 
prestigiós Col·legi Alemany de Barcelona i s’influ-
encià del catalanisme del seu tiet Narcís, antic mili-
tant d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 
depurat políticament pel franquisme però que, al 
cap de poc temps, es va reintegrar a la seva vida i 
classe social burgesa acomodada de Barcelona.

A Jordi Pujol i Soley sempre li ha agradat pre-
sentar-se com un asceta de profundes conviccions 
catòliques: un home de comarques allunyat del mal
baratament de la burgesia urbana (per la qual no dei-
xava de ser un nouvingut) que, de fet, fou condem-
nat a 7 anys de presó (que no compliria íntegrament) 
per denunciar la corrupció del règim franquista en 
el pamflet Us presentem al General Franco . Aques-
ta imatge de si mateix es correspon sociològicament 
a la menestralia (petita burgesia rural o semirural 
dedicada als oficis) amb un fort sentit del treball 
però també d’horitzons més aviat limitats. Existeix 
en aquesta classe social certa nostàlgia per la Ca-
talunya medieval i la seva concepció organicista i 
gremial de la societat que es tradueix en una forta 
solidaritat de classe i una mentalitat meritocràti-
ca d’ascens social a través de l’esforç personal . En 
paraules del mateix Jordi Pujol:

 Y ya que estamos en ello, diré que el dinero nun-
ca me ha interesado. A mí lo que me interesa es 
hacer cosas. Lo que pasa es que para hacer co-
sas se necesita poder hacerlas. Y para eso se 
necesita dinero. He gastado mucho para hacer 
cosas, sobre todo cosas para el país.8

Aquest aparent puritanisme i patriotisme es cons-
titutiu, al meu entendre, de la fase prepolítica de 
l’asabia que es correspon a la primera generació 
tribal senyalada per Ibn Khaldun, sens dubte, ne-
cessària per la forja d’un lideratge en què la societat 
es reconegui i que permeti l’assalt al poder institu-
cional. El pas per la presó es presenta com el bau-
tisme necessari de valentia de Pujol, membre d’una 

classe menestral en ascens amb un fort orgullo 
compartido que si bé pot no portar el timó econò-
mic de la societat catalana (en mans de l’alta bur-
gesia de simpaties encara franquistes) si aconse-
gueix en el pla de la política que las gentes se le 
sometan, com demostrarà la seva hegemonia direc-
ta durant 23 anys i indirecta fins als nostres dies, 
doncs, tot i que els seus hereus polítics puguin no 
haver governat en alguna ocasió, qui ho ha fet s’ha 
servit dels andamis construïts pel pujolisme.

Un exemple clar d’aquesta idea d’Ibn Khaldun 
d’un lideratge purità al que es sotmet la gent, és 
que (fins i tot) els seus adversaris polítics com-
partien l’imaginari que el pujolisme havia cons-
truït de si mateix. Així, Quim Sempere, vinculat 
al comunista Partit Socialista Unificat de Catalu-
nya (PSUC), afirma a la revista d’esquerres Nous 
Horitzons (núm. 34, 1977):

 La consecuencia democrática con que Pujol se 
ha enfrentado siempre al franquismo ha sido y es 
expresión y escuela de democracia para los sec-
tores bajo su influencia. Su política anticorrup-
ción (…) da al pujolismo un sello de limpieza 
democrática (…) En todos estos terrenos el pujo-
lismo y la izquierda socialista y comunista tie-
nen una tarea común importante a hacer en la 
reconstrucción del país.9

Per altra banda, com es desprèn del pensament 
sociològic d’Ibn Khaldun, la cohesión tribal o asa-
bia es constitueix en una força centrípeta que, en 
el cas del pujolisme, arrossega fins i tot als adversa-
ris i deixa molt clars els límits entre nosaltres i ells: 
i aquests són cortantes i temibles. En aquest sentit, 
aquells outsiders, que no comparteixen l’imagina-
ri, queden exclosos de la nació i són objecte de l’es-
carni públic: l’èxit històric del pujolisme consis-
teix, doncs, en haver traspassat el protagonisme de 
la classe treballadora en la lluita antifran quis ta a 
unes classes mitjanes que, com a molt, van ser indi-
ferents quan no connivents amb el règim franquista. 
La classe menestral, doncs, que manté la seva ru-
deza y carácter indómito (però, en un particular sen-

8  PUJOL, JORDI. Historia de una convicción, Memorias (1930-1980), citat a ALEJANDRO VARA, JOSÉ i PLANAS, PABLO, 
La Familia Pujol Corporation, Stella Maris. Barcelona, octubre de 2014, pàg. 93.

9  Citat a ALONSO, MARTÍN. El catalanismo, del éxito al éxtasis. III. Impostura, impunidad y desestimiento. El Viejo Topo, 2016, 
pàg . 541
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i embutxacarse un milió d’euros anuals per estació, 
mitjançant el tràfic d’influències i en estreta col·la-
boració amb l’empresari Sergi Alsina Jiménez.

Aquí s’ha d’indicar, en relació a l’expressat per 
Ibn Khaldun, que la impressió que dona la segun-
da generación representada per Oriol Pujol11 i que 
sembla modificar sus comportamientos con el po-
der y el lujo en relació a un pujolisme primigeni que 
construí el seu mite entorn la revelació de Tagama-
nent (visió de l’infant Jordi d’unes runes que relaci-
onà metafòricament amb una Catalunya devastada 
que calia reconstruir) i els coneguts com els fets del 
Palau (que el portaren al seu empresonament per la 
judicatura franquista i conseqüent martirologi) té ja 
els seus antecedents en la primera generación amb 
el cas de Banca Catalana quan Jordi Pujol s’embol-
callà amb la bandera de les quatre barres, i els seus 
fervents seguidors feren ús de tot l’imaginari nacio-
nal de 1714 per defensarse de les acusacions de 
corrupció, atribuintles a un atac a la nació catalana.

En aquest sentit, quan Oriol Pujol declara pel 
cas de les ITV al Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya, arropat per la plana major convergent, 
escudà les seves actuacions en que eren motivades 
per l’interés general o per Catalunya ja que, supo-
sadament, estarien orientades a defensar el model 
autonòmic vulnerat per un Estat Espanyol que ge-
neraria inseguretat jurídica. Així, com afirma Ibn 
Khaldun, malgrat que Oriol representa la segona 
generació del pujolisme polític queda, sin embar-
go, mucho de lo antiguo, conocen sus principios 
(el repertori argumentatiu del patriarca, forjat als 
banys de masses pel cas Banca Catalana), son tes-
tigos de su sentimiento y orgullo, de sus aspiracio-
nes de gloria (més enllà de l’aparença afable, el 
politòleg Martin Alonso senyala el caràcter forta-
ment narcisista de Jordi Pujol) y de su determina-
ción para defenderse y protegerse (fent ús de les 
masses enfervoritzades que, durant el cas Banca 
Catalana, insultaven i amenaçaven els polítics de 
l’oposició a la seva sortida de la Generalitat).

Finalment, Ibn Khaldun afirma:

 La tercera generación, por su parte, se olvida 
de la época del desierto y de su rudeza como si 

tit neoibnkhaldunià, de no deixarse sotmetre per les 
dinàmiques metropolitanes i la seva expressió socio-
lògica proletària) s’acaba imposant.

La dinastia, que aqui exemplifica els interessos 
d’aques ta classe menestral en ascens, està constituïda 
(en un origen) pel matrimoni PujolFerrussola, qui 
es van conèixer a la Cofradia de la Verge de Mont-
serrat. Després de cinc anys d’amistat i un de parella 
es van casar, naturalment, a Montserrat, símbol del 
catalanisme catòlic de l’època. D’ella sempre s’ha 
dit que ha vist amb més bons ulls els posteriors ne-
gocis dubtosos dels seus fills, en contrast amb una 
suposada austeritat de Pujol, si bé aquesta afirmació 
bé pot ser una maniobra de distracció per descarre-
gar al patriarca de responsabilitat. És coneguda per 
alguns exabruptes xenòfobs sobre els castellanopar-
lants, en la mateixa línia que els comentaris racistes 
respecte els andalusos del seu marit. Però Ibn Khal-
dun continua i segueix esposant la seva seqüència:

 La segunda generación modifica sus comporta-
mientos con el poder y el lujo: deja el desierto 
y se acomoda a la vida sedentaria, pasa de las 
privaciones al bienestar y la abundancia (…) 
La fuerza de la cohesión tribal se quiebra en 
cierta medida, y algunos de ellos se habitúan a 
la ignominia y a la docilidad. Queda sin embar-
go mucho de lo antiguo, porque tienen contacto 
con la primera generación, conocen sus princi-
pios, son testigos de su sentimiento y orgullo, de 
sus aspiraciones de gloria y de su determina-
ción para defenderse y protegerse.10

De la nombrosa descendència del matrimoni 
PujolFerrussola, Oriol Pujol era qui semblà desti-
nat, en el seu moment, a succeir el patriarca com a 
candidat a presidir la Generalitat i, a fi de prepa-
rarse per aquest dia, exercí el càrrec de Secretari 
General de Convergència Democràtica de Catalu-
nya (CDC). Però l’escàndol de corrupció entorn les 
Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV) trunca-
ren, des de l’arrel, les seves aspiracions i carrera 
política: l’objectiu de la trama consistia en reconfi-
gurar el mapa de les estacions en favor d’uns deter-
minats interessos empresarials (Upprime Energy) 

10  JALDÚN, IBN. OP. CIT, pàg. 293.
11  Aquesta segunda generación ibnkhalduniana vé podria lligar amb el conegut com a pinyol: generació de joves convergents que 

havien pres el timó de l’organització i que van acabar per promocionar a Artur Mas. 
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jamás hubiese existido. Pierde el gusto por la 
dulzura del honor y de la cohesión del grupo, 
que pasa a ser para ellos una servidumbre for-
zada. El lujo alcanza en ellos su límite cuando 
se habitúan a las comodidades de la vida y a la 
abundancia (...) La cohesión desaparece total-
mente y se olvidan de la protección, de la defen-
sa y de sus deseos de nuevas conquistas (…) Si 
alguien les exige algo, no ofrecen resistencia.12

Aquesta última generació està caracteritzada 
principalment, segons Ibn Khaldun, per la pèrdua 
de cohesió del grup i aquí podríem destacar el pro-
cés de descomposició de la Casa Gran del Cata-
lanisme13, expressió encunyada per Artur Mas per 
definir un catalanisme conservador que bregava 
per refundarse, i la constitució el 8 de juliol de 
2016 (3 anys després que Oriol Pujol deixés la Se-
cretaria General de Convergència per l’escàndol 
del cas ITV) del Partit Demòcrata Europeu i Ca-
talà (PDECAT). El 17 de juny de 2015 s’havia des-
fet la federació amb la democratacristiana, i con-
trària al procés independentista que estava vivint el 
Principat, Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
que, a la vegada, va tenir una escissió anomena-
da Demòcrates de Catalunya partidària de seguir 
recolzant l’independentisme . 

Com deia Ibn Khaldun, doncs, la cohesión de-
sa parece totalmente en la última generació, al que 
va lligat també (en aquest procés de repensarse del 
catalanisme conservador, entre l’independentisme 
hiperventilat i la recuperació de la política pragmà-
tica de peix al cove) al fet que no ofrecen resisten-
cia a les exigències, doncs, en aquesta última fase 
(després de les conseqüències penals del referèn-
dum unilateral i d’una Declaració d’Independència 
sospesa tot seguit) s’ha moderat el discurs i ha bai-
xat el soufflé nacionalista el que està afavorint, a la 
llarga, la política més pragmàtica d’ERC consistent 
en eixamplar la base que vol dir disputar els feus 
electorals que el Partit dels Socialistes de Catalu-
nya (PSC), controlar a les àrees metropolitanes (els 
seus cortijos segons Oriol Junqueras i Marta Rovira: 

expressió indicativa, al meu parer, que compartei-
xen l’imaginari xenòfob del pujolisme).

Apunts sobre les peculiaritats d’aplicar  
una sociologia neoibnkhalduniana a l’anàlisi  
de l’evolució del pujolisme polític
Yves Lacoste, a la seva obra sobre Ibn Khaldun, ens 
indica que ja durant l’època del colonialisme l’obra 
del sociòleg tunisenc es va voler utilitzar, per part 
d’alguns historiadors, per explicar les estructures 
socials d’Europa occidental: enfocament que serà 
compartit per alguns autors marxistes ortodoxos, 
el que és indicatiu, al meu entendre, de la seva par-
ticipació en un imaginari similar, consistent en un 
esquematisme evolucionista (comunitat primiti-
va, esclavitud, feudalisme i capitalisme) que no es 
correspon a les seves peculiaritats històriques . En 
aquest sentit, Yves Lacoste, militant anticolonialis-
ta qui hagué d’abandonar Algèria el 1955, participa 
de tot un corrent d’interès intel·lectual i militant 
que recupera la centralitat dels països d’Amèrica 
Llatina, Asia i Àfrica arrel de les lluites antiim-
perialistes d’aquella època i el procés de descolo-
nització conseqüent.

De fet, segons Ramón Grosfoguel (sociòleg por-
toriqueny, professor de la Universitat de Berke
ley als EUA i referent del pensament acadèmic 
decolonial) existeixen nombrosos exemples en el 
pensament de Marx i Engels de prejudicis colonia-
listes i racistes sobre l’islam (fet que, per altra ban-
da, no era estrany a l’època). En tenim una de les 
vàries mostres a l’article publicat, el 15 d’abril de 
1854, pel primer al New York Daily Tribune titulat 
The Outbreak of the Crimean War. Moslems, Chris-
tians and Jews in the Ottoman Empire en ell s’afir-
ma directament:

 Como el Corán trata a todos los extranjeros como 
enemigos, nadie se atreverá a presentarse en un 
país musulmán sin haber tomado precauciones 
(...) El Corán y la legislación musulmana que 
emana de él reducen la geografía y la etnogra-
fía de los diversos pueblos a la conveniente y 

12  JALDÚN, IBN. OP. CIT. pàg. 293.
13  Es poden citar varis grups: entre els contraris a la independència, Lliga Democràtica o Lliures, entre els independentistes mo-

derats Convergents o el Partit Nacionalista de Catalunya i entre els hiperventilats la Crida Nacional per la República de 
Carles Puigdemont a la que s’ha sumat la Joventut Nacionalista de Catalunya . 
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la sociologia (o protosociologia per aquells més 
puristes) d’Ibn Khaldun per analitzar un fenomen 
polític d’actualitat a una regió rica i desenvolupa-
da d’Europa occidental . En aquest sentit s’ha de 
dir, però, que la sociologia ibnkhalduniana conté, 
segons l’apreciació d’Yves Lacoste, els suficients 
matisos per permetre’ns un exercici d’imagina-
ció sociològica que desemboqui en aquest origi-
nal paral·lelisme: en relació a això, el pensament 
d’Ibn Khaldun matisa que umran badauí i umran 
hadari no es tracten de conceptes estàtics sinó que 
constitueixen els dos extrems d’un procés evolu-
tiu on hi existeixen, en conseqüència, diferents 
gradacions .

Així, per exemple, a les ciutats de les províncies 
allunyades de la capital hi predominarien les cos-
tums de l’umran badauí encara que puguin con-
tenir una població, més o menys, nombrosa, doncs 
per Ibn Khaldun el nivell de desenvolupament al 
que arriba l’umran (forma de vida o civilització) 
no depèn tant de la grandària de les ciutats sinó de 
la duració del període en què evoluciona la so
cie tat. En aquest sentit, la petita població de Pre-
mià de Dalt (municipi del maresme on es trobava 
el domicili de la família Pujol) tot i haver expe
rimentat certes transformacions demogràfiques i 
urbanístiques al llarg de la seva història com, per 
exemple, les migracions internes de la dècada dels 
60 i 70 que donarien lloc a nous centres de po-
blament a la Vinya d’en Gris i el mas Cotet, l’he-
gemonia del catalanisme conservador (expres-
sió política, al meu entendre, del menestralisme 
sociològic) a les eleccions municipals hi ha estat 
aclaparadora, amb l’excepció de la legislatura 
20052007 que tingué un alcalde d’ERC: partit que, 
tot i així, comparteix a grans trets el mateix imagi-
nari nacional .

Així, segons la sociologia neoibnkhalduniana 
que estic proposant, Premià de Dalt, si bé es troba 
només a 20 kilòmetres de Barcelona (ciutat que no 
està en el centro imperial però si que seria cons-
titutiva més aviat de l’umran hadari) manifesta 
una cultura política més pròpia de l’umran badauí: 

simple distinción de dos naciones y dos pue-
blos, el de los fieles y el de los infieles, el infiel 
es harby, es decir, el enemigo (...).14

S’ha de dir que aquesta idea de Marx, que po-
dríem relacionar amb les nocions de dar al-islam 
(Casa de l’islam) i dar al-harb (Casa de la Guerra) 
és una distinció pròpia de l’època clàssica que 
s’originà en un context d’intolerància religiosa i 
no és pròpiament alcorànica. De fet, és coneguda 
l’aleia15 256 de la Sura 216 titulada La Vaca on 
s’afirma clarament No cabe coacción en religión 
i que, si bé l’arabista Julio Cortés afirma que per 
la majoria d’exegetes queda abrogada (anul·lada) 
per l’anomenada aleia de l’espasa (Alcorà 9: 5) 
que fa una crida a perseguir i assassinar als asso-
ciadors (aquells que associen a Déu elements no 
divins per la concepció més estrictament monoteis-
ta de l’islam) aquesta afirmació no lliga gaire amb 
la protecció (protegits - dhimmiyyun) de les mino-
ries religioses monoteistes conegudes com a Gent 
del Llibre (ahlu l-kitab) que històricament ha exis-
tit al món àrab i islàmic.

Així, la islamòloga Dolors Bramon manifesta 
una opinió (a El Corán: Una inmersión rápida) 
que sembla discrepar de la de Julio Cortés, doncs, 
no només ens recorda que segons el gran teòleg 
musulmà alGazzali (10581111 E.C.) el temps 
verbal imperatiu pot tenir diferents valors semàn-
tics (ordre, mandat, permís, consell etc.) a l’Alcorà 
sinó, el que sembla potser més important, hi ha al-
tres aleies que insisteixen en la tolerància religio-
sa com, per exemple: Si tu Señor hubiera queri-
do, todos los habitantes de la tierra, absoluta-
mente todos, hubieran creído. Y ¿vas tú a forzar 
a los Hombres a que sean creyentes, siendo así 
que nadie está para creer si Dios no lo permite? 
(Alcorà, 10: 99100) o Di: La Verdad viene de vues-
tro Señor ¡Que crea quien crea, y quien no crea que 
no crea! (Alcorà, 18: 28/29). El debat sobre el text 
alcorànic, en tot cas, resta obert.

Però, de fet, es podria objectar que el que s’està 
fent en aquestes pàgines és, precisament, utilitzar 

14  Citat a GROSFOGUEL, RAMÓN. Islamofobia epistémica i ciencias sociales coloniales a MARTÍN MUÑOZ, GEMA i 
GROSFOGUEL, RAMÓN (eds.) La islamofobia a debate: La genealogía del miedo al islam y la construcción de los discursos 
antiislamícos. Casa Árabe, marzo de 2012, pàg. 55.

15  Nom àrab de cadascuna de les divisions internes dels capítols de l’Alcorà, equivalent aproximat de versicle .
16  Nom que rep cadascun dels 114 capítols en que es divideix l’Alcorà.
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això s’explica per un principi bàsic de la sociologia 
cultural que consisteix en l’evidència que l’univers 
simbòlic d’un determinat indret té, en nombroses 
ocasions, una capacitat de permanència que trans-
cendeix el canvis en la realitat material (les transfor-
macions demogràfiques i urbanístiques de les que 
s’ha parlat) d’aquest. I això té a veure amb les re-
lacions molts cops asimètriques que es produeixen 
entre els elements estàtics i dinàmics d’una deter-
minada societat .

En aquest sentit, Ibn Khaldun centra la seva ex-
plicació en la duració del període en que evolucio-
na la societat: i aquest és un punt de fricció amb 
el marxisme, malgrat cert paral·lelisme que vol 
establir Yves Lacoste entre aquest i la sociologia 
ibnkhalduniana, doncs aquest últim relacionaria 
aquestes contradiccions amb la lluita de classes 
entre desposseïts i posseïdors. Així, segons l’ara-
bista Miguel Cruz Hernández, el pensament histo-
ricista d’Ibn Khaldun està carregat d’un fort com-
ponent positivista però, al meu entendre i en tot 
cas, en un sentit invers al de la sociologia europea 
dels segles XVIII i XIX de Saint Simmon o Augus-
te Compte, doncs, està impregnat d’una visió pes-
simista sobre l’umran hadarí que, a la llarga, aca-
ba produint, segons ell, el declivi de la civilitza-
ció. Així, Miguel Cruz Hernández afirma sobre 
Ibn Khaldun:

 (...) no utilizó la experiencia de su posterior vida 
en El Cairo para moderar su pesimismo acer-
ca de las civilizaciones urbanas; tampoco había 
aprovechado su estancia en la corte cristiana de 
Sevilla. Además, su actitud frente a al-Ándalus 
está llena de resentimiento. Ibn Rushd había 
dicho que al-Ándalus civilizó a árabes y berebé-
res y los hizo mejores hombres; por el contrario, 
Ibn Jaldún afirma que los “aburguesó”, los afe-
minó y les privó de la fuerza de cohesión social 
(asabiya) (…).17

Em pregunto què hauria pensat Ibn Khaldun si 
poguéssim ferlo passejar pels carrers de Premià 
de Dalt, a mitjans de setembre de fa dos anys, du-
rant el festival Arrela’t a la Cultura organitza’t per 
l’Ajuntament: suposo que entremig de batucades, 

gegants, capgrossos, trabucaires, castells i d’una ex-
posició sobre la transhumància pensaria que la po-
blació d’aquest municipi posseeix l’asabia sufi-
cient per regir els destins d’una nació. I sotmetre, 
en conseqüència, als qui no formin part del clan que 
controla la definició del què és la cultura popular, 
potser tan idealitzada com ho era l’umran badauí 
per Ibn Khaldun: doncs, al marge d’una merave-
llosa reflexió dramatitzada sobre la memòria, la 
identitat i la immigració que us arribarà al cor no 
s’observa major rastre d’interculturalitat entremig 
d’apel·lacions a la terra, a les arrels i a un herrenvolk 
(poble superior) idealitzat.

Per altra banda, s’ha d’entendre que, en relació 
a fer una interpretació contemporània de l’anàlisi 
ibnkhaldunià de les generacions, entenc el pujolis-
me no lligat de forma restrictiva als llaços de sang 
que entenia el sociòleg tunisenc, sinó d’una forma 
més àmplia agrupant als correligionaris del partit 
que creà i al qual imprimí la seva peculiar idea 
de Catalunya. Això és degut a que, si bé les idees 
d’Ibn Khaldun poden ser vàlides per entendre la 
centralitat de la família Pujol, no poden donar 
compte de l’emergència dels partits polítics i del 
tipus de dominació burocràtica de l’EstatNació mo-
dern que analitzà el sociòleg alemany Max Weber, 
a finals del segle XIX i principis del XX: el que si 
es pot senyalar, però, és que aquesta va imbricada 
amb el tipus de dominació carismàtica de Jordi Pu-
jol i aquí si que lligaria més amb el pensament 
d’Ibn Khaldun pel paper del matrimoni PujolFer-
russola i els seus fills en relació a la política i el 
món empresarial .

LA LLEI DEL PÈNDUL IBNKHALDUNIANA  
I LA TENSIÓ ENTRE TABARNIA I 
TRACTORIA COM A EXPLICACIÓ  
DEL CONFLICTE CATALÀ

S’ha de destacar que l’anàlisi de les generacions 
d’Ibn Khaldun té un caràcter cíclic, doncs, quan 
l’ultima d’aquestes es corromp, per la influència 
de la vida urbana, genera les condicions per l’apa-
rició d’una nova generació cridada a substituir 
l’anterior ocupant el seu lloc. Aquesta idea, com 

17  CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL. Historia del pensamiento en el mundo islámico III. El pensamiento islámico desde Ibn Jaldun 
hasta nuestros días. Alianza Editorial, 2017, pàg. 19.
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làmic respecte Occident, sobretot a partir de l’èpo-
ca que li tocà viure a Ibn Khaldun: degut, en bona 
part, a les invasions mongols del segle XIII, i des-
membrament de l’Imperi conseqüent, i al gir rigo-
rista i de replegament intraislàmic de pensadors i 
jurisconsults com Ibn Taymiyya (12631328 E.C.). 
Precisament, un segle més tard, es produirà el Re-
naixement europeu que recupera el pensament dels 
clàssics grecs: quelcom que ja havien fet els falàs-
sifa (filòsofs) àrabs, el llegat dels quals serà repro-
vat pel nou gir conservador .

L’historiador Josep Burgaya, professor de la Uni-
versitat de Vic i crític amb el procés independentis-
ta, al referirse als feus tradicionals del nacionalis-
me català (als que els creadors de Tabarnia, com a 
vindicació espanyolista d’unes àrees metropolita-
nes barcelonines i tarragonines indiferents o poc 
afectes al procés, anomenen Tractoria per contra-
posició, fent referència al seu caràcter rural i a la 
significativa presència d’aquests vehicles, en al-
gunes protestes i talls de ruta realitzades durant 
les convocatòries de les entitats sobiranistes) co-
met la hipèrbole de compararlos amb algunes de 
les zones tristament conegudes del conflicte armat 
sirià, quelcom xocant i sensacionalista, al meu 
entendre, però que, malgrat això, potser pot aju-
dar a entendre l’anàlisi neoibnkhaldunià que estic 
plantejant:

 Algunas ciudades de la Cataluña interior se 
presentan como territorio ya independiente y 
exento de “botiflers”, asemejándose a Raqqa 
respecto a otros movimientos, y convirtiendo al-
gunas de sus emblemáticas plazas en una símil 
del “corazón de la yihad”, como afirmo alguien 
con más sarcasmo que ironía.19

Al marge que l’autor, en altres parts de l’obra ci-
tada, dona mostres d’una islamofòbia accentuada, 
contraposant la laicidad i la razón (suposadament 
característiques occidentals) enfront allò confesio-
nal i mesiánico (suposadament característiques del 

tantes d’altres al món islàmic medieval respecte la 
civilització occidental, sembla precursora de la no-
ció de pèndul religiós del filòsof escocès del se-
gle XVIII, David Hume, que senyala el pas de les 
civilitzacions d’una fase rigorista (que es corres-
pondria amb la primera generación d’Ibn Khal-
dun) a una fase laxa en termes religiosos (que es 
correspondria a la tercera generación analitzada 
pel sociòleg tunisenc). Això va ser comprés cabdal-
ment per Friederich Engels qui ho expressà en un 
article publicat al Die Neue Zeit l’any 18941895 
on afirma el següent:

 El islam se acomoda bien a los orientales, espe-
cialmente a los árabes, esto es, por un lado, los 
Hombres de las ciudades que practican el co-
mercio y la industria y, por el otro, los beduinos 
nómadas. Pero hay aquí la semilla de una coli-
sión periódica. Los Hombres de la ciudad al 
hacerse opulentos y ostentosos, se vuelven la-
xos en la observancia de la “Ley”. Los bedui-
nos, pobres y, por tanto, de costumbres auste-
ras, contemplan con envidia y deseo la riqueza 
y el placer. Se unen bajo la dirección de un pro-
feta, un Mahdi, para castigar al infiel, para res-
taurar la ley ceremonial y la verdadera fe y, 
como recompensa, la apropiación de los teso-
ros de los infieles. Cien años más tarde, natural-
mente, se encuentran en el mismo punto que sus 
antecesores.18

Engels afirma doncs (partint de l’anàlisi mate-
rialista històric, que atribueix a les formes ideolò-
giques i culturals una explicació última en les con-
dicions econòmiques), que aquesta unió dels beduïns 
al voltant d’un líder de la fe, no és res més que un 
camuflatge religiós d’un peculiar estat de l’estruc-
tura econòmica del món islàmic que es caracterit-
zava, segons Yves Lacoste, per una incapacitat de 
la vida urbana de generar una burgesia pròpia que 
donés el salt al capitalisme, al seu degut moment, i 
que explicaria l’endarreriment secular del món is-

18  Engels, F. a Die Neue Zeit, citat a Geller, E. (1986). La sociedad musulmana. Ciudad de México, México: FCE., citat a GON-
ZÁLEZ URESTI, LUZ ARACELI i ZERAOUI, ZIDANE. Ibn Jaldún: precursor de la sociología histórica. Revista 91.1 
Revista RELACIONES INTERNACIONALES Escuela de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional, Costa Rica. 
N.º 91.1. Enerojunio de 2018, pàgs. 124.

19  BURGAYA, JOSEP. Populismo y relato independentista en Cataluña ¿Un peronismo de clases medias? El Viejo Topo, 2020, 
pàg. 290.
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món islàmic)20 vegem que podem rescatar d’aquest 
peculiar símil: aquesta ciutat del nord de Síria va 
ser la primera en escapar del control del govern de 
Bashar alAsad, durant la recent guerra civil, per 
caure en mans dels opositors islamistes del Front 
alNusra (associat a AlQaeda) i el Ahrar alSham, 
per un any després, gener de 2014, passar a ser 
controlada per l’Estat Islàmic (EI o Daesh). Final-
ment, les Forces Democràtiques Síries (que col·la-
boren amb les milícies kurdes), amb l’ajut de tro-
pes nordamericanes, en van recuperar el control, 
l’octubre de 2017.

Des d’un punt de vista sociològic ibnkhaldunià, 
si es podria dir que la insurrecció islamista síria ha 
tingut històricament predicació en ciutats de l’inte-
rior com Hama, Homs, Alepo, Idlib, Dayr alZawr 
i Hasake, ciutats que ja es van aixecar contra el 
govern de Hafez alAsad el març de 1980, nuclis 
de població segurament més a prop de la cultura de 
l’umran badauí que no la refinada capital Damasc, 
centre de poder del moviment Baaz: però és dub-
tós que les conseqüències de les reformes neolibe-
rals del moviment rectificador del pare de l’actual 
president, que a la llarga profunditzarien l’escletxa 
entre una majoria musulmana sunní exclosa soci-
alment i una minoria alauí governant amb el suport 
de les classes mitjanes i l’exèrcit, sigui compara-
ble a la situació de les poblacions de l’interior de 
Catalunya, feus d’una menestralia de classe mitja-
na que es la base social històrica del pujolisme i de 
la seva evolució política en l’independentisme. 

Aquest fet és, fins i tot, reconegut pels mateixos 
apologetes del procés com l’historiador de l’inde-
pendentisme català, Fermí Rubiralta: 

 (...) a diferència del que semblen apuntar els 
resultats del referèndum celebrat a Escòcia el 
18 de setembre de 2014, en què la classe treba-
lladora va donar suport d’una manera més no-
table a la sortida de la Gran Bretanya, existeix 
una certa coincidència a constatar el protago-

nisme singular de les classes mitjanes en el pro-
cés sobiranista català, classes a les quals algú 
ha anomenat, fins i tot, “la nova menestralia” 
(Guinjoan, Rodon i San jaume, 2013).21

En aquest sentit, aquesta nova menestralia es 
constituiria més aviat com un relleu generacional 
de la vella menestralia pujolista i tindria, segura-
ment, més a veure, posats a comparar, amb les clas-
ses mitjanes que s’han convertit en el suport d’un 
baazisme fruit del moviment rectificador de Hafez 
alAsad que no pas amb els sectors socialment ex-
closos que recolzen les opcions islamistes, feno-
men que no és exclusiu de Síria. Referent a això, 
potser hi hauria una particular coincidència entre 
les opcions de la classe treballadora escocesa, anti-
ga votant del Partit Laborista i que actualment dona 
suport (en bona part) a l’independentisme de l’Scot-
tish National Party, víctima de les polítiques de 
privatització engegades per Margaret Tatcher i 
continuades pel socioliberalisme de Tony Blair, 
amb la pèrdua històrica de suports populars dels 
règims de socialisme àrab, degut al seu gir neoli-
beral com a l’Egipte d’Anwar elSadat, i creixe-
ment conseqüent dels moviments islamistes. 

Així que, en primer lloc, caldria desmentir la 
de safortunada comparació de Josep Burgaya des de 
la sociologia però també, matisadament, des de la 
política: l’islamisme no és pas una forma de naci-
onalisme, doncs, un dels seus principals referents 
teòrics, el paquistanès Maududi (19031979 E.C.), 
fundador als anys quaranta del partit d’avantguar-
da, Societat Islàmica (Jamaat e-Islami, JI) ens re-
cordava la concepció panislàmica d’aquest mo-
viment tendent a agrupar a tots els membres de la 
Umma (comunitat de creients musulmans) per so-
bre de fronteres i ètnies, en la idea que l’Estat 
Nació és una invenció occidental aliena a la tradi-
ció islàmica caracteritzada per la institució cali-
fal que, segons la seva particular visió, ha de ser 
exercida per la comunitat entesa de forma totali-

20  Enfront d’aquesta idea maniquea només caldria citar els enormes avenços científics de l’islam medieval i la seva influencia a 
Europa a través de l’Escola de Traductors de Toledo del segle XIII, citats per autors com el britànic Jonathan Lyons o l’espa
nyol Juan Vernet a les seves obres La casa de la sabiduría o Lo que Europa debe al islam de España o la idea que el laïcisme 
(o protolaicisme si es vol ser més acurat) forma part de la tradició clàssica de l’islam, en oposició a l’islamisme contemporani, 
defensada per l’islamòleg francés Olivier Carré a la seva obra El islam laico .

21   RUBIRALTA, FERMÍ. L’evolució independentista del catalanisme: Claus històriques Rafael Dalmau (editor), desembre de 
2019, pàg. 98.
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ció jurídica. Però l’expressió de Burgaya, sempre 
que tinguem en compte les diferències entre el na-
cionalisme i l’islamisme de teòrics com Maudu-
di, sí indica l’enorme importància de les creences 
compartides alhora de cohesionar la societat en-
torn un objectiu comú (el que ell sembla concebre 
com un gihad independentista): i, el que em sem-
bla més important i considero una aportació fona-
mental d’Ibn Khaldun, aquestes seran més fortes en 
funció de la dispersió i falta de cohesió prèvies 
en què es trobin les forces destinades a engegar una 
determinada empresa política. 

Això queda exemplificat en el títol del següent 
capítol de la Muqaddima del gran sociòleg tuni-
senc: Que trata de cómo los árabes no pueden al-
canzar la soberanía si no es con la fuerza religiosa 
de la profecía, la santidad o, en general, algo reli-
gioso de gran efecto, on tot seguit afirma:

 La razón de ello reside en la naturaleza salvaje 
que poseen, que les hace ser la nación en la que 
más difícil resulta que unos se dejen gobernar 
por otros, a causa de su rudeza, su arrogancia 
y la pretensión de todos de ejercer el liderazgo, 
de manera que los deseos de unos y otros ra-
ramente se aúnan. Pero cuando un sentimiento 
religioso, despertado por la misión profética o 
por la santidad se instala en ellos, se convierte 
en un freno que elimina el carácter arrogante y 
la rivalidad entre ellos, y facilita la sumisión y la 
unión.22

És molt possible que Ibn Khaldun estigués pen-
sant en dar al-islam quan escrigué aquest signifi-
catiu paràgraf (i, en aquest sentit, podríem desta-
car, només a tall d’exemple, la intransigència re-
ligiosa d’almoràvits i almohades, moviments de 
base amazic23, que defensaven un monoteisme es-
tricte basat en l’Alcorà i la Sunna davant les visions 
creixentment antropomòrfiques que prosperaven 
entre els musulmans del segle XI) però, de fet, les 
seves implicacions sociològiques són, al meu en-
tendre, d’abast universal i ens poden ajudar a com-

tària. Totalitarisme religiós, si, però no pròpiament 
nacionalista .

Per tancar la crítica a Josep Burgaya, només cal-
dria destacar que al senyalar l’historiador algunes 
localitats de l’interior com a territorio ya indepen-
diente sembla indicar el caràcter de facto d’aquesta 
independència que es relaciona amb les mostres de 
desobediència institucional d’alguns ajuntaments, 
al retirar la bandera espanyola, per exemple, i tor-
nar a posarla, tot seguit, per imperatiu legal (com 
resen algunes plaques col·locades a l’efecte) o la 
política tendent a crear estructrures d’Estat (com 
un Ministeri de Defensa o un Banc Central) dels 
màxims responsables de la Generalitat, política lli-
gada a la polèmica Llei de Transitorietat: que atorga-
va amplis poders al President de la futura Repú-
blica sobre els tribunals i establia l’economia de 
mercat, sense matisos socials, com a model per una 
Constitució que fou encarregada, per més inri, a 
una empresa privada . 

Al fer Burgaya l’analogia amb la ciutat siriana 
de Raqqa, seu de l’Estat Islàmic (EI) o Daesh, em 
recorda la crítica de l’islamòloga Dolors Bramon 
respecte al poc idoni de referir-se a aquesta orga-
nització fonamentalista i terrorista com un Estat: 
doncs, per Bramon ni controlava pròpiament terri-
tori i població de forma estable (passant vàries ve-
gades de mans del Daesh a les forces governamen-
tals sirianes) ni tenia un exèrcit estatal sinó que 
principalment estava composat de mercenaris . En 
aquest sentit, el segon és resultat de l’ús de la for-
ça i no està reconegut internacionalment, a part de 
no disposar de fronteres clares per la voluntat ma-
nifesta dels seus dirigents (com, en el seu moment, 
Abu Bakr alBaghdadi) d’una expansió il·limita-
da que es relaciona amb l’idea d’un califat islàmic 
universal . 

Així, les estructures d’Estat catalanes no serien 
més que l’embrió, suposant que el procés arribés a 
les seves últimes conseqüències, d’un futur Estat 
de facto com ho era l’Estat Islàmic (no pròpiament 
Estat segons Bramon): coincidència que es dona-
ria, evidentment, només en el pla de la seva situa-

22  JALDÚN, IBN. OP. CIT. pàg. 258.
23  Habitants originaris del nord d’Àfrica, abans de l’arribada dels àrabs al segle VII, també coneguts com a berbers. Actualment els 

països on hi trobem més població amaziga són Marroc i Algèria. Respecte l’independentisme català, hi ha hagut certs sectors 
històricament simpatitzants de les reivindicacions culturals amazigues, si bé alguns arabistes senyalen també que aquestes s’han 
utilitzat com un intent de frenar les propostes d’unitat dels països àrabs.
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prendre, sempre que en sapiguem fer una lectura 
contemporània, fenòmens socials i polítics de relle-
vància ben actual.

Encara és a la retina de molts aquell messiànic 
cartell de Convergència i Unió (CiU) on hi aparei-
xia Artur Mas allargant els braços enmig d’una 
gran quantitat de senyeres (amb la presència testi-
monial d’alguna estelada) de cara a les elec cions 
autonòmiques del 25 de novembre de 2012. Es trac-
ta d’un context on el catalanisme conservador as-
sumeix el projecte independentista: per l’historia-
dor independentista Fermí Rubiralta, per una ban-
da, com a conseqüència d’un moviment sorgit de 
baix que s’expressa en la manifestació sobiranista 
de l’onze de setembre del mateix any, agrupant a 
unes 600.000 o 2.000.000 de persones, depenent 
de la font, i pel politòleg crític amb el procés Mar-
tín Alonso, per l’altra, com a resultat d’una estratè-
gia per neutralitzar l’efervescència social del 15M, 
i les crítiques a la corrupció per casos com els del 
Palau de la Música, mobilitzant a les classes mitja-
nes per la via identitària . 

L’estratègia, però, no sorgí del tot l’efecte de-
sitjat i CiU i PSC perden vots en benefici d’ERC. 
I dic del tot perquè aquest sentimiento religioso 
del que ens parlava Ibn Khaldun, expressat en la 
forma aparentment laica que representa el nacio-
nalisme, liderat per un  Mahdi disposar a repre-
sentar la voluntat d’un poble, no aconseguí neu-
tralitzar totalment el carácter arrogante y la riva-
lidad que es produeix entre la nova menestralia 
de la que ens parlava Rubiralta, repartida entre 
convergents, republicans i maragallistes del PSC 
(aquests últims posteriorment escindits i reagru-
pats amb coalicions amb ERC). La lluita per fa-
cilitar la sumisión y la unión de la que ens parlava 
Ibn Khaldun serà una constant entre l’espai post-
convergent que bregarà per neutralitzar l’ascens 
d’ERC mitjançant estratègies de Front Patriòtic 
com Junts pel Sí (JxSí): el seu caràcter cada cop 
més intransigent, doncs, s’explicaria, segons Ibn 
Khaldun, per la necessitat d’agrupar les forces 
disperses .

Tornant, però, a la interpretació que fa Engels 
del pèndul ibnkhaldunià, la manifestació de l’onze 
de setembre de 2012, convocada per l’ANC, s’ex-
pressava amb el significatiu i inquietant marxem 
sobre Barcelona (que pot recordar a la funesta mar-
xa sobre Roma dels camises negres del feixisme 
italià) i amb un vídeo amb la rellevant presència 

inicial del tractor i el camp sense llaurar: una mos-
tra paradigmàtica d’aquest umran badauí català 
que brega per confrontar amb aquells que se vuel-
ven laxos en la observancia de la “Ley” naciona-
lista (i, en aquest sentit, es podrien recordar les 
declaracions de Quim Torra queixantse de que 
Barcelona havia renunciat a exercir la capitalitat 
de Catalunya). 

En relació amb això, és paradigmàtica la quei-
xa i posterior definició, per part del columnista 
de ElNacional.cat, Iu Forn, de la gent de comar-
ques com Gente humilde con ideas humildes. Sim-
ples. Sencillas, per després expressar amb sorna 
respecte els tabarnesos inventors de Tractoria: 
va por el mundo pisando las cabezas de gamba 
salada que han acabado en el suelo de un bar de 
mala muerte. La qüestió és que, al meu entendre, 
les seves paraules es tracten d’una invectiva clas-
sista contra el proletariat urbà mitjançant una sinèc-
doque (prendre la part pel tot) dissimulada.  A més 
a més, l’estructura de classes a Catalunya desmen-
tiria, en aquest cas, l’afirmació genèrica d’Engels 
sobre les societats àrabs respecte l’enveja del món 
rural en relació a la riquesa i el plaer de la ciutat: 
comarques com el Baix Llobregat i l’Anoia (defi-
nitòries d’un umran hadari català) es caracteritzen 
per rentes per càpita més baixes en comparació a la 
Vall d’Aran i els dos Pallars (més aviat definitòries 
d’un umran badauí).

Aquestes dues últimes la tenen, inclús, més alta 
que Barcelona i aquí si que ens trobaríem amb una 
fricció amb la sociologia ibnkhalduniana: de fet, 
Catalunya, al meu parer, no s’assemblaria tant a 
una hegemonia política de les grans ciutats res-
pecte les zones de l’interior que, històricament, ha 
existit al món àrab i islàmic com en els casos de 
l’omeia Damasc o l’abbassí Bagdad, on els beduïns 
de l’umran badauí es sedentaritzen i abandonen al 
camp a les poblacions sotmeses: sinó a un sistema 
de circumscripcions electorals provincials que pre-
mia l’interior poc poblat en detriment de les ciutats. 
Catalunya es caracteritza, doncs, per un sistema 
que encotilla políticament l’umran hadarí ja que 
el gruix de la població subjugada, en aquest cas, es 
caracteritza per aquest tipus d’umran que diria Ibn 
Khaldun. Això permet, al meu entendre, mantenir 
l’asabia nacionalpujolista en un estat primigeni, i 
de permanent renovació, bloquejant el desenvolu-
pament del tipus d’umran que, a la llarga, la faria 
desaparèixer .
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dentals, si bé en la pràctica funcionaven de forma 
bastant autònoma. Hem de suposar que Ibn Khal-
dun, d’haver viscut aquesta època immediatament 
anterior, hauria vist amb bons ulls aquesta política 
abbàssida de recuperar el control polític de dar 
al-islam: a més a més s’ha vist la visió pejorativa 
que tenia d’alAndalús, segons l’arabista Miguel 
Cruz Hernández, que hem de recordar inicià un 
procés d’independència al passar d’emirat a cali-
fat a partir del 929 E.C. En aquest sentit, Ibn Khal
dun (al marge de com l’hem imaginat abans valo-
rant positivament l’asabia de Premià de Dalt) era 
contrari a qualsevol fragmentació política de les 
dinasties .

Però Ibn Khaldun segueix explicantnos les 
condicions polítiques que generen moviments in-
dependentistes al si de dar al-islam. Al capítol 
titulat Que trata del surgimiento de las dinastías 
y de cómo sucede la aparición de una nueva ex-
posa tot seguit, respecte el decaïment i desinte-
gració d’una dinastia que ja estava establerta, que 
pot succeir, segons el sociòleg tunisenc, de dues 
formes:

 Una de ellas es que los gobernadores de la di-
nastía se declaren independientes en las regi-
ones apartadas, cuando la influencia de aque-
lla sobre ellos se hace menos intensa. Entonces 
cada uno de ellos instaura una nueva dinastía 
para su pueblo que se perpetúa en su familia, 
pues de él la heredan sus hijos y sus clientes, 
y así el reino va adquiriendo esplendor gra-
dualmente. En ocasiones son muchos los que 
pretenden el reino y por él pelean y se dispu-
tan su posesión; y el más fuerte de ellos se 
impone sobre los demás y se adueña de lo que 
poseen.26

En aquesta cita, trobem un petit resum de va-
ris dels temes que hem exposat breument sobre el 
procés: Catalunya com a regió perifèrica de l’Es-
tat, on el Clan Pujol ha fet i desfet, construint les 
bases d’un protoestat que exerceix el control de la 
policia, les presons, l’educació i els mitjans de co-

NOTES D’IBN KHALDUN  
SOBRE LES INDEPENDÈNCIES

Al marge del que s’ha anat veient sobre l’asabia i 
els tipus d’umran, exposats pel sociòleg tunisenc, 
i com se’n pot fer una lectura actual per entendre 
les causes estructurals del procés i les tensions geo-
polítiques que genera a l’interior de Catalunya, 
hi ha també algunes referències explícites d’Ibn 
Khaldun als processos de separació o independèn-
cia. Concretament, al capítol titulat Que trata de 
las guerras y de las formas que las naciones tie-
nen de hacerlas ens exposa quatre tipus de conflic-
tes bèl·lics que categoritza en les injustas y de re-
vuelta i les en defensa de la religión y justas. L’úl-
tim d’aquests conflictes armats exposat per Ibn 
Khaldun i categoritzat dins la darrera categoria es 
tracta de:

 (...) el que las dinastías emprenden contra quie-
nes intentan independizarse de ellas y contra 
quienes no acatan su obediencia.24

El sociòleg tunisenc va conèixer en profunditat 
la política dels regnes hafsí, mariní i nasrí que ex-
pressaven la fragmentació de dar al-islam que ja 
venia de lluny i havia començat a Occident: a part 
dels Omeies, que es van fer reconèixer pels àrabs 
i berebers d’Espanya en la figura d’Abdarrahman, 
van sorgir els idrissis (788828 E.C.) al territori que 
correspon al Marroc actual, els rustumís de Tahert 
(761908 E.C.) de doctrina kharigita25, els aglabís 
sunnites amb capital a Qairauan i a Orient els turcs 
es feren amos d’Egipte (868905 E.C.) per posar 
alguns exemples. Paral·lelament a aquest procés de 
dispersió política el Califat abbàssida es mantin-
gué a Bagdad fins el 1258 E.C. si bé des del segle 
IX només conservaven la supremacia religiosa i la 
seva autoritat política restava reduïda als territoris 
propers a Bagdad . 

El califat abbàssida de Harun alRaixid va reac-
cionar, en el seu moment, a aquest desmembra-
ment posant als aglabís esmentats com a represen-
tants de l’autoritat de Bagdad als territoris occi-

24  JALDÚN, IBN. OP. CIT. pàg. 475.
25  Branca de l’islam sorgida del xiisme pel conflicte successori protagonitzat pel Califa Utman. Rigorista i partidària de l’elecció 

democràtica del Califa. Avui en dia en sobreviu la branca ibadita.
26  JALDÚN, IBN. OP. CIT. pàg. 530.
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municació públics, poder institucional que havia 
d’heretar un dels seus fills membres però que al 
final (degut a l’escàndol de corrupció de les ITV 
mencionat) passa a mans de les noves generacions 
pròximes al cercle de poder polític i de negocis (el 
pinyol: fixemnos com Ibn Khaldun té la precaució 
d’afegir y sus clientes coneixedor, ja en aquella 
època, que les prebendes del poder no es limiten 
exclusivament als llaços de sang). I, finalment, el 
recordatori de les baralles polítiques entre faccions 
nacionalistes (CiU, ERC, Candidatura d’Unitat Po-
pular [CUP]) per dirigir el moviment les quals, de 
moment, tenen als convergents com el más fuerte 
de ellos .

Per altra banda, respecte al decaer y desinte-
grarse d’una dinastia establerta es poden senyalar 
els escàndols de corrupció que han afectat a la Fa-
mília Reial espanyola com el cas Nóos o les co-
missions de l’AVE de la Meca paral·lelament a la 
crisi del sistema de partits tradicional (PP, PSOE) 
amb l’emergència de noves propostes a l’esquerra 
(Podem) i a la dreta (Ciutadans): és un altre debat si 
aquestes formacions han arribat per accelerar aquest 
procés de descomposició o per insuflar noves ener-
gies al sistema sota l’estratègia de canviar-ho tot 
perquè res canviï . En aquest sentit són coneguts 
els constants viratges oportunistes de Podem d’un 
encès republicanisme a una posició neutral que 
afirmava que el model d’Estat no era un tema pri-
oritari per la ciutadania. Mentre que Ciutadans en 
cap cas s’ha plantejat trencar els consensos cons-
titucionals . 

Per finalitzar aquest punt, es de destacar una 
altra idea d’Ibn Khaldun manifestada al següent 
capítol que porta per títol Que trata de cómo una 
nueva dinastía sólo se apodera de la ya estableci-
da con una acción prolongada, no con una acción 
rápida on ens recorda l’origen de les dinasties, 
apareguda anteriorment, afeginthi un detall im-
portant:

 Acabamos de mencionar que una dinastía sur-
ge de dos maneras. Una, por medio de los va-

líes de las zonas alejadas, cuando la sombra 
de la dinastía sobre ellos se reduce y la fuer-
za de sus olas amaina. Éstos, por lo general y 
como ya adelantamos, no manifiestan aspira-
ciones sobre la dinastía, porque satisfacen sus 
aspiraciones con lo que poseen y ése es el lími-
te de su poder.27

Aquestes darreres afirmacions del sociòleg tu-
nisenc recorden les històriques tensions entre CDC 
i UDC respecte la posició més favorable de la se-
gona formació a implicar-se més profundament en 
garantir la governabilitat a Madrid poden arribar, 
inclús, a la proposta de que la coalició (posterior-
ment federació) catalanista conservadora pogués 
arribar a exercir algun càrrec ministerial en la figu-
ra del seu líder, Josep Antoni Duran i Lleida. Quel-
com que la primera sempre s’ha negat de ple a fi de 
mantenir el seu discurs de no ser un partit compro-
mès políticament amb Espanya. Així, els conver-
gents, segons Ibn Khaldun, satisfacen sus aspira-
ciones con lo que poseen intentant, en tot cas, dis-
minuir la seva contribució a les arques de l’Estat. 
A diferència d’Unió, doncs, Catalunya és el límite 
de su poder .

IBN KHALDUN I LA SOCIOLOGIA  
DELS INTEL·LECTUALS DEL PROCÉS

Al capítol titulat Que trata de cómo el bienestar y 
la ganancia sólo las obtienen, por lo general, las 
personas dóciles y acomodaticias, y de cómo este 
rasgo de carácter es una de las causas de la felici-
dad, Ibn Khaldun ens exposa una crítica a la supèr-
bia i arrogància que es produeix, segons el sociò-
leg tunisenc, quan algú que sap fer bé el seu ofici 
acaba pensant que per força es convertirà en im-
prescindible ja que la gent es veurà necessitada de 
la seva destresa personal. Ibn Khaldun està pen-
sant sobretot en figures com el sabio que domina 
su materia científica, el secretario excelente en el 
arte de escribir28 o el poeta elocuente en su poe-

27  JALDÚN, IBN. OP. CIT. pàg. 531.
28  La cal·ligrafia és una de les principals arts visuals de la civilització islàmica i sobre una de les que més s’ha escrit i teoritzat 

en la cultura àrab clàssica. Cal assenyalarne com a figures destacades, que establiren alguns dels models que després s’aplica-
rien al traç, Ibn Muqla (suposadament el fill de la nena de l’ull del seu pare per l’estima que tenia el seu avi a la seva mare), 
Ibn alBawwab (el fill del porter per la professió del seu pare) i Iaqut alMustàssimi
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que, segons la seva fe, hi ha Déu per sobre d’ell 
en saviesa .

La sociologia dels intel·lectuals d’Ibn Khaldun 
ve a dirnos, doncs, que aquests són de naturalesa 
arrogant, desafiants amb l’autoritat i això provoca 
l’animadversió de la població. Una visió més con-
temporània d’aquesta subdisciplina sociològica ens 
pot remetre a les visions dispars de Pierre Bourdieu 
i Karl Mannheim: mentre el primer considera que 
la intel·lectualitat s’ha caracteritzat històricament 
per l’esforç per construir el seu propi camp autono-
mitzantse de la seva classe d’origen, el segon con-
sidera que es tracta només d’un agregat semi-autò-
nom d’aquesta. La posició de Pierre Bourdieu, al 
atribuirli un caràcter contestatari i refractari al de-
terminisme social a l’intel·lectual, sembla coincidir 
amb la visió d’Ibn Khaldun, si bé el sociòleg tuni-
senc percep aquest fet com a símptoma d’arrogàn-
cia i, per tant, de forma oposada al francès.

En canvi, la visió del politòleg Martín Alonso, 
respecte els intel·lectuals del procés independen-
tista als que atorga un paper fonamental, sembla 
anar més en sintonia amb la de Karl Mannheim al 
tendir a considerar-los com un simple agregat de 
l’elit política postpujolista. De fet, considero que 
hi ha una contradicció important en l’anàlisi socio-
lògic de l’intel·lectual plantejat per Ibn Khaldun: 
com pot aquest estar permanentment preocupat 
perquè se le reconozca el derecho que cree poseer 
i, a la vegada, el trobem, a ell i als de la seva classe 
orgullosos y nada humildes respecto a quien posee 
rango social?. No és aquest últim, potser, l’únic 
capaç de fer possible que se li reconegui, efectiva-
ment, el derecho que cree poseer? O és que potser 

sia29. També es refereix a aquells que tenen una 
ascendència noble però ara ens interessen els pri-
mers arquetips socials que coincideixen, a grosso 
modo, amb el que entenem per la figura de l’intel
lectual. Així, Ibn Khaldun segueix:

 A todos los de estos tipos los encontramos or-
gullosos y nada humildes respecto a quien po-
see rango social; y tampoco obsecuentes hacia 
quien está por encima de ellos. Minusvaloran a 
los demás porque están convencidos de que son 
superiores a ellos (…) siempre está con gran 
preocupación de que se le reconozca el derecho 
que cree poseer (…) Y lo que obtiene es el odio 
de la gente, porque eso es con lo que la natura-
leza responde al endiosamiento (…)30

En aquest sentit, trobem també dins el text al-
corànic diverses aleies que carreguen contra la 
supèrbia com, per exemple: El día de la Resur-
rección verás a quienes mintieron contra Dios, 
hosco el rostro ¿No hay en la gehena31 una mora-
da para los soberbios? (Alcorà, 39: 60) o Encon-
trarás, cier tamente, que los más hostiles a los 
creyentes son los judíos y los asociadores32, y en-
contrarás, ciertamente, que los más amigos de 
los creyentes son los que dicen “somos cristianos”. 
Es que hay entre ellos sacerdotes y monjes y no 
son altivos (Alcorà, 5: 82). És per això que veiem, 
doncs, que la tradició islàmica valora la modèstia 
i així podem veure, també, com Ibn Khaldun fi-
nalitza alguns dels seus capítols amb l’expressió 
pero Dios es más sabio el que sembla relativitzar 
una mica les seves afirmacions tenint en compte 

29  La poesia ha estat, històricament, el gènere més prestigiós en la cultura àrab. De fet, alguns historiadors senyalen l’origen de la 
llengua àrab com a fusió instrumental dels diferents dialectes a fi de realitzar una sèrie de combats poètics que es donaven a la ciu-
tat d’Ukaz durant l’època de la ǧāhiliyyah (abans de l’islam). En aquesta època, la qassida (el poema) es transmetia de forma oral 
i podia tenir més de cent versos: es poden destacar el poeta Imru alQais (500550 E.C.) o la poetessa alKhansà (59034/644 E.C.) 
entre d’altres d’aquest període. Durant el període del Profeta i els quatre primers califes raixidun (ben guiats) la poesia es va debi-
litar notablement, entre d’altres motius, per certa desacreditació de l’Alcorà cap a ells per recuperarse durant el califat omeia 
(661750 E. C.) i evolucionà cap a un estil més senzill i no tan retòric durant el califat abbàssida (7501055 E.C.) on cal destacar 
al poeta Abu Nuwas (747815 E.C.) o alMutanabbi (915965 E.C.). Quan nasqué Ibn Khaldun feia vuit anys que havia mort el 
poeta Safi alDin alHilli (12781332 E.C.) qui va escriure un llarg poemari d’elogi al Profeta i passà a la història gràcies a la seva 
obra sobre poesia popular.

30  JALDÚN, IBN. OP. CIT. pàg. 710.
31  Infern (en àrab yahannam).
32  Segons l’islamòleg Olivier Carré a la seva obra El Islam Laico s’ha d’entendre aleies com aquesta en el context d’una intoleràn-

cia guerrera posterior al famós Pacte de Medina o Sahifa (document) que ratificava la convivència igualitària de musulmans, 
jueus i pagans. Si bé ha estat sovint oblidat pels historiadors musulmans en l’actualitat, segons Carré, torna a recuperar el lloc 
que l’hi correspon en els assajos històrics i/o apologètics.
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aquest caràcter altiu és només una tàctica temporal 
fins que es reconeguin els seus mèrits?

L’africanista Vincent Foucher, en la seva anàlisi 
del conflicte independentista de Casamance a Se-
negal, nega que aquest es produeixi, fonamental-
ment, per la marginació econòmica d’aquesta re-
gió perifèrica del país o per les diferències culturals  
(aquesta regió s’acostuma a presentar com carac-
teritzada per una majoria de fidels de religió tradi-
cional i catòlica en oposició a un Senegal islàmic, 
si bé això és cert només a la zona de la Baixa Casa-
mance). Defensa, pel contrari, que al tractarse de 
la regió més escolaritzada del país (després d’algu-
nes zones de la capital, Dakar) va acabar produint, 
a finals dels 70, una classe social de lumpen intellek-
tuellen (draps intel·lectuals): un excedent de perso-
nal amb un alt nivell de formació que no pot entrar 
a formar part de l’Administració ni dels nuclis de 
decisió política. La seva frustració el porta, doncs, 
a engreixar les files de la guerrilla independentista.

Està clar que la insurgència, des de finals de 
1982, del Mouvement des Forces Démocratiques 
de Casamance (MFDC) s’ha trobat més aviat amb 
uns governs orgullosos y nada humildes, doncs, ni 
el Partit Socialista (PS), al govern des de 1960, ni el 
sopi (canvi en wòlof) del Partit Democràtic Sene-
galès (PDS) han fet la més mínima concessió però, 
per l’altra banda, el Front Sud del MFDC (qui con-
trola l’ala política) ha tingut cada cop menys repre-
sentativitat entre la població local. Així, el primer 
fet semblaria invertir, potser, la noció ibnkhaldu
niana que atribueix l’arrogància als intel·lectuals i 
no a quien posee rango social (governs senegalesos 
del PS i del PDS), fet que s’explicaria per la teo ria 
política islàmica tradicional que rebutja la guerra 
civil (fitna) abans que la tirania, però la pèrdua de 
suports del Front Sud del MFDC podria indicar cer-
ta tendència del lumpen intellektuelen a recollir el 
odio de la gente per un procés d’endiosamiento com 
deia el sociòleg tunisenc .

Aquesta sociologia dels intel·lectuals neoibn
khalduniana és aplicable a una regió rica i desen-
volupada d’Europa Occidental com és Catalunya? 
El politòleg Martín Alonso ens explica un feno-
men interessant esdevingut amb el procés: la ca
pacitat que ha tingut de cooptar la intel·lectuali-
tat provinent de l’esquerra. L’actor Juanjo Puig
corbé, el jutge Santiago Vidal, el jurista Carles 
Viver PiSunyer, l’economista Antoni Castells etc., 
procés que ja s’inicia amb el pujolisme: només a 

tall d’exemple, a part dels elogis del comunista 
Quim Sempere que s’han vist, l’assessor fiscal de 
Jordi Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté, prove-
nia del secretariat general del maoista Partit del 
Treball d’Espanya (PTE). A diferència dels lum-
pen intellektuellen de Casamance aquests si po-
gueren rebre els favors de l’Administració el que 
va anar llimant necessàriament el seu caràcter rei-
vindicatiu .

Però on es veu més clar un dels aspectes senya-
lats per Ibn Khaldun (el endiosamiento que recull 
el odio de la gente) és amb el procés que ha ex-
perimentat l’anomenada Esquerra Independentis-
ta (de la qual la CUP és la seva expressió electoral) 
de progressiva gravitació del seu pèndol polític de 
l’eix social cap al nacional i que expressa, al meu 
entendre, la transició dels lumpen intellektuellen 
d’avantguarda bohèmia a avantguarda consagrada, 
que diria Pierre Bourdieu. Això té a veure amb 
l’educació en la cultura meritocràtica de classe mit-
jana d’una part del jovent treballador precari, que 
l’impulsa a donar el salt quan s’obren determinades 
finestres d’oportunitat. Aquest fet té com a resultat, 
per altra banda, l’animadversió creixent d’altres ex
pressions de l’esquerra anticapitalista i els movi-
ments socials, al sentirse utilitzats com el capital 
polític necessari per efectuar el procés senyalat per 
Bourdieu .

Com ens deia Ibn Khaldun, els intel·lectuals te-
nen certa tendència a menystenir a los demás por-
que están convencidos de que son superiores a ellos 
(i, de fet, avui dia el científic social xilè Rodrigo 
Larraín ens adverteix contra la progresiva creti-
nización de los mejor educados). Podria explicar 
aquesta característica la pèrdua de suports de la 
CUP a Catalunya i del MFDC a Casamance? En 
tot cas, això és fruit de la cultura meritocràtica i de 
la capacitat de cooptació que té el sistema polític 
(com hem vist, breument, en el cas del procés i el 
pujolisme) més clara a una regió rica d’un país 
europeu (amb la presència d’una fracció burgesa in-
dependentista emergent) que a una deprimida d’un 
país africà (on la pràctica inexistència d’aquesta bur-
gesia regional converteix al lumpen intellektuellen 
en una força més autònoma).

La CUP expressa, com cap altra formació po-
lítica formada pels lumpen intellektuellen, la con-
tradictòria definició d’Ibn Khaldun de l’intel·lec-
tual: doncs, per una banda, es mostraren orgullo-
sos y nada humildes enfront d’un Artur Mas que 
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vés d’algunes opinions expressades a la seva Mu-
qaddima. Així, a la introducció d’aquesta obra, ti-
tulada Que trata sobre la excelencia de la ciencia 
histórica... afirma el següent:

 (...) el caso de al-Qarmati, que pretendía ser de 
noble ascendencia: como fracasó su movimien-
to, se dispersaron sus seguidores, y fueron rápi-
damente vencidos su maldad y sus engaños.34

A qui es refereix? Segurament, degut a la seva 
menció posterior als fatimites35, a Hamdan Qarmat 
(finals del segle IX E.C.) iniciador d’un pensament 
revolucionari, el programa social del qual es carac-
teritzava per un sistema igualitari protocomunista . 
Aquest corrent va arribar a fundar, l’any 894 E.C., 
un Estat comunista islàmic a l’actual Bahrein . El 
catedràtic d’estudis àrabs i islàmics de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Mahmud Sobh, afir-
ma a la seva obra Historia de la Literatura árabe 
clásica que, segons alguns orientalistes (estudiosos 
occidentals del món àrab, sovint segons l’escriptor 
àrab Edward Said, sota una perspectiva estereoti-
pada funcional al colonialisme europeu), els mèto-
des d’organització dels seguidors de Hamdan Qar-
mat serviren d’inspiració a la francmaçoneria, el 
comunisme i l’anarquisme occidentals .

Segons el filòsof eslovè Slavoj Zizek, a la seva 
obra Primero como tragedia, luego como farsa, 
evocadora d’un famós aforisme del teòric del co-
munisme Karl Marx, aquest moviment i experièn-
cia revolucionaria islàmica es caracteritzava pel 
següent: 

 El objetivo de los cármatas era construir una 
sociedad basada en la razón y la igualdad. El 
Estado estaba gobernado por un consejo de 
seis miembros con un jefe que era el primero 
entre iguales. Toda la propiedad dentro de la 
comunidad se distribuía uniformemente entre 
todos los iniciados.36

posseïa rango social i al que forçaren a abando-
nar la direcció del procés però, per l’altra, frisa 
perquè se li reconegui el derecho que cree poseer 
(única explicació psicosociològica plausible, com 
a fonament últim de les seves decisions polítiques, 
del seu viratge de l’eix social al nacional). Aques-
tes ambivalències acaben, necessàriament, per re-
collir un odio de la gente perquè es perceben com 
una preponderància del seu endiosamiento res-
pecte la solidaritat que se’ls hi havia promès . Unes 
contradiccions i dubtes de fidelitat social, pròpies 
d’una intel·lectualitat de classe mitja i mitja bai-
xa, que recull breument el politòleg Jesús Sanchez 
Rodríguez, quan parla del seu suport parlamentari 
a la Llei de Transitorietat Jurídica del 7 de setem-
bre de 2017:

 (...) la CUP aceptaba toda la legislación exis-
tente o futura de la UE, un espacio que esta 
organización anticapitalista considera neolibe-
ral y al que ha dedicado intensas críticas. Rup-
tura con el Estado Español, pero mantenimien-
to en el espacio de la UE. La liberación nacio-
nal se imponía definitivamente a la liberación 
social. El alma antisistema solo quedaba para 
la lucha callejera.33

CONCLUSIONS

En aquest treball s’ha intentat, no sense dificultats, 
aplicar la sociologia (o protosociologia) d’Ibn Khal
dun a l’anàlisi del procés independentista català . 
Però ens faltaria, potser, fer una sociologia de la so-
ciologia ibnkhalduniana, és a dir, veure les impli-
cacions ideològiques de la seva ciència social. I dic 
potser perquè definir un autor del segle XIV amb 
les categories polítiques d’avui dia (que provenen 
de la Revolució Francesa del segle XVIII) és una 
tasca bastant difícil i que pot portarnos a equívocs. 
En coneixem, de totes maneres, alguns apunts a tra-

33  SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JESÚS. El independentismo catalán en contexto: aproximaciones históricas y conceptuales. Edito-
rial Popular – Cero a la izquierda, 2020, pàg. 362.

34  JALDÚN, IBN. OP. CIT. pàg. 33.
35  Moviment xiïta (seguidors d’Ali que consideraven que el Califa musulmà havia de ser de la família del Profeta i que reclu-

tà seguidors entre les classes baixes i els pobles sotmesos) que establi una dinastia al nord d’Àfrica (909973 E.C.) i Egipte 
(9731171 E.C.).

36  ZIZEK, SLAVOK. Primero como tragedia, luego como farsa. AkalPensamiento crítico, 2011. pàg. 79.
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Aleshores, era Ibn Khaldun, per les seves opini-
ons sobre al-Qarmati, un declarat anticomunista? 
Existeix certa concepció progressista que entén les 
idees comunistes com a conseqüència lògica i úl-
tima del pensament racional il·lustrat. Així, Graco 
Babeuf, iniciador de la protocomunista Conspira-
ció dels Iguals, fou l’expressió més radical dels 
revolucionaris francesos del segle XVIII que, a la 
vegada, aplicaren en la pràctica les idees il·lustra-
des d’autors anteriors com Jean Jacques-Rosseau 
o Montesquieu. I, de fet, un procés similar va ocór-
rer nou segles abans a alÁndalus quan de les doc-
trines racionalistes islàmiques del cordovès Muhàm-
mad Ibn Masarra (883931 E.C.) va acabantne per 
sorgir un corrent protocomunista encapçalat per Is-
ma’il alRu’ayni (9501040 E.C.) que va escanda-
litzar als mateixos seguidors d’Ibn Masarra, doncs 
aquest díscol deixeble semblava defensar:

 (...) que Dios no conocía en modo alguno lo que 
ha de suceder, que el asceta iniciado no tenía por 
qué someterse a ninguna ley, que era lícito el 
amor libre y que había que expropiar los bienes 
y aún matar a los que no pensasen de este modo.37

El racionalisme islàmic d’Ibn Masarra (del qual 
el comunisme d’alRu’ayni n’era la seva versió ex-
trema) participava del corrent de la mu’tazila: cor-
rent de pensament, sorgida al segle VIII i desapare-
gut al XIII, que intentava harmonitzar la revelació 
alcorànica i la raó, aquest moviment sostingué el 
caràcter noetern de l’Alcorà i la llibertat de la con-
ducta humana. I ves per on que Ibn Khaldun ens 
deixa clara i diàfana la seva postura sobre la mu’ta-
zila a al-Muqaddima. Així, al capítol titulat Que 
trata de las Ciencias Coránicas de la Exégesis y de 
las lecturas afirma el següent, de forma molt breu, 
referintse al teòleg alZamakhxari:

 (...) se trata de un autor mu’tazili en sus creen-
cias religiosas, y hace uso de las erróneas argu-
mentaciones de esa doctrina y de los métodos 
de la retórica, en las aleyas del Corán.38

Cal suposar, doncs, que l’anticomunisme ibnkhal
dunià és una conseqüència del seu antiracionalis-
me39. De fet, el sociòleg tunisenc adheria a l’orto-
dòxia ashari que no acceptava cap altre agent in-
tervinent que no fos Déu (Al·lah). Aquesta doctri-
na era oposada, doncs, a la llibertat de la conduc-
ta humana que pregonava la mu’tazila: concebia 
que la voluntat divina no tenia límits i que l’home 
només podia adquirir els seus actes sent total-
ment incapaç de qualsevol acció prèvia a aquesta 
adquisició. Tot venia de Déu, doncs, constituintse 
en un determinisme que, fins i tot, semblava en-
trar en contradicció quan es tractava d’explicar 
els actes immorals en funció de la seva voluntat 
absoluta: quelcom que mirava de solucionarse 
afirmant que si bé aquests eren creats per aquesta, 
ho eren per tot seguit ordenar-nos no cometre’ls .

Quina relació poden guardar aquestes idees amb 
la seva anàlisi sociològica? I, sobretot, quines re-
percussions pot tenir respecte l’anàlisi neoibn
khaldunià del procés independentista català que 
s’està plantejant? Fonamentalment radica, al meu 
entendre, en el seu pessimisme respecte l’umran 
hadari com a umran responsable de la pèrdua pro-
gressiva de l’asabia, doncs, és fonamentalment a 
les aglomeracions urbanes on es produeixen his-
tòricament els avenços en matèria de pensament 
científic, filosòfic o polític que, en el cas de les 
societats musulmanes de l’Edat Mitjana, s’expres-
sen en la mu’tazila o els moviments de Hamdan 
Qarmat o alRu’ayni en contraposició, potser, a la 
intransigència religiosa d’almoravits i almoha-
des amb base en els nòmades sahrauís i les tribus 
berbers.

De forma similar, la societat catalana s’ha ca-
racteritzat històricament per l’esbiaix polític entre 
unes zones urbanes proletàries amb influència cro-
nològicament de l’anarquisme de la Confedera-
ció Nacional del Treball (CNT), el comunisme del 
PSUC i el socialisme dels PSC i unes zones rurals 
influenciades històricament pel carlisme i el nacio-
nalisme català, burgès i petit burgès, de la Lliga, 
CiU i ERC. Fins i tot un díscol independentista 

37  CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL. Historia del pensamiento en el mundo islámico II. El pensamiento de al-Ándalus (siglos IX-XIV). 
Alianza Editorial, 2017. Página 32

38  JALDÚN, IBN. OP. CIT. pàg. 818.
39  Pel filòsof Nassif Nassar la meva afirmació s’hauria, en tot cas, de matisar: Ibn Khaldún concebria un equilibri entre la veritat 

racional i la veritat revelada a l’Alcorà .
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dies, potser s’oposaria al procés, a la vegada, que 
pensaria que seria un benefici per la regió (sempre 
entenent, és clar, que es refereix a la família gover-
nant sus hijos y sus clientes). El que està clar, tam-
bé, és que hauria valorat l’asabia present a l’um-
ran badaui català i, és molt possible, que tingués 
una concepció pessimista de les àrees metropoli-
tanes de Barcelona i Tarragona. I en conseqüència 
podríem concloure, doncs, que el procés indepen-
dentista català té més a veure amb aquest anticomu-
nisme i antiracionalisme de la sociologia ibnkhal
duniana que no amb un plantejament revolucionari 
o progressista .

López Tena carregava contra la CUP afirmant que 
les seves zones de major implantació electoral coin-
cideixen amb les d’influència històrica del carlisme: 
aquest moviment reaccionari de l’història d’Espanya 
que pretenia un retorn a l’Antic Règim i lluitava con-
tra el liberalisme i el moviment obrer.

En el cas de Catalunya, si bé Ibn Khaldun con-
siderava com a guerres justas les que es feien per 
impedir la separació de territoris del Califat islà-
mic també afirma que aquests territoris van adqui-
riendo esplendor gradualmente. Així que si féssim 
servir la imaginació, i el poguéssim portar amb una 
màquina del temps fins a la Catalunya dels nostres 
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