
El triomf de la voluntat 

 

Tres dècades després de l’edició original, aquest any s’ha publicat per fi a 

Espanya La nacionalización de las masas, l’obra més important de l’assagista nord-

americà d’origen alemany George L. Mosse (1918-1999). Com ja havia fet Hanna 

Arendt a Los orígenes del totalitarismo, Mosse es proposa deixar clar que els 

moviments totalitaris no s’han d’interpretar com la imposició d’una minoria dirigent 

que es val de la propaganda per violentar la voluntat general. Ben al contrari, és 

l’arrelament popular d’aquesta noció de “voluntat general”, convertida en una 

abstracció de caràcter pseudoreligiós, el que impulsa l’aparició de fenòmens com el 

feixisme, el nazisme i l’estalinisme.  

Mosse remunta fins a Rousseau la introducció en la cultura occidental de la idea 

de “voluntat general”. A partir del filòsof ginebrí i de l’expansió del moviment 

romàntic, el conjunt d’interessos diversos i contradictoris que constitueix el “poble” es 

va transformant en una unitat sense fissures que adquireix la voluntat col·lectiva de 

convertir-se en subjecte de la història. El que s’esfondra en aquest procés que condueix 

a la Revolució francesa no és únicament —com massa sovint s’ha volgut creure— la 

concepció tirànica de la política que representava l’Antic Règim, sinó també el camí de 

racionalització que el pensament occidental havia anat recorrent des del segle XVII. La 

“voluntat general” i la consciència nacional que se’n deriva no són de cap manera un 

projecte de convivència racional basat en els drets individuals dels ciutadans, sinó una 

mena de mística secular que encaixa perfectament en el que Isaiah Berlin anomena 

“moral del motiu” a Raíces del Romanticismo: la voluntat com a concepte autoreferent 

que només aspira a la seva pròpia realització sense preocupar-se de les conseqüències 

d’aquest objectiu. Avui, els centenars de milions de morts, torturats, deportats i 

desposseïts que ens ha deixat el segle XX ens permeten identificar amb tota precisió 

aquestes conseqüències.  

És sabut que els nazis, com els comunistes, extreuen el seu poder de les grans 

concentracions de masses. Aquest factor decisiu —i aquí hi ha la gran aportació del 

llibre de Mosse— no hauria estat possible sense la tradició romàntica de les grans festes 

multitudinàries a l’aire lliure. Des de les guerres napoleòniques, aquestes festes van 

deixant en segon pla l’aspecte lúdic per convertir-se en autèntics rituals de celebració 

simbòlica, on conceptes com el poble i la nació, esdevinguts ja plenament religiosos, es 



materialitzen a través de l’esport i el cant coral. Són celebracions que sempre es fan en 

espais dominats per grans edificis i monuments d’estètica neoclàssica dedicats a exaltar 

les essències de la pàtria. Hitler i Stalin no inventen el monumentalisme i les grans 

cerimònies populistes, com de vegades s’ha volgut creure; simplement condueixen al 

triomf definitiu una tradició que des de la reacció antiil·lustrada de finals del segle 

divuit es proposa convertir la política en una religió de masses que reti culte a un nou 

déu: la voluntat general. 

 

(El País, 2005) 

 

 

 

 


