JOSEP MARlÍ

Q UAN EL BOSC NO ENS DEIXA VEURE ELS ARBRES:
CULTURES, INDIVIDUS I DRETS HUMANS

En el moment de co me nça r a escriure aq ues t article, d ura nt la
prim era meitat de 1999, la premsa i els mitjans de co municació en general presta ven un a ce rta atenció a la qü estió de l'abl ació del clítoris
tal co m és practicad a per africans residents als països euro peus . No
cal recordar la visió fortame nt negativa que es té a Euro pa d 'aquesta
pràctica cultu ral, tant qu e , fins i tot, alguns països no han d ub tat a
dur als tribunals les dones qu e la realitzen i els familiars qu e so tme ten
les seves filles a l'operació. Però al capdav all, l'abl ació del clítoris és
nom és un a de tant es pràctiqu es culturals qu e implique n violè ncia o
atempten directam ent co ntra la idea del s d rets hu mans q ue hem ana t
bastint progressivam ent. El costum del sali, o cre ma de la vídua després de la mort del marit, és un cos tum qu e enca ra no ha desap aregut de l'Índia i és àd huc reivindicat, e n ocasions, en nom de la cultura 1. A Algèria, en els darrers anys , en el co ntex t de les massacres que
sistemàticame nt ha patit la població , s'ha n violat i assassinat moltes
noies joves per raon s pretesam ent religioses. A Nigèria, durant el mes
de juliol de 1999 foren assassinades du es dones hausa perquè havien
presenciat la festa ano me nada "Oro" del s yoruba , i la tradició prohi be ix qu e cap persona fo ra dels yo ruba veg i els participant s a la festa
vestits a la man era trad icional. Aq uests só n algu ns dels exemples més
dra màtics, però n'hi ha molts més qu e , tot i no ser sagnants, demane n
reflexió : La prohibició de formació acadè mica per a les don es e ntre
els talibans a l'Afgani stà i altres àmbits fonamentalistes islàm ics, la institució del nakku al regne de Buganda (Uga ndaj- , la revitalització actual d 'un antic cos tum del s zulu, a Sudàfrica, de co mprovar públicament/la virginitat de les noiesê, etc.
Totes aq uestes pràctiqu es es realitzen en no m de la cultura, i pe r
tant , és o bvi, qu e l'antropòleg tingui alguna cosa a dir respecte a tota
.aqu esta p roblemàtica. No falten veus dins de l'ant rop ologia qu e , en
nom del relativisme cultural, rebutgen q ualsevol tipu s d'introm issió tot
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allegant que, donat que cada cultura té la se va pers onalitat i propi
quadre de va lo rs, les crítiques exte rnes -les qu e es poden fer, per
exe m p le, des de la perspectiva del s d rets human s- só n actes d 'imperialism e cultural. En definitiva, es tracta se nz illament d 'un relativism e
ex tre m que cond ueix a un escep ticisme rad ica l respecte a la po ssibilitat de jutjar, des d 'un altre co ntext cultu ral.
Segons Geertz, e l relativism e és el llegat més valuós de l'antropol ògia", un a idea qu e jo no dubtaria també a subsc riure. Ja és be n sab ut
que l'ant ropologia no se ria el qu e és se nse aq ue lles idees prò p ies del
relativisme cu ltural qu e , a partir es pe cialment dels anys vint del segle
q ue tot just ara aca ba, fe ren que hom intentés ve ure les altres cultures
amb valor per elles mateixes i no forçosame nt supeditades als va lors
del s occi de nta ls>. De fet , el ge rmen del relativisme , es troba ja e n els
inicis d e l'antropol ogia com a disciplina cie ntífica , tal com es pot
veure e n la mat eix a i coneguda defin ició q ue Tylor donava de "cultura": "Aque ll conjunt comp lex q ue inclou cone ixement, creença, art,
llei , mo ral, costu m , i altres ca pacitats i hàb its adquirits per l'h ome co m
a membre d 'una socíetat'v . Tal co m escrigué Klaus P. Hansen, aq ue lla
de finició havia de xocar per força amb la mora l victo riana ang lesa, ca r
e mp rava per als "p rimitius" mots co m "art", "sabe r", "moral", "religió",
mentre qu e abans es feien se rvir concep tes com "cos tums", "mites",
"ado ració als déus", "màgia", "rituals", etc.".
Crec que avu i gairebé tots es tare m d 'acord e n q u è les manifestacions cultura ls de la human itat só n múl tipl es, q ue tota mani festació
cultural s'ha d 'e ntendre segons els paràm etres del context social que
l'ha creada , i, so bretot, qu e no hi ha cap co l-lectiu o societat human a
qu e pugui ser co nsiderada , e n bloc, superior als altres. De tot això
s'extreu qu e la prin cipal tasca de l'antropol ogia no és fe r judicis de valor. El relativism e, com a mètod e de treball, que és de fet co m va sorgir, és quelcom q ue l'an tropologia avu i ha assum it co mple tame nt. Com
a doctrina , però , caldrà relativitzar-ho . L'antro pòleg , senzillament, constata fets cu lturals i els ha d'intenta r entendre. Però això no e ns ha de
fer arriba r tampoc a aquell relativisme extre m q ue de fensa un escepticisme radical qu ant a la possibilitat de valorar un a societat determinada
des d 'altres co ntextos culturals, cosa qu e té co m a co nseqüè nc ia l'atac
directe a l'universalisme defensat per les pol ítiqu es dels drets human s.
Amb el relativism e cultura l, d ut al se u ext rem, també es pot arr iba r, a la llarga, a la mateixa negació i a nihilació de la d isciplina . El relativisme cultural més extrem està totalment renyit amb les pol ítiques
dels drets huma ns. Per ò si a mi se'm fes triar e ntre una de les d ues
alterna tives , la resposta se ria ben clara . Em que da ria amb la del s drets
humans . Si això , des del punt vista humà no té vo lta de full, per altra
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banda, no representa, tampoc cap co ntradicció pel qu e resp ecta la teoria antropològica . Concretament per du es raons. En primer lloc , perqu è l'ant ropologia no ha de pretendre ser nom és una ciència pura,
sinó qu e ha de vetllar, també, per la seva aplicabilitat. I en aquest se ntit, els judicis de valor intraculturals, en ocasions, poden resultar imprescindibles. En segon lloc, perquè cal reajustar algunes de les idees
qu e suggereix el mot "cultura" tal com ja fa temps qu e s'arrossega per
l'ant ropologia, i de retruc, també , per la soc ietat en ge nera l.
Q uant al primer aspecte sua ra esmentat, no hem d'oblidar que
l'antropologia no treb alla nom és per a ella mateixa; d'aquí qu e també
hagi desenvolupat el seu vessa nt pràctic qu e bàsicament consisteix en
l'apli cació del coneixement antropològic en àmbits d'interès socia l. I
en aq uests casos, lògicamen t, i sem p re qua nt a aspectes molt concrets
de la producció cultural, de vega des, co nvé fer judicis de valor interculturals. Per entendre'ns, si pren em l'àmbit musical co m a exemp le,
l'ant ropòleg o etno musicòleg no podrà dir mai que un a cultura musical és su perior o inferior a una altra cultura musical, donat que cada
cultura mu sical és se nz illame nt el result at de determinad es necessitats, possibilitats, gustos, etc. d'un col,lectiu co ncret. Ara bé , qua nt a
aspectes molt determinats de la pràctica musical, l'etnomusicòleg sí
que, e n cas d 'interès ex tern a la disciplina (és a d ir, de la seva ap licació), haurà d'em etre judicis de valor. Si un músic interessa t a enriquir
el seu propi llengu atge musical dem an a a l'etn omusicòleg quins só n
els àmbits musicals que millor desenvo lupe n la improvisació , aquest
podrà pensar en la música índia, amb els seus elaborats desenvolupaments del s raga , o en el mateix jazz tal com es practica a la nostra
societat, però no pen sarà mai en la música simfònica occide ntal. Si se
li demana per la tècnica del co ntrapu nt, pen sarà en la música cu lta
occide ntal més que no pas en la sofisticada música japo nesa o en la
música trad icional dels aborígens australians. Si se li dem ana pe r la riqu esa del tractament rítmic, haurà de pensar en primer lloc en moltes
músiques de l'Àfrica negra. Quant a les tècniqu es de la improvisació ,
el co ntrapu nt o el ritme , pe r al nostre mús ic, les so lucio ns culturals
d'aqu ests àmbits musicals esmentats seran se nzillament "millors" que
les so lucions qu e puguem trob ar en altres cultures musicals. És a dir,
l'etn omusicòleg estarà fent judicis de valor, en aq uest cas perfectame nt
justificats per la deman da que se li fa d'aplicació de la seva disciplin a
al món de la co mposició musical. I el mateix es pot argumentar qua nt
a les polítiqu es dels drets humans. Si es parteix de la base que el dret
a la vida, a l'educació o al pod er de decisió sobre el propi cos , pe r
exemp le, me reixen tenir p retensions d'universalitat, les pràctiqu es
abans esme ntades com el sa li, les polítiqu es de la don a dels talibans o
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l'ablació del clítoris só n clarament co nde mna bles per l'ant ropòleg.
Evidentment, des de les perspectives d'un relativisme extrem, es
podria argumentar qu e cada "cultura" és un món per si mateix , i q ue
aquests drets q ue a bona part del s "occi de ntals" ens se mblen tan importants, per a altres cultures les coses pod en se r co mpletame nt diferents. Però és e n aquest resp ecte q uan co nvé fer alguna reflex ió al
voltant del co ncepte de "cultura".
En un altre treball publi cat també en aq ues ta mateixa revista, aborda va ja la problem àtica de l'ús del terme "cultura" qu an se 'l fa servir
per a entendre el co njunt de trets culturals qu e co mparteixen els mem bres d'una soc ietat; és a dir, l'ús qu e fem del mot "cultura" en co ntextos co m "cultura zulu", "hausa", però tam bé , ev identme nt, "cultura catalana ", "espanyo la", "alemanya", etc.
Tal co m es mentava en aquell treball , a aquesta visió hi ha co ntribuït notablement les idees d 'aquella primitiva antropologia capficada
a trobar cultures ben definides, aïllades de tot altre ento rn cultural i
susce ptibles, per tant , d'ésser ana litzades amb preten sions d'exhaustivitat. Aque sta manera de veure les coses és el qu e ha dut , al capdav all,
a les idees sobre les "cultures nacionals"; és a dir, "cultura" tal co m
s'entén aq ues t co nce pte qu an en el llen gu atge co lloquial se l'equipara
a les idees de "raça" o de "nació". El prin cipal probl em a de l'ús de la
idea de "cultura" en aques ts casos , és que descan sa més qu e no pas
en press upostos ètnics, en pressupostos de caire etnicista, q ue és qu elco m molt diferent. Tal co m s'ha escrit: "definir un a cultura vo l dir
definir fron teres qu e só n, de fet , essencia lme nt pol ítiques':". I allò que
tampoc no hem d'obl idar és , també , qu e el co nce pte de "cultura" no
representa no més una catego ria amb pretès valor an alític per a les
cièn cies soc ials i humanístiqu es, sinó qu e té així mateix un a àmplia
rellevàn cia social. Fora dels àmbits aca dèmics, es parla també amb
molta freqü èn cia de la "cultura del pobl e", de ("'interès a co nservar
det erminades pràctiqu es culturals" o de "les d ificultats d'integració qu e
tenen mo lts immigran ts a causa de llur cultura".
Donada la rellevàn cia actual qu e el concepte de "cultura" té per a
la societat, les repe rcu ssions socials d 'entendre "cultura" d 'aqu esta
manera só n importants. Concretame nt, podem esme ntar tres asp ectes
clarament nega tius q ue es deriven del fet d'intent ar entend re les soc ietats humanes a partir d'aquesta particul ar noció dc "cultura", que -pe r
entend re'ns- den ominarem a part ir d'ara "etnocràtica":

] . Visió UI I (/òrm ado ra del sistema social
2 . Determinisme cultural
3. Imp ort ància de la cultu ra per damunt i al marge dels seus portadors.
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1. Visió unif ormadora del sistema social
El fet de creure en aq uestes "cultures nacionals" fa que se les e nten gui co m a co njunts tancats d'elem ents culturals, molt determinats,
que són al capdava ll els que, es pecialment en els d iscursos nacionalistes, tendeixen a definir el "bon" o "vertader" "català", "espanyo l", "zulu", etc. Es tracta , en definitiva , d'un s trets cultu rals qu e poden asp irar,
co m a màxim, a se r allò que den ominem "cultu ra represent ativa" però
no la cultura total de la població del país 10. Avui, sabem que no funcio na allò de voler parlar d'una cultura co m quelcom be n defin it o de
parlar d'<una nació , una cultu ra". La idea d'una cultura nacional dóna
sempre una imatge uni fo rmad ora tot amagant la real he terogeneïtat
cultural del sistema social. Aquestes maneres de veu re les coses no
só n de segur les més apropiades, ni per entendre un món cada co p
més globa litzat, ni per entend re la vertadera natu ra de la cu ltura, se mpre variant, co m a contínua negociació i co m a quelcom que no ens
és donat per natura sinó co nstruït d ia a dia per la persona.

2. Determinism e cultu ral.
El determin isme inherent a aqu esta man era d'entendre "cultu ra" té
un a particular importànc ia en la percepció de l'altre , és a dir, en la perce pció del s individu s provinen ts de sistemes socia ls diferen ts. La noció
de cultures nacionals ens suggereix allò de qu è els ind ivid us de la
soc ietat .y "hauran" de se r d'una man era es pecífica.
Això , pot tenir unes co nseqüè ncies socialme nt nefastes, especialment en el cas de les societats amb taxes elevades d 'immigració . Reco rde m aq uella pre missa bàsica de l'interaccioni sme simbòlic tal com
fou form ulada per William Thomas: Si un a situació és definida co m a
real per un individu , és real en les seves co nseqü ènc íesl l. Òbv iament,
si, pe l que dèiem en el punt 1, partim de la base de q uè la idea de
cultura nacional no serà ma i fidel a la rea litat, el peri ll d'aqu est determinisme és ben palès.
La nostra soc ietat pensa que un marroquí serà diferent a nosaltres,
pe rquè la "seva cultura " és diferen t. Però de quina cultura es tem parlant pròpiament? Els esq ue mes cultura ls d'un marroqu í de l'Atlas se ran
d iferents als d'un de Casablanca ; els d'un ciutadà de Tan ger pobre ,
diferents als d'un de la mateixa ciutat que sigui ric: els d'una dona,
diferents als del s ho mes; els d 'un ve ll nascut e n e ls temps heroics
d'Abd el-Krim, dife ren ts als del jove d 'avui q ue es co nnec ta a internet.
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3 . Import ància de la cu ltura per damunt i al mat ge dels seus portadors
Les cultures són percebudes co m a e ntitats su praobjectives , amb
atributs tals co m persistència , homogeneïtat , continuïtat i territorial itat l 2 . El conc e pte de "cultura" ex perimenta un clar procés de reificació , co m si la cu ltura pogu és ex istir al marge de ls se us port ad ors o
agents social s . Així, sovint e s parla de conse rva r "cultures tradicio nals" tot atorgant-Ics un valor per a e lles mateixes i se ns e pr eguntar-nos si a ixò est à se m p re e n l'int erè s cie la societat e n ge nera l. No
hem d 'oblidar, també , qu e quan e n nom del "bé" d 'una cultur a co ncreta es revitalitzen determinats elements cultura ls, molt sovint s'amagu en interessos paniculars . La ínstru m c n ta lirzac i ó del reuiuals és un
fet amb el q ual cal se m p re compta r. Si els ana litze m, no serà difícil cie
ve ure-hi amb molta freqüència interessos cie se ctors molt co nc rets de
la població , ja sia de tipus pol ític o econò m ic.
No es pot e q uiparar cultu ra a societa t tal com es fa molt sovint i
es desprèn aut omàti cament cie la idea cic "cultures nacion als ", Està
clar que e n el nostre món actual. tota so cietat ge ne ra fe ts culturals
es pecífics, Pe rò no és ve ritat q ue la cultur a d 'aquesta societat es limiti
a aquests fets cultur a ls es pecífics, ni que la cultura d 'aquesta societa t
es p resenti cie manera uniforme i igual per a tots e ls se us membre s,
La idea cie "cultur a" pr àcticament co m a s inònim cie societat, fou , a l
capdava ll, ben exp lotada pel co lo nia lisme e uropeu; la idea de cu ltu ra
com a "m itjà per marcar i posar límits a e ntita ts gru pa ls", tal co m han
criticat amb indubtable en cert antropòlegs no occid c nrals l>. Així, per
exemp le, se mb la se r que a la regió d 'Àfrica ce ntra l co lo nitzada pels
belgu es, termes com butu , tutsi i ttra ere n e m prats o rigin àriame nt per
a identificar modes d e subsistència co m p a rtits p er pobl es d 'origen
het erogeni . Els poders co lon ia ls inventaren, però , la idea de què les
tres categories cons tituïe n g ru ps rac ia ls d ifere nts i for ma litzare n la
clivisió clistribuint targes d 'identitat segons e ls tres g ru ps es me ntats!".
Aqu est a és, e n definitiva , la visió ernocràtica de la cultu ra, a llò
que e ns permet e nte nd re-la, tot i que no sempre s'exp ress i així, com
a "cultures na cionals". Això fa q ue molt sovi nt es conceptua litzi fins i
tot co m un siste ma a l marge dels se us mate ixos portad ors; "cultures"
que e ntren e n contac te e ntre e lles talment com a siste mes autònoms,
quasi co m éssers viu s, tal co m es desprèn, per exem ple, de bona part
de la literatura al vo ltant de co nceptes com aculturació o transculturació. En el fons de la qüestió, allò q ue e n realitat trobem és la ma teix a idea de les àrees cu lturals boa sianes p erò a p licada av ui dia a tip us de soc ie tats co m p le ta ment diferents a le s qu e es tud iava l'antropòleg alemanya princip is de se g le XX. Tal com escrigué R. Rosaldo, ac-
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tualm ent, en el nostre món postcolonial ja no hi ha cultures amb un
univers intern au tònom, co herent i homogeni . Les fronteres cu lturals
han esdeving ut extre madament poroses i les d iverses soc ie tats só n cada cop més ínre rde pe nde nrs l>.
Avu i dia , però , s'ha co nfigura t una marcad a "cultura de la cultu ra'
amb valors pregonam ent simbòlics, de man e ra que a la fi ens trobe m
amb un "bosc de símbols petrificat", tal como fou expressat pe r j onathan M. Schwartz q ua n pa rlava de les construcc io ns essencialistes de
la identitat e n els Balcansl v.En el fons , allò q ue ens amaga aq uesta
manera d 'ente ndre la cultura és la personalitat social i cultu ral clels inclividu s q ue pretesam ent la formen. I això és molt important, tant des
del punt cie vista e p istemològ ic pel que respecta a l'antro pologia, co m
tam bé ho és, des del p unt de vista pràctic, per a tots aquells discursos
so cials e n els qu als la idea de cultura -en el se ntit q ue suara criticàve m- té u na ce rta re llevànc ia. Pe nse m, per exe mp le, en les tes is p rese ntades en el llibre 71Je Clasb cfCiuiliz a tions cie Samuel P. Hu ntigton,
un llibre q ue ha assolit un a gran difusió , i que I polític nord-ame ricà
Henry Kissinger no d ubtà a qua lificar com un clels llibres més im po rtan ts apareg uts des prés de l fi cie la Gue rra Freda . De fet, les idees de
Huntington giren en molt bona part al voltant de la idea etnocràtica , i
per tant e nganyosa , de "cultura". La tesi central del llibre és que la
"cultu ra" i les identitats culturals , q ue a un nivell d'organitzaci ó superior co nfig ure n tam bé identitats de civilitzacions , es tan marcant els patron s cie co hesió, desintegració i conflicte en el món poste rio r a l'època de la Guerra Freda 17. L'au to r d ivideix el planeta e n vu it "civilitzacions": la sïnica (xinesa), japonesa , hind ú, islàmica, ortodoxa (Rúss ia i
altres països de religió cristiano -ortodoxa), occidental, llatino-americana i african a . Qu alsevol antropòleg es faria creus cie com Samuel P,
Huntigton ha arribat a es tablir aquestes clares delimitacions cie civilitzacions. De fe t, allò q ue s'en devina fà cilment és una cert a correspondència e ntre aq uestes "civilitza cions" i les à rees estratègiques
geopolítiques segons la perspectiva nord-americana .
Està cla r que la millor e tiq ueta que li escau a aques t llibre és la
d 'una o bra de caire geopolític, però allò qu e especialment m'interessa
destacar és qu e els seus arguments es fonamen ten clara ment en la
iclea e tnocràtica cie cu ltura . Així. Samuel P. Huntigton e ntén les se ves
"civilitzacio ns" d 'una mane ra no massa allunyada a com els ve lls antropòlegs pretenien ve ure les tribus que an aven descobrint. siste mes
socials am b la seva pròpia d inàmica cu ltu ral, independent de la dels
altres grups o societats : "Les civilitzacio ns re p rese nte n el resu ltat fina l
de les tribus hu man es i el xo c de les civilitzacions són co nflictes tribal s a esc ala globa l"!".
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El caràcter d et erminista i homogeneïtzador qu e inclou el co ncepte etnocràtíc de cultura sura claram ent e n mo ltes ide es del llibre ,
co m per exemp le, q ua n l'aut or afirma q ue "el problema subjace nt per
a Occident no és el fon am entalisme islàmi c. És l'Isla m, una civilització
diferent, la població de la q ual està conve nç uda de la supe rioritat de
la seva cultu ra i es tà obsessio na da am b la inferioritat del seu p o der "!". Per a Hu ntin gton, "la identitat cultu ral és allò que és més significat iu per a un a gran majoria de gent"ZO, i "les polítiques mundials
han començat a reconfigu rar-se al red ós de les front e res c ultu ra ls'< l .
o se mbla se r co nsc ient, pe rò , qu e , dc fet , la c ultura és pràcticament
allò qu e es viu d ia a dia , mentre q ue la "id e ntitat cultural" a la qual ell
es refereix , més cal ent endre-la co m a part de les retòr iqu es al se rvei
de la pol ítica o promogudes per la política , Conju ntame nt amb altres
po lítics, Huntington manté la idea de qu è els co nfl ictes fut urs es tara n
esperonat s per factors culturals més qu e no pa s pe r fa cto rs eco nò mics
o íd e o lòg ics - ê, i qu e les distincions més importants qu e , posteriorment a la Guerra Freda , s'estab leixe n entre les perso nes no só n ideològiques , polítiques ni econò miq ues sinó "culturals'<>. 1 o comprèn,
però , que no és , e n realitat, la cu ltura tal com s'enté n e n a ntro pologia
allò qu e provoca e l xoc de les "civilitzacio ns" o els co n fl ictes a rma ts a
mitjana o gran escala sinó , en to t cas, la idea de "cultura" (e tnocràtica) com instrument de la po lítica, Allò q ue és ben visib le av ui és l'ús
de la noció occidental de cu ltura a l'esce n a pol ítica , I, per tant. aq uí
cal co ntin uar parlant d'ideologia , En el trist cas de Kosovo, segons la
perspectiva de Huntington, el p rob lema rau ria e n la impossible co nvivència cultural e nt re se rb is i alba no-kosovars . Però una an àlisi detallad a del co nfl icte ens donaria l'e nt rellat d 'aq uesta impossible convivè nc ia qu e va mol t més e n llà del fet qu e es tingu in creences rel igioses o llengü es diferents, El q ue ve uríe m és una in strumenta litza ci ó
tot al de la ide a de "cultura" i de "poble" qu e , e n la passada dècad a,
ha servit per a desposse ir a molts albano-cosovars dels seu s llocs de
treball, de les se ves propietats, i ha se rvit àd huc pe r a justificar la idea
i pràcti ca del genocidi per aconseguir el domini d 'un territori amb valor altament simbòlic ( i per tant ideològic ) i també dels recursos de
producció (pe r e xe mp le , les zo nes d'aqu es ta regió riq ues e n exp lotacio ns mineres ). Està clar qu e l'odi qu e actualme nt poden experimentar molts albano-ko so var s enve rs el s serbis, no es de u senz illa me nt a raons de tipu s "cultural",
El llibre de Huntington traspua no només un a visió essencialista i
extremadame nt ideo logit zada del co ncep te de "cultura" sinó també
un po sicionament cla ra me nt e tnocènt ric o n se m b la que tot giri al
vo ltant de la dicot omia Tbe \\í'es! aud tbe Rest . Precisament. un a de les
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p rincip als co nclusio ns del llib re és que els governants dels països
occidentals han de ve tlla r per la puresa del s valors d 'occident d 'arrel
exclusivament e u ropea. La cultura occidental es troba am enaçada per
la immigrac ió, i pe! qu e respecta als EEUU, Huntington ata ca les polítiques multi culturaliste s perquè posen e n perill la identitat na cional
nord-ame rican a, històricament definida -se mp re segons e ll- pel llegat
de la civilitzac ió occide ntal-" ,
En definitiva, e! llibre de Huntington co nstitueix el súmmum d e la
instrumentalit zaci ó de la idea de "cultu ra" al se rve i d 'inter essos pol ítics.
És de fet, un a visió de la humanitat realit zada amb un rerafons co nceptua l del segl e din ou i amb una visió de futur , pròpia més aviat de
la primera meit at de! segle XX. Aqu esta "visió de futu r", a més, no ha
ting ut e n co mpte la vertad er a revolu ció socio-cultu ral qu e tot just ara
co me ncem a viure: La denominada Tbird \f/alie o revo lució de la so cietat de la informació qu e arribarà a tenir co nseq üè nc ies e n el pla cultural , social i polític de tanta magni tud co m les que tingu er en les dues
grans revol ucio ns ant eriors: l'agrícola i la industrial- >, Precisament, una
de les característiques d 'aquesta tercera ona d a civilitzado ra és l'hereroge neït at 26, qu e su bs titu irà l'h omogeneïtzació qu e du gu é la re volu ció
ind ustr ial, una homog eneïtzació qu e es troba, per cert , també impl ícita
a la idea de "cu ltures" i "civilitzacions" manejad a per Huntington .
Huntington, evidentme nt, no és antro pòleg. Per ò si aquests usos
del concepte de "cu ltura " qu e ara critique m han passat a se r de domin i públic, i, concretament de polit ò legs nord-am er icans, és, de fet , gràcies a u na antropologia que no ha sa but espolsar-se encara de l tot
l'herència d 'un passat marcat pel co lonialisme . Ara co nvé esme nar-ho.
La idea e tnocràtica de cultu ra permet la seva instrumenralitzaci ó pol ítica que , si, fins ara , era sobretot visible en l'àmbit dels regionalismes i
nacionalismes, Huntington ens ha demostrat qu e també pot e ntra r en
escena al nivell plan etari de Ics civilitzacions . I tot tornant, ara, al tema
am b e l q ua l hem iniciat l'article , aquesta idea de cultura també facilita ,
al capdavall, la negació de l'unive rsalisme dels drets humans per part
del relativisme cultur al més radi cal.
Amb tot això no pretenc tampoc negar la realitat de la possible
existència d'uns determinats trets culturals qu e pod en ser ca racte rístics
per a un col-lectiu concret definible co m a nació. o es pot negar qu e
exis teixin "cultures" e n aq uest darrer se ntit. El p robl ema rau, per ò , en
donar a aq ue sta noció de "cultura" una importàn cia mas sa gran i ignorar o menysvalorar, com a co ntrapartida, altres configurac ions culturals
en les quals totes les persones es troben també immer ses. L'antropologia s'en fronta amb e! deure d 'anar canviant progressivament aquesta
visió etnocràtica de la cultu ra per altres maneres de veure les coses,
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més en co ncordança amb la realitat qu e e ns e nvolta, Una possibilitat
és , per exemp le, la de pensar e n termes d'entramats culturals,
Un en tra mat cu ltu ral esta constituï t per d ifere nts fets o p ràctiqu es cu ltu rals articulats entre si. Qualsevol co nju nt de practiq ues socials i cultura ls articu lab les segons un co mú denominador co nstitue ix,
ant ropol òg ica ment parlant , un entra mat cu ltural. Hi po t have r entraIIWls qu e el s a torgu em u na certa imp o rt àn c ia so cia l: un s iste m a
relig iós com e l cristia nisme, () un siste m a polític co m la de mocràcia,
per exe m ple. Però e l no m bre d'en trama ts cultu rals q ue pod em es tahlir e n e l sí d 'u na societat és pràcticame nt infinit amb tot un seg uit
de diferents d ime ns ions, transcendència i possibil itats co mb inatò ries.
Les p rofess io ns, e ls àm b its musicals , les pràctiq u e s so cials i cultu rals
pròpies d'un gru p concret d 'edat o cie gène re . Ics pràctiques socials i
culturals q ue s'artic ule n al red ós cie q ua lsevol activitat hu mana , des
de la p ràctica cie la guerra a l'ús de la sa u na, l'exe rcici de la jard ine ria
o el món de la droga ... To t això fo rmen en tra mats cultu ra ls. De fet
pensar e n te rmes d'elllramals culturals no és qu e lcom qu e sig ui no u
per a "antro po log ia. j a ho fem q ua n parlem de la "cultu ra del s jov es",
la "cultura del rock ", la "cultura cie! carrer", etc. En oc as ions, e n aq ue sts casos. s'ha empra t també el terme cie "subc ultura", ter me qu e , de
ma nera més o me nys conscient. s'u tilitza amb la idea d 'alleugerir un a
mica la tirànica idea de "cultura" (e tnocr àtica) . Pe rò allò qu e ara resulta necessar i és acostumar-nos a veure cada perso na co m imme rsa
e n la seva pròp ia co mb inació cïc ntra mats cultu rals, e n lloc cie vo le r
e nte nd re- la ún ica me nt, o p repondera ntment co m a portadora d 'u na
cu ltura naciona l.
La característica més bà sica i òbvia del s entramats cu lturals és l'existència d 'agents socials -les pe rso nes- q ue els cree n i p art icip e n
d 'e lls. L'articulaci ó prò pia dels entrama ts fa q ue es produe ixi un co d i
específic o q uadre simbòlic q ue dó na fe de la relació q ue s'es tableix
entre real itats concretes i el siste ma cogn itiu humà: el co njunt de ritua ls del catolicisme, el voc abulari propi clels mestres, els cod is mu sicals i p làstics de la Neu' Age. To t entramat culturat té, aix í mateix , la
seva base ideaciona l i e l seu pro p i conjunt o quad re de valors -amb
els seus punts de refe rè ncia- només co mprensib le plenament d ins del
mateix siste ma q ue forma aq uest entra mat cultu ral. La idea del "bo n"
cristià, activitats amb "valo r pedagògic", l'''a utèn tica'' mú sica Netu Age...
Tal co m és ca racte rístic de qualse vol element de la cultu ra, aq uests entramats sa tis fan deter mina des ne ressitars de l'individu . Tot elltra mat dóna es quemes refere nc ials que a juden a l'ind ividu a realitzar-sc . des de! punt de vista psicol ògic , so c ial. ma te rial. ete. I, ev identme nt , do nat q ue to t entramat es troba inserit en e! siste ma soci al e n
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ge ne ral, també acompleix determinad es funci ons dins del si de la so cietat i que, per tan t, superen l'àm bit es tricte de l'entramat: La religió
pot contribu ir al manteniment d 'unes determinades es truc tu res so cials
de classe; l'educació fornida pels mestres -més e nllà de la formació
pretesa- cons titueix un poderós mitjà d 'enculturació que facilita la socialització; l'àmbit mu sical de la NeU! Age gener a tot un petit món del
bussines al se u entorn qu e fa que , a més del s mú sics, es guany in la
vida molts altres p rofe ssionals: e mp resaris, mànagers, tècni cs de llum i
so per a les actuacions, dissenyad o rs, ve ne dors de discs...
Tots aques ts difer ents as pectes , a través del s ob vis proce ssos de
co nt1 icte i negociació q ue això imp lica, contrib ue ixe n a donar una
ce rta co herè nc ia i autonomia als entramats, en la seva qualitat de sistema. No hi ha eleme nt cu ltural que no es tigui imm ers dins d'entramats cultu rals, ja qu e això és precisament el que li dóna se ntit i raó
d 'existència e n el si de la societat. No cal dir, que la cultura es tà constituïd a per un comp lex e ntre te ixit d 'aquests ell/ramats, de manera
q ue qu alsevol element cultu ral co nc ret es troba immers e n molts en tramats d ife rents. n qua d re de Salvador Dalí, p e r exemp le, e n la seva qualitat d 'element cultural, forma part d e l'entramat de 1''111 pictòric modern , per ò també de l'entramat de la mu seística , del s co rre nts
financers -pot se r vist com a inver sió , etc. El ca fè, com a beguda , forma part de l'entramat cultu ral qu e co nstitueixe n els es ta bliments comer cials que anomene m "cafe te ries", pe rò també és un element més
dels entra ma ts finan cers, de les normes socials d 'hospitalitat en ce rts
àmbits socials, e tc.
Un entra mat cultu ral és , doncs, qualse vol com p le x o rgan itzat
d 'elements cu ltura ls man ife stats a través dels tres com ponents b àsics
de la cu ltu ra: idees, productes i acc ions. Cada entramat cultu ral genera les seves situacions es pecífiq ues, e m ma rcades dins de les coordenad es es pa i/ te m ps. La per sona es realitza ella mateixa com a ani -:
mal b iològic i cu ltural qu e és , a través de tots els entramats culturals
dels q ua ls p articip a. Alguns poden a rribar a se r molt import ants per a
ella. L'entramat cultu ral del gè nere, per exem p le, l'acompanyar à durant tot a la vida . El de la religió i p rofessió també p oden a rriba r a se r
molt import ants. Sense alguns d 'aquests entramats no podríem viure .
Altres , e n ca nv i, poden se r d 'import àn cia absolutament passatgera.
Els entra mats ge ne re n "pe rso nalitats", és a di r man eres cohere nts
i ca racterístiq ues de co m portament d 'acord als conting uts i valors d 'aquests entramats. Pe rò no s'ha d 'entendre aquest important aspecte
com si la pe rsona fos producte ex clusiu d 'aquests entramats, perquè
a un altre nivell, són les pe rsones al ca pdavall les qu e els creen, trien
i modifiquen. Com d èiem aba ns , pensar e n termes d'entramats cu!tu-

24

REVISTA D E ¡: AI.GI lEl{

rals vol dir e nte nd re la per sona imm ersa en un a miríad e d 'aqu ests entramats, qu e no a la força han de tenir alg una cosa a veure amh la
seva "cultura na cional" entesa a mb el sentit més esse nc ialista del terme . Dc fet, a la vid a qu otidiana, e ls diferents entra mats culturals ajuden a definir el tipu s de relació qu e s'estab leix e nt re les per sones. Així, per exem ple, quan un marroquí e ntra din s de la nostra vida , perqu è s'ha casat a mb una ge rma na nostra , o co mpa rtim cada diumenge
el se ient de l'es glésia amb un filipí , o te n im co m a compa ny de feina
un algerià , co neixe m aqueste s persones co m a ag ent s socials d 'un s
entramats culturals dels q ua ls també participem nosaltres: l'entramat
de la famíli a, de les creences religioses, d e la feina. A partir d 'alesh ores, aquestes per son es pa ssen a tenir noms propis, i les difu ses idees
qu e podríem tenir d 'antuvi de la "cultura àrab" o "filip ina" pa ssen a
un se gon terme, a no ser qu e s'hagin interi oritzat tant els discursos racistes qu e la relació per sonal e n resulti fatalment en me tzimada .
Si ve ure i e ntendre les persones segons els esq ue mes de ls entramats cultura ls qu e e ns un eixen amb elles és un a cosa ben pra cticada
pel sentit co mú, no cal dir qu e això és el mateix qu e hauria de perseguir l'ant ropologia. Això e ns ajuda ria a allibe rar a la pe rso na d 'aquests
constructes qu e só n les cultu res na cionals. Les pr incipals d iferèncie s
d 'ent endre la persona b àsicament co m a ag ent social d 'una cu ltura (naciona l) o bé segons la perspectiva dels entramats cultu ra ls só n les següe nts:
1. La "cultura na cion al" es pr esenta co m a determinant per a l'indi vidu . Aqu est det erminism e s'esvae ix, o almenys perd força , quan s'en tén la pers ona co m a sub jec te de difer ents entra mats cultu rals. No
perquè altres entra mats cultu rals no pu guin també presenta r trets força determinants (e l del gè ne re, per ex e mp le) sinó , so bretot, pel fet de
la diversificació . Així, doncs, e n front de la idea de pe rce bre un a perso na, bàsicam ent, amh "pe rso na litat" zulu, marroq uin a o catalana e ns
trobem amb una persona co nfigurada per la suma de molt es "pe rsonalitats" diferents. Això e ns permet e nte nd re millor els agents socia ls
co m individu s.

2. Una persona paI11C1¡X¡ de molts d 'aqu ests entramats cu lt u rals,
per ò no tot es les per sones d 'una mateixa so cietat co m parte ixe n e ls
mat eixos entramats. Això ens permet tenir més p resent el caràcter culturalment hete rogeni de tota societat.
3. Dintr e de la perspectiva dels entra ma ts cultu ra ls, la idea de cultura nacional tamb é hi té el se u lloc ja qu e tampoc es pot negar la se-
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va ex istènc ia. En aqu est cas, l'ent ramat es taria co nfigura t pels diferents esquemes ideacio nals a partir del s q ua ls la soc ietat en qüestió
definiria subjectivament les seves "caracte rístiq ues nacionals". Però
sempre cald ria en tendre aq ues t entrama t cultural co rn un més entre
els mo lts dels qua ls pa rticipa la persona . Això pe rme tria relativitzar la
importància d 'aquest tipus de constructes.
4. Aquesta perspectiva dels entramats culturals ens permet co psar
millor, també, l'arbitrarietat de les fronteres polítiques q uant als fets
culturals. Els entramats culturals es poden moure clara me nt més enllà
de les fronteres d'un a soc ietat co ncreta, aspecte cada co p més acusat
amb els actuals processos de globa lització .
Totes aquestes consideracions tendeixen , en defi nitiva, a restar
fo rça al caràcte r etnocràtic i determinista del co ncepte de "cultu ra" i
ana r guanyant poc a poc altres visions que crec poden ser mo lt més
suggerents , i sobretot tamb é més útils. La idea de nació , i tot el que això co mporta no es co rrespon a una "cultura" en el sentit holístic del
terme sinó q ue, senzillament, co m deia aba ns, co nstitueix un entramat
cultural més.
El món d'una persona , d'una ciutat, d'una societat està format per
mo lts entramats cultura ls distin ts. La societat x tindrà el se u propi
entramat cultura l que la podrà de termi nar com a nació . Però, a més,
tindrà un a miríade d'entrama ts culturals diferents qu e, en la seva totalitat, só n els q ue permeten viure a aq ues ta societat co m a tal. Els d iferents entra mats culturals dins d'una mateixa socie tat s'entrec reuen, sobreposen i, sovint, també es co ntrad iue n i ge neren co nflicte.
El fet d'enten dre la person a co m a subjecte de molts entrama ts
culturals diferents i cada persona , en co nc ret, amb la seva particular
constellaci ó d'entramats, en s permet aco star-nos a les tesis de l'individualisme metodològic de la sociologia qu e, en les seves línies fonamentals, e ns ve a d ir q ue totes les qüestions soc ials, es pecialme nt el
funcionament de les institucio ns. sempre s'ha n d 'entendre co m a resultat de decisions, accions, actituds, etc. d 'individus i que no ens
hem de don ar pe r satisfets am b un a ex plicació a partir del s ano me nats "col,lectius" (estats, nacion s, "races", etc.)27. O en paraules d'Esse r:
El comportament humà no és ex plicahle a parti r de la pertinença a
co l -lec tius i de les característiq ues dels sistemes als qu als s'e mma rca
la persona, sinó mitjança nt el co ne ixeme nt de la seva histò ria ind ividu al, de les circumstàncies psicològiques i de la seva situació part íeular28 . La perso na es troba immersa en molts entrama ts culturals d iferents, i evide ntme nt, aques ts entrama ts pressuposen co ndiciona nts de
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tipu s sòcia -cultural , i, e n tot cas, "limiten les possibilitats d 'allò q ue és
possible , pe rò no deter min en la real itat"29,
Tornant al nostre probl ema inicial dels drets humans, totes aquestes reflexion s ens han d 'ajud ar a no inter pretar els seus desitjos d 'u niversalisme co m un mer acte d 'imperialism e cultural. En p rimer lloc,
perquè el més segur és que un a gran majoria dels agents soc ials que
pateixen les co nse qüències d irectes de l'ablació del clítoris , el sa ti, el
nakleu , la prohibició de l'ed ucació , etc., e n la seva qualitat d 'individus
per a ells mate ixos, no subsc riurien els dictats de la "seva cultura", De
vegades tendim a pen sar q ue aquestes societats, de les qu als el relativisme cultural radical defen sa la seva impen et rab ilitat, ro manen aïllades i es tanq ue s, talme nt co m l'ant ro pol ogia de l segle XIX pr etenia
ve ure els "primitius" q ue anava descobrint , Per ò só n societats q ue
també canvien, i qu e en la seva evolució , i també a través dels processos de globalització , ass imilen un a de les principals característiq ues de
la modernit zació , és a dir, una diferenciació interna de la soc ietat cada
vega da més gran, En altres paraules, aquestes so cietats ex pe rime nten
un p rogressiu augme nt de diferent s entra mats cultu rals q ue fa que no
tots els mem bres de la soc ietat s'hag in d 'identificar amb aq ue lls esq uemes culturals qu e co ntrad iuen els fonam ents bàsics de la filoso fia del s
dret'> humans,
En segon lloc, la validesa d 'un entramat cultu ral per a un a societat determinad a no està en funció de qu è sigui la mateixa societat la
qu e hagi ge ne rat o riginà riament l'entramat, Per posar un exemple be n
fàcil d 'entendre , erraríem de mig a mig si qua lifiqu éssim el corre nt de
música po p ular actua l qu e englob a estils co m el pop , rock, u-orid IIIl/ sic, etc, co m a música anglesa , nord-am e ricana o occ idental, malgrat
haver estat originat en molt bon a part a O ccident. Tal co m és entesa i
practicad a e n molts indrets del glo bus, aq uesta mú sica ja no és occi dental, sinó q ue ha esdevingut "inte rnac iona l", i així és , realment, co m
és ano me nada en molts països no occi denta ls, Dc la mateixa manera,
doncs, podem intentar ve ure l'uni ve rsalisme inh erent a la filoso fia dels
drets hu man s, En el fo ns, allò que interessa és la person a, i no hau ríem de cau re mai en l'error de do na r tant p rotagoni sme a les cultures
co m perquè aqu estes no ens deixessin ve ure els ind ivid us, En aq ue st
cas , podríem in vertir aquella co neguda dita dels arb res i e l bosc. El
bosc no ens deixaria ve ure els arbres , i allò que rea lme nt ens interessa só n, so bretot, els arbres,
Josep Martí i Pérez
ln stitucto Milà i Fontanals
Consell Sup erior d 'Inoestigacions Científiques
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NOTES
1 AI respecte, vegeu per exemp le, R. C OOMARAS\1:í \¡\fY, "To Bellow Like a Cow: Women , Ethnicity and the Discourse o f Righ ts", e n: R. J. COOK (e d .), Human Rights of Women, Philade lphia: Un ive rsity of Pennsylvania Press , 1994, pp. 39-57; S. A GGAHWAI., CIIItural Roats of violence on Wom en in Indià, "The Eastern Anthro pol ogist" 43/2, 1990 ,
pp. 169-186.
2 Naeeu, que ve a significar "p rimera don a", és un a instituci ó segons la qual el rei
de Bugan da s 'ha de casar am b un a noia jove que ha de ro mand re verge durant tot a la
seva vida . A aq uesta noia se li e ncoma ne n determinad es fu ncio ns ce rimonia ls com, per
exem ple, la d'anunciar la mort del rei quan aquesta es produeixi. Durant l'estiu de
1999 , els d esitjo s d e la casa reial bu gandesa d e co ntinuar amb la tradi ció del naklsu
p rovocà no poques protestes per part de grups del d re ts h um ans.

3 Tradi cionalm ent, s'o bligava només a les d on es a sotrnetre's a aq ues tes pro ves.
Am b la re vitalitzaci ó act ua l d 'aqu est costu m, e n mo lt bona part recol zada per esgl ésies
eva ngè liq ues, també se sotme t a ls nois a la p rova de la virginitat , tot i q ue els mètodes
per esbrinar -ho són, fo r çosament, bastant pintorescs . Vegeu al respecte : D. E. MURI'IIY,
A Time ofTesting for Vng inity, "The Daily Yo miuri ", 26.7.1999 , p . 14.
4 Cfr. C. GF.F.IITZ, Los liS OS de la

ditersidad,

Barcelon a: Paidós, ICE, 1996 , p . 96.

5 Aqu estes idees es poden resumir en els següents punts: En termes ab so luts , no
hi ha un a ma nera millor o més racional d 'organ itzar la societat; d iferents cu ltu res han
desenvolu pat d iferents constell acions d e valo rs i mecani sm es socials; sovint resulta
més rea lista inte nta r ap re ndre maneres alterna tives d 'organització social tot o bserva nt
altres cu ltu res q ue mitjança nt les es peculacio ns per reformar la soci etat realitzades d es
d 'un a torre d 'ivori ; e ls valors culturals no poden se r jutjats è ticame nt e n termes filosòfics abs trac tes , sinó que han d 'ésser avaluats e n te rmes del s seus efectes rea ls en la vida
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7 K. P.

HANS EN,

Ku ltur li/ui Kulturunssen scbaft: Eine Einfúb rung, T üb ingen/Basel:

Fran ck e, 1995, p. 15.
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10 Cfr. J. MAKlí , op . eit., pp. 32-37.
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