JOSEP MARlÍ

ETNICITAT, CULTURA 1 NACIONALISME

En els darrers temps s'escolta cada vegada amb més freqüencia la
veu deis antropolegs que, apel·lant a la responsabilitat de la disciplina,
demanen més esfon;:os en la investigació de la problematica deis
nacionalismes . Si els moviments regionalistes europeus deis anys
seixanta i setanta despertaven una certa simpatia en general, la tragica
balan~a de decades de Huita a Irlanda del Nord i al País Basc, per exemple, o els luctuosos esdeveniments recents dels Balcans i el Caucas
fan apareixer el nacionalisme, o almenys un cert tipus d'el! , com el flagel! de finals de segle. No es tracta , pero, de demonitzar el nacionalisme d'una manera trivial. Si prenem en consideració que bona part de
la distribució del poder polític al món, i per tant de l'aprofitament dels
recursos, té una configuració etnocratica, és logic suposar que els conflictes que tot exercici de poder origina molt sovint hagin d 'ésser
canalitzats mitjan~ant les reivindicacions nacionalistes. Si els nostres estats estessin legitimitzats per lleis divines, serien aleshores molt possiblement les religions les principals articuladores de la subversió política. Es tracta senzil!ament d'esfor~ar-nos per aprofundir en el coneixement del fenomen del nacionalisme i extreure'n les conseqüencies pertinents.
Si estem d'acord en que el nacionalisme no és sinó l'expressió política més acusada del fenomen de l'etnicitat, no cal dir que aquí l'antropoleg té molt a dir i que l'antropologia carrega a les seves espatlles
una innegable responsabilitat. No només perque l'estudi de l'etnicitat
concerneix en primera línia els investigadors de la cultura, sinó també
perque la disciplina que aquests professionals basteixen ha jugat un
paper molt important en l'autorepresentació de molts grups etnics i per
tant en la seva manera de percebre l'etnicitat.
El problema que tenim amb el mot "etnicitat", tal com passa amb
tants altres conceptes de les disciplines socials i humanes, és que no
s'usa sempre amb la mateixa significa ció, malgrat la relativa jovenesa
del terme que fou comen~at a emprar en els anys seixanta del nostre
segle. o és la meya intenció discutir ara les diferents interpretacions
que hom fa del concepte 1, pero cal tenir en compte que la manera
d 'entendre'l pot ésser molt diferent segons que es prengui una pers-
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pectiva primordialista, situacionalista O instrumentalista , diferents
mode!s de comprensió que condicionen totalment el tipus d 'amllisi
que es pugui fer. En aquest article, fidels a una orientació con structivista, defugirem tota explicació primordialista de l'etnicitat. Tal
com diuen els representants d'aquesta darrera línia, és f;kil d'entendre
que la persona experimenti la necessitat primordial de crear lligams
amb els qui l'envolten; pero parlar de comunitats etniques o nacionals
com l'expressió indefectible d'aquesta necessitat, creiem que són
figues d'un altre panel'. Els instrumentalistes realitzaren sens dubte una
valuosa aportació per la comprensió de! fenomen de l'etnicitat. Voler
explicar, pero, l'etnicitat segons termes exclusivament instrumentals
representa una posició massa reduccionista i, per tant, criticable. El
situacionalisme ens ofereix un bon model de partida , bé que hagi
d'ésser complementat també amb al tres enfocaments.
O'acord amb aquests raonaments inicials , donc s, entenem
l'etnicitat com la consciencia de pertanyer a un grup determinat per la
percepció social d'una serie d'atributs predominantment de tipu s
cultural Cllengua, religió, fenotipus, tradicions, recursos de producció ,
etc.) que fan que se'l pugui considerar una etnia o part d'una etnia2 .
Aquesta consciencia implica una determinada percepció socialment subjectiva de! grup i també un sentiment de col·lectivitat. Ens decantem ,
per tant decididament per una posició de caire subjectivista ja manifestada, per cert, per Max Weber quan definia e! "grup etnic" 3.
Etnicitat cal entendre-la, doncs, sobretot dins la dimensió cognitiva
sense ignorar, pero, que d'aquesta consciencia es despren una dimensió afectiva i tendencies a l'acció que resulten també imprescindibles
per a comprendre el fenomen . És a dir, parlar d'etnicitat significa parlar
d'actituds, tal com hom entén aquest concepte en termes sociologics 4
Etnicitat és un procés dinamic que s'insereix en un moment historic
determinat i que sorgeix així mateix de l'oposició o contrast entre diversos grups equiparables. Amb poques paraules, es pot entendre l'etnicitat com "l'organització social de la cultura de la diferencia" 5, un fenomen decididament marcat per la situacionalitat.
Analíticament, en e! fenomen de l'etnicitat hi podem observar dos
vessants diferenciats: l'expressiu i l'instrumental. L'expressiu constitueix un ambit autoreferencial que és precisament e! que permet la
construcció social del fenomen. L'etnicitat crea la percepció social de la
diferencia, i aquesta diferencia és la que atorga carta de validesa a
l'etnicitat dins del nostre univers simbolic. El vessant instrumental és el
que permet que aquesta consciencia de pertinen~a jugui un paper
dinamic en les forces que configuren la realitat social. La rellevancia
d'aquest ambit és precisament allo que ha justificat el discurs

JOSEP MARTÍ

29

instrumentalista sobre I'etnicitat, de manera que hom ha arribat a
afirmar que: "Ethnicity appears as cultural phenomenon, but it is a response to a material conditions" 6. Peró tal com deia abans, aquesta perspectiva reduccionista no sera mai capa~ d'explicar el fenomen en la
seva totalitat. Aquest ambit instrumental, indisociablement unit a
I'expressiu, és el que a nivell polític ha configurat la dinamica social
dels nacionalismes i el seu punt culminant: els estats etnocratics.
Etnicitat és sobretot consciencia d'identitat grupal. Quan aquesta
consciencia necessita continguts expressius per justificar la "realitat"
del constructe social referencial, hom crea retóriques narratives
etnicitaries que poden concernir qualsevol ambit de I'ampli espectre
cultural : música, dansa, indumentaria, habits culinaris, lIengua, la idea
de "cultura" en general, etc. Aquestes produccions culturals qualificades d"'etniques" esdevenen aleshores importants formes simbóliques
que objectivitzen les relacions entre individus i grups 7.
Si el registre instrumental de I'etnicitat és important per entendre la
dinamica deis nacionalismes, I'expressiu ens donara una informació
privilegiada sobre com el grup en qüestió entén I'etnicitat. És aquí
sobretot on es requereix I'indagació antropológica:
"Es wird zu viel über 'Agency' und 'Wiederstand' geredet, zu wenig aber
davon, wie Gruppen ihr kulturelles Repertoire mobilisieren, formieren und reformieren sowie über den EinfluB dieser Prozesse auf die Handelnen. Zu wenig Aufmerksamkeit wird auch der Problematik geschenk, wie Gruppen ihr
Selbstverstandnis ausbilden und urnformen, um Teilnahme oder Engagement
zu aktivieren, und wie sie selbst durch diese Reprasentationen geformt werden"g

L'analisi detinguda del nivell expressiu de I'etnicitat és el que
precisament ens revela de manera més clara el caracter de constructe
d'aquest important element d'identitat social. I un paper primordial en
aquest engranatge el tenen naturalment els discursos culturalistes.
S'afirma que sorgeix etnicitat alla on hi ha un substrat cultural comú , i
aixó es projecta naturalment en les teories sobre el nacionalisme, car és
en molt bona part la idea d'aquest substrat cultural alió que ens permet
parlar de nacions. La idea herderiana que atorgava a cada poble el seu
esperit etnic representat principalment per la seva lIengua i tradicions
fou una idea progressista per al seu temps. A partir d 'aleshores hom
concedí a tot grup etnic la se va personalitat i el seu propi valor intrÍnsec i, a més, I'invent erudit de I'esperit etnic acreditava la raó d'ésser
deis estats etnocratics un cop perderen els monarques tota justificació
divina. De la mateixa manera que a tota nació li corresponia un "espe-
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rit", també li corresponia una cultura etnica. 1 els primers folkloristes
fo ren els encarregats de "demostrar-ho". Així fou com es com en~aren a
recopilar ca n ~ons, rondalles o costums. Evidentment, no tot el que es
ca ntava, es narrava o era quo tidia acomplia els requisits d'allo que hom
considerava l"'esperit etnic", i l'a ntropologia europea d 'aleshores, to t
creient en un "poble" idealitzat pel romanticisme i en un "esperit" que
ningú encara no havia vist mai, bastí els seu s criteris selectius. Els savis
es cuidaren de netejar les recopilacions folkl oriques de tot allo que no
fos prou etnic 9. O'aquesta manera, hom comen ~a a parlar d'''una nació: una cultura".
No cal dir que l'antropologia ha tingut una gran respo nsabilitat e n
la difusió d'aquestes idees. Els estudis sobre l'etnicitat, pero, demostren
que ara ha de mantenir una actitud molt més crítica. Avui es constata
una interessant paradoxa. Tothom és conscient del fet que hi ha un clar
procés e n el darrer segle de perdua accelerada de continguts culturals
diferenciadors entre els diversos grups humans. Aquest procés és sens
dubte una de les raons de qu e el modernisme cregués e n la fi propera
deis nacio nalismes. La realitat actual ens demostra, pero, que les coses
no só n a ixí. Precisa me nt l'error de l modernisme que a nun c iava la
desaparició de les identitats etniques rau e n no haver sabut veure la
compo nent altament subjectiva i relacional de l'etnicitat; a no te nir e n
compte que continguts etnics i identitat etnica són dues magnitu ts que
no a la for~a han d'ésser propo rcionals. Ni la unifo rmització cultural ni
la integració estructural no impliquen el rebuig a la idea de la diferencia. Aixo ho podem veure de manera molt clara en e l cas de la societat catalana. Podem estar segurs que la cultura catalana de principis
de segle dinou tenia molts més elements culturals diferencia ls en relació a Espanya que en l'actualitat. Pero, partint de la nostra definició
d'etnicitat, aquesta consciencia de p e rtinen ~a la trobem ara molt més
marcada que al segle passat. La idea de cultura resu lta primordial per
e nte ndre la din ami ca d e l'etnicitat. Estem acostum a ts a p arl ar de
"cultura ca tal ana", "espa nyola", "alema nya", etc. El terme "cultura "
presenta una enutjosa polisemia, pero si a nivell de parla col'loqu ial no
suscita massa problemes, les coses són diferents quan volem e mprar e l
terme com a eina d'analisi. Ja s'ha dit que "Las culturas actuales sólo
muy simplificadamente pueden reducirse a su fo rm a occ id e nta l
mode rna de cu lturas na cionales con una referencia estatal "lO, i e l
mateix , ev identment, es pot a firmar quan ens refe rim a unitats
subestatals com per exemple Escocia, Sardenya o Catalunya. Aquesta
idea , inevitable quan ho m sotmet a una mínima ana lisi qualsevol tipus
de societat occidental, sembla que ha incidit e ncara molt poc en les
n ostres re fl ex ions so bre la cultura , i mo lt me n ys e n cara en les
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polítiques culturals. Ja fa molt de temps que aquell ideal de la vella
antropologia de trobar cultures ben definides, a'illades de tot altre
entorn cultural i susceptibles per tant d'ésser analitzades amb
pretensions d'exhaustivitat s'ha esva'it de! cap deIs investigadors. A no
ésser que les zones encara inextricables de la selva amazónica ens
reservin alguna sorpresa, qualsevol estudiós de la cultura sap que no
trobara cap societat amb una cultura homogenia i límits ben definits. Si
aixó ja fa una munió d 'anys que és així, ara, amb e! fenomen de
globalització actual, e!s nous mitjans d'informació i la mobilitat massiva
de la població de! planeta, la idea deIs antropólegs de voler parlar
d 'una cultura com quelcom ben definit o de parlar d'''una nació, una
cultura", s'ha fet definitivament estralls, tant que fins i tot fa que ens
qüestionem si podem continuar parlant de "cultures" o deis seus
portadors, els grups etnics, tal com ho hem estat fent fins ara:
"Die Selbstverstandlichkeit, daIS es ethnische Gruppen, Religionsgemeinschaften oder gar Kulturraume gibt, die wir dann untersuchen k6nnten,
ist uns abhanden gekommen. Statt dessen ist die Frage in das Zentrum
gerückt, in welchem Sinn es etwa überhaupt ethnische Gruppen gibt [.. .)', 11.

En principi, esta clar que quan en aquest context es parla de
cultura, ho hem de fer cenyint-nos a la noció antropológica del terme.
També aquí trobariem definicions molt diferents. Peró des de la ja classica formulada per Edward Tylor en 1871, o la que entén cultura com
way 01 ¡ife en general o fins i tot la definició de cultura donada pe!s
etnometodólegs indubtablement reduccionista que la cenyeix a l'ambit
ideacional, alió que esta clar, és e! sentit totalitzant que inclou sempre
la idea de cultura. És a dir, ens referim tant al que és gran com al que és
petit, al que és digne de figurar en lletres capitals als annals historiografics o a la premsa d'avui dia, com e! que passa desapercebut per a la
majoria de la població.
La llengua, les grans manifestacions artístiques , el pensament
filosófic formen part de la cultura, de la mateixa manera com també,
antropológicament parlant, en forma part la manera de preparar-se e!
cafe cada matí, e!s nostres habits higienics o la manera de saludar el veí
quan ens e! trobem a l'escala. En e! sentit antropológic del terme, la
cultura és resultat de la facultat d'exterioritzar i de la necessitat
d'interactuar de l'ésser huma, cosa que a nivell analític es manifesta a
través d'idees, accions i productes concrets. Resulta clar que la persona
seria inexplicable sense el concepte de cultura: s 'alimenta, es
reprodueix, es baralla, s'entreté o es trascendentalitza mitjan~ant els
recursos culturals que produeix i té al seu abast.
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Si com veiem abans, la idea de cultura és important per entendre
I'e tnicita t i el n ac ionalisme , per a l cas catala , per exemple, que
entenem com a "cultura catalana"? Si d'una manera totalment aseptica i
defugint I'es pinosa i se mpre qü es tionable problem a tic a de les
paternitats culturals ens guiéssim pel criteri d'ús per definir la cultura
catalana, potser hauriem d 'acabar entene nt-Ia senzillament com e l
conjunt de trets culturals observables dins de les nostres fronteres.
Amb aixo ens acostariem a aquella idea pragmatica que afirm a que
qualsevol persona que visqui i treballi a Catalunya es pot considerar
catalana. Al nostre país, per exemple, la llengu a anglesa hi té una
innegable presencia ; to t i que histo ricame nt no és la ll e ngu a deis
catalans, amb major o menor mesura, forma part ja de la nostra cultura.
A Catalunya també es canta i es crea flamen co, ens servim de la
tec no logia japonesa, disfrutem de is se rials su da me rica ns i de la
indústria cinematografica de Hollywood. No hi fa res que Spielberg no
hagi rodat mai a Catalunya. Si els seu s productes cinematografics són
ca p a~os de desperta r el nostre interes, si e ls seus dinosaures són
capa~os d 'e ntrar a les nos tres vides to t co nfigurant-hi un a serie
d'actituds talment com abans ho podien fer els dracs dels entremesos
de les processons del Corpus, volguem o no, la imatgeria spielbergiana
ja e n s I' hem feta nostra . Nogensmenys, encara que fóssim ta n
generosos d'incloure aquestes manifestacions culturals com a catalanes
d'adopció pel fet de tenir rellevancia social a casa nostra, per la natura
extremadament versatil i canviant que té la cultura, a més de la seva
complexitat intrínseca , mai no serem ca pa~os de delimitar-la en la seva
totalitat. Pero, tot i així, és facil deduir que aquesta no és la idea de
"cultura catalana" que hom normalment té, una idea, d'altra banda que ,
com a element taxonomic que és, demana una certa concreció que, ara
per ara, cap especialista no és capa~ de donar ni definir.
Malgrat, pero, que es tracti d'un problema antropologic encara no
resolt, el fet és que hom empra sense massa prejudicis I'expressió "cultura catalana", tractant-se d'una idea qu e no existe ix tan sois a la ment
de poques o moltes persones, sinó que també comporta actituds molt
determ inades i accions ben evidents: formem mestres, promovem accions i ens gastem diners moguts per la creenp en I'existencia d'aquesta cultura catalana. Pe ro en acceptar aquesta realitat social, hem
d 'e ntrar ja amb tota propietat en el discurs constru ctivista sobre la
cultura.
Quan es parla de la "propia cultura", en el sentit de "cultura catalana", "alemanya", "japonesa", etc., es fa evidentment en relació a un territori , i s'organitza aquesta cultura conceptualment i practica gracies a
la formació de col'leccions d'objectes, textos i rituals, amb els qua ls
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s'afirmen i reprodueixen els propis signes distintius 12 . L'antropoleg no
sabra com definir que és cultura d'un país concret, pero no li resulta
massa difícil de veure que, d 'acord a la percepció dels seu s portadors,
es poden classificar la totalitat d'elements culturals constata bies dins de
les fronteres d'aquest país en tres grups diferents:
A. Elements amb valor representatiu . Es tracta d'elements culturals
triats segons criteris propis de les retoriques narratives del moment i
que en molt bona part es basen en criteris no només de declarada
paternitat cultural -allo que ha estat creat per autoctons o que prové
d'una boirosa antiguitat i ho suposem creat pels nostres avantpassats,
sinó també marcat per uns criteris de valor i d 'exclusivitat. Així, per
exemple , els edificis de Puig i Cadafalch o la masia formen part
explícita de la cultura catalana, mentre que ens oblidem d'etiquetar-les
com a tal les barraques que hi puguin haver al Camp de la Bota o en
altres zones degradades de Catalunya. Les obres de Puig i Cadafalch
tenen valor arquitectonic i les masies, per molt senzilles que puguin ésser en ocasions, tenen valor etnic. Les barraques del Camp de la Bota,
en canvi, no impliquen cap valor social positiu . També l'exclusivitat és
un criteri important, pero no cal que sigui absoluta, basta que sigui relativa.
És a dir, es tracta d'elements culturals que marquen diferencies en
relació als grups equivalents ve'ins que conformen l'alteritat més propera i que són els que ajuden a donar sentit a un constructe com és, en
el nostre cas, Catalunya. Són en definitiva aquells elements que hom
anomena sovint "diacrítics culturals". Per al cas catala caldria incloure
en aquest grup tots els elements que hom considera propiament
catalans: la sardana, el pa amb tomaquet, els edificis de Gaudí, la llengua, l'obra poetica de Salvador Espriu, la barretina, el valor del pactisme, la idea del "seny", la masia, etc. Ens trobem, doncs, amb el que podem denominar "cultura representativa" que no s'ha de confondre amb
la idea d'alta cultura o cultura d'élite tot i que aquestes s'hi puguin trobar suprarepresentades.
B. Elements neutres. Aquest és el grup més nombrós. Es tracta
d 'elements culturals amb plena vigencia per als membres de la societat
pero o bé perque no posseeixen els trets d 'exclusivitat, o són de
declarats orígens forans, tot i que perfectament assimilats i per tant
pertanyents a la propia cultura, o per altres raons com ho pot ser 11ur
minsa importancia social atargada a causa de la seva quotidianitat, no
els relacionem directament amb la idea de cultura del país en qüestió:
els plats precuinats , el consum del televisor, les simfonies de
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Beethoven , el tango, el valor donat als viatges de vacances, els codis
que regulen l'ús de la corbata, etc.
C. Eleme nts refu sa ts . Es tracta de tots aqu e lls e le me nts am b
vigencia també al país pero que estan en contradicció flagrant amb e ls
propis ideals de cultura. No s'accepten com a propis i es fa sempre
respo nsable de lIur introducció als immigrants o als moderns sistemes
de comunicació. Per al cas catala, per exemple, aque lls elements que
contradiuen e l ta ranna de catala nitat que canalitzen les na rratives
hegemo niques poden ésser vistos per alguns discursos essencialistes
com la negació de la propia cultura i en general, també, com elements
perturbadors o amena<;adors . Sovint es tracta de trets cu lturals q ue
tenen el rang de representatius per a les col'lectivitats de les quals ens
volem diferenciar o que es p erceben com a contrinca nts directes
d 'elements amb importancia representativa per al país. Exemples ben
patents són la lIengua espanyola, els toros i el fl amenc, pero també hi
pode m incloure tantes modes vingudes de fora i que es veuen com a
ame na<;a directa al nostre lIegat: e l rock anglosaxó, e ls McDonalds,
etc.13 . Aquí podriem parlar de "cultura refusada".
En la gra n quantitat de discursos que arreu es fan actualme nt sobre
les "cultures nacionals", tant se val que es tracti d'estats ben solids com
de nac ions sense estat o minories e tniques, es fic il de co nstata r
actituds anatematitzadores en contra de determinats elements culturals:
la p e rdua de te rre ny de la fr a n cofon ia davant de l'a ng les, la
demagogica pretesa recul ada de l'espanyol a Catalunya, la desaparició
de va lo rs autoctons a favor de nous patrons ax iologics difosos pe ls
mass media, etc. Aqu es ts di sc ursos an a tematitzadors es fan pe r
defensar la continultat o supervivencia de la propia cu ltura nacional
(ente ngui 's cultura representativa) i mostre n clarament la natura de
constru cte social d 'aqu esta idea de cu ltura. Quan a Catalunya, a la
decada dels 80 es parlava de la creació d'un "pacte cultural", l'alesho res
conseller de cultura Joan Rigol, tot defensant la interrelació entre la
cultura d'élite i la popular, parlava de
"el perill constant de promou re una cu ltura popular artificia l i fa lsejadora
que no tin g ui res a veure amb e ls fruits cu ltura ls d 'un poble que pre n
consciencia d'ell mate ix L.. ]" 14.

L'ús del mot "cultura" que es fa en aquest cas, esta ciar que no té el
sentit tecnic que rep en antropologia. En antropologia, no es pot parl ar
d'elements culturals amb més o menys artificialitat ja que tots ho són
en la mateixa mesura , ni tampoc no hi pot haver cap element cultu ra l
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que sigui falsejador per natura. Ara bé, si en aquest cas no ens referim
a "cultura" en e! sentit tecnic de! terme sinó a un celt mode! de cultura
basat en determinades narratives de caire nacionalista, les coses són
diferents. Evidentment aquí sí que trobarem e!ements que es podran
percebre amb una menys "naturalitat" o que resultaran contradictoris
en relació a uns determinats ideals de cultura.
Les cultures "representativa" i "refusada" són des del punt de vista
quantitatiu molt menys importants que el que podriem denominar
"cultura neutra" ja que aquesta inclou un nombre molt més gran
d 'elements culturals. Pero d'altra banda, tenen molta importancia en la
configuració de punts de referencia -positius o negatius- per a
l'orientació cognitiva de la població.
El vessant expressiu de l'etnicitat, per tal de poder elaborar
e!ements d'identificació, es nodreix d'aquesta idea de cultura que no és
la totalitat deis elements cu lturals que poques planes enrera hem
distribu'it en tres grups diferents, sinó que es limita només al primer
d'ells. Quan parlem de "cultura catalana", parlem evidentment de
cultura, pero no és la cultura -en e! sentit antropologic- deis catalans a
allo al qual ens referim, sinó que ens limitem a la denominada "cultura
representativa", molt important per a la dinamica de grup ,
especialment per a tot allo que concerneix l'etnicitat, pero d 'una
rellevancia molt limitada en la practica de la vida quotidiana ja que la
majoria deis elements culturals propis deis catalans cal incloure'ls en el
segon grupo
El constructe que representa la idea de "cultura representativa"
acompleix la funció d'articular determinats valors que contribueixen en
la seva mesura al funcionament de la societat com a grup en el sentit
sociologic del terme. Ara bé l'a ntropoleg sempre haura de distingir
amb molta cura entre ambdós tipus de "cultures". La cultura, en el sentit tecnic del mot, ho és tot per a la persona. La cultura representativa,
en canvi, no ho és, rot i que aquesta darrera pugui ser molt important
per a qüestions d'identitat etnica.
Així, dones, quan parlem de "cultura catalana" estem parlant en
realitat de "cu ltura representativa" i aquesta, si es vol, és un
"representant social" de la cultura pero no podra considerar-se-la mai
com a representant objectiu de les practiques culturals que hom pot
constatar al país. La "cultura representativa" no sera mai una mena de
síntesi o fidel reflex expressat mitjan\=ant alguns elements de l'intrincat i
complex conjunt de trets culturals d'una societat, sinó que, com a
ideologia, sera fidel a interessos molt concrets. No es tracta d'una realitat susceptible d'ésser esquarterada i descrita fkilment amb vocació
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pos itivista sinó d'una magnitu d simbólica i pe r tant imprecisa pe ró
treme ndament e fectiva: "Sym bols are e ffective beca u se th ey a re
im precise" 15 .
Cultura i cultura representativa ocupen dos plans dife re nts:

CULTURA REPRESENTATIVA

I

procés de selecció

I

retóriques

I
I

I

I

I

-- --------- -----------------------------

narratives
I

I

CULTURA

I

procés de selecció

I
CULTURA REFUSADA

El pro blema es presenta quan la idea de cultura re prese ntativa,
com expressió d'un registre axiológic, i per tant subjectiva, contamin a
la idea de cultura en el sentit més neutre propi de I'antropologia. La retórica deis discursos culturalistes etnicitaris rau precisamet en el fet de
confo ndre ambdós plans, de prendre la part pel tot. D'aquesta manera
ho m fa p regonament trascendent el que de fet no és sinó una elaboració social molt subjecte a fets conjunturals i a retóriques narratives en
absolut alienes a les lluites pel poder. Aquí tenim a veure evidentment
amb la problematica de la construcció sim bólica de la realitat.
La cultura representativa esta fo rmada, dones, per u n molt limita t
conjunt d'elements culturals que han estat seleccio nats segons una narrativa determinada. Una societat no té pe ró tan sois un tipus de cultura
representativa. En pot tenir tantes com narratives d ife re nts interessades
en creure en models culturals específi cs pugu in ésser constatades dins
de la societat. Es pot parlar d 'una cultura representativa oficial que és la
pró pia del poder i e n un mo ment donat es po t conve rtir e n hegemónica, peró també molt possiblement en podrem detectar d'altres al
marge o en competencia directa amb aquest poder. Aquestes dife rents
maneres d'e ntendre la cultura es refl ecteixen també en difere nts formes d 'experimentar l'etnicitat. L'etnicitat es fo rja amb voluntat social,
peró de la mateixa manera que una societat pot presentar models etni-
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citaris contradictoris, una mateixa persona pot experimentar també
diferents tipus d'etnicitat que interactuen en regim de complementarietal. EIs discursos culturalistes dels nacionalismes, pero, no tan sois tergiversen la idea de cultura sinó també la mateixa idea d'etnicitat en un
punt molt concret, el de I'exelusivital. Ja hem dit que etnicitat és la
consciencia de pertinen~a a un grup caracteritzat per uns atributs determinats, pero res no ens diu que aquest sentiment de pertinen~a hagi
d 'ésser exelusiu per a només un tipus de grup particular. Antropologicament parlant, res no impedeix a un jueu nordameridi. sentir-se com
a jueu i com a estado-unidenc o a un basc com a basc i com a espanyol, o a un algueres com a algueres, sard i italia.
Quan es parla de cultura , els austríacs se senten fortament
identificats amb la comunitat germano-parlant pero es distancien
elarament deis seus ve"ins alemanys quan es trepitja el terreny de la historia recent o de la política. En tots aquests casos, es tracta de diferents
segmentacions que avui, per exemple, es posen elarament de manifest
en les preferencies que hom pot tenir en les competicions esportives.
Podem esperar que la majoría dels catalans preferiran una victoria del
Bar~a davant del Madrid, pero molts d'aquests catalans recolzaran
també la selecció espanyola davant d'un equip estranger. La persona
experimenta I'etnicitat com una realitat politetica. El nacionalista , pero,
haura de fer tria política, i aixo vol dir que de les diferents alternatives
d'etnicitat, algunes les haura de minimitzar i d'altres les exeloura per tal
de poder magnificar una única opció. Un ciutada de Barcelona, per
exemple, es podra sentir barceloní, catala, membre de la comunitat
catalano-parlant; si té una certa debilitat per la historia res no ens diu
que no l'atregui el record de la confedera ció catalano-aragonesa, es
podra sentir espanyol o adhuc iberic en el modern sentit del mot.
Cadascuna d'aquestes alternatives podria donar forma a un diferent
sentiment d'etnicital. EIs discursos nacionalistes, pero, coherentment
amb llurs objectius, es veuran obligats a intentar afeblir els sentiments
de polietnicitat per tal de poder capitalitzar-Ios en benefici propi en
nom d'una única bandera.
Avui ja sabem que les nacions no són ahistoriques com li agradava
de pensar a Prat de la Riba. No ho són per raons molt diverses, pero
sobretot perque es basen en I'etnicitat, un fenomen que cal entendre'l
com a consciencia, procés i contrast. L'etnicitat constitueix un dels diversos recursos d'identitat que posse·im els éssers humans, pero aquesta
identitat no se I'ha de veure mai com a quelcom ben definit i elos, sinó
que cal parlar més aviat d'''identificació'', com un procés obert i mai
definitiu 16 . Per aquesta raó els nacionalismes sorgeixen i desapareixen,
sempre d'acord amb la vitalitat de I'ambit expressiu i la funcionalitat de
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I'ambit instrumental que podem distingir en la seva base etnicitaria. El
nacio nalisme és un recurs cultural entre molts que -en el seu caspermet aglutinar individus a través de la manipulació del sentime nt
d'etnicitat, de la mateixa manera que aglutinen a través de mecaniqu es
estru cturalment simila rs el feminisme , la religió, I'ecologisme, el corporativisme, etc. Tota acció d'aglutinament reeixida pressuposa la creació
de lI a~os interns de solidaritat així com I'establiment d 'unes "fronteres"
que cald d justificar ideológicament. El nacionalisme és, en principi ,
una forma ben legítima de donar cos polític a l'etnicitat, to t i que com
ja hem vist, no es limita a ésser una mera projecció plana de I'etnicitat
sinó que l'a rticula segons les seves conveniencies. Peró alió que no
hem de perdre mai de vista és que som nosaltres al capdevall qui ens
constru'iIn la nostra etnicitat, i que molt sovint alió que fa que poguem
distingir e ntre diferents qualitats de nacionalismes rau precisament en
e l tipu s d 'etnicitat que e l sustenta, com es configura e l seu ambit
expressiu i com s'orienta el seu ambit instrumental.
Josep Martí
Consell Superior d 'l nvestigacions Cientifiques

NOTES
1 Al respecte vegeu per exempl e: Richard H . TIIOMPSOI\', Tbeorfes of é'lbnicily, ew
Yo rk/ Lo ndo n 1989; F. MORIN, "Identité ethnique et ethnicité . Analyse c ritiqu e des
travaux anglosaxons" , en: P. TAPP (ed) Identités colleclives el cbangemenls socia l/x,
Tou luse 1980, pp . 55-58; M . VENTURA I OI.I.EH, Etnicilat i rac1Sme, . Revista d'Etnologia ele
Catalunya., 5, 1994, pp. 11 6- 133
2 En el vocabulari antropologic existeix una ce rta co nfusió amb els con ceptes
"etnia ", "grup etnic" i "etnicitat". En ocasions, s'equipara el concepte el 'etnicitat al de
"grup etnic" (Cfr. R. . ADAMS, Inlernal ami External t:tbnicilies: Wilb Specia{ Riference
lo Celllral America, ·Texas Papers on Latin America., Paper úm. 89-03, Austin 1989, p .
4) , i s'entén que la idea d'etnicitat pot implicar o no l'autoconsciencia de pertinen~a al
grup ("internal" vers "external ethnicity"; Cfr. ibidem). Aqu esta elefinició resulta contradictoria, ja que si entenem el terme "grup" en el se u sentit sociologic i no en el se nti t de
mera categoria , un mínim de consciencia de pertinen\:a hi ha d'estar sempre present, fet
que generalment no s'ignora quan es defineix el concepte de "grup etnic" (Vegeu, per
exemple, R. A. SCIIERMEHIIOHI\', Comparatfve Elbnic Relations. A hameworkfor TbeOly
Clnd Researcb, New York 1970, p. 12). Crec que resulta més conseqüent entenelre el
terme "etnia " com un co ncep te ele tipus "etic", podent implica r o no la idea de pertinen\:a. En aquest sentit és útil la diferenciació efectuada pel socioleg Antony D. Smith
entre "ethnic categories" i "ethni c communities" segons existeixi o no aquesta co nsciencia (Cfr. A. D. SMITII, Nalionalldentity, Lo nelon 1991, pp. 20-21). "Etnia" acolliria,
doncs, ambdues categories. La ielea de "grup etnic" exigeix l'autoconsciencia de per-

39

JOSEP MARTÍ

tinen<;a C"ethnic conununity"), constitueix un tenne "emic", i aquí, dones , és on podem
trobar etnicitat.

3 M. WEBER, Wirtschajt und Gesellschajt. Grundrifi der verstehenden Soziologie,
Tübingen 1972 C5na edició), p. 237
4 Vegeu per exemple: D. KRECH ; R. S. CRlJTCHFIELD; E. L. BALLACHEY, Individual in

Society, New York 1962, pp. 140 i ss.
5 F. BAR-n-I, Ethnic Groups and BOltndaries. The Social Organization o/ Culture
Difference, 05101970. Trad. castellana: Los grupos étnicos y sus fronteras, México D .F. ,
1976.
6 E. E. CASHMORE [ed.], Dictionary

o/ Race and Ethnic Relations, London

1988, p .

105.
7 La importancia d'aquest tipus de formes simbaliques ja fou destacada per A.
COHEN: "Antropología política: El análisis del simbolismo en las relaciones de poder", en
j. R. LLOJ3ERA, Antropología política, Barcelona 1979, p. 62.
8 "Es parla molt sobre 'agency' i resistencia, massa poc, no obstant, sobre com els
grups mobilitzen, formen i reformen el seu repertori cultural, així com sobre la
influencia d 'aquests processos sobre els actors. Es presta massa poca atenció a la
problematica de com els grups construeixen i modifiquen la se va autoconsciencia per
activar la seva participació i compromís [amb els ideals col'lectius) i com es configuren
ells mateixos a través d'aquestes representacions." E. R. WOLr, Gefahrliche Ideen: Rasse,
Kultur, Ethnizitat, ·Historische Anthropologie., 3, 1993, p . 344.
9 Tot aixa ens ho il·lustra perfectament la dinamica del folklorisme. Vegeu per
exemple: j. MNrrí , El Folklorismo. Uso y abuso de la tradición, Barcelona 1996.
10 E. LAMO DE ESPINOSA, "Fronteras culturdles", en E. Lamo de Espinosa Ced.), Culturas, estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa, Madrid
1995, p. 28.
11 "El fet de considerar com una cosa ben natural que hi hagi grups etnics, comunitats religioses o adhuc arees culturals per poder investigar, és quelcom amb el que
ja no hi podem comptar. En lloc d'aixa , la principal qüestió és ara en quin sentit existeixen en realitat els grups etnics [. .. )" W. SCHIFFAUER, Die Angst vor der Differenz. Zu neuen
Str6mungen in der Kulturanthropologie, .Zeitschrift für Volkskunde., 92 (996), p . 22.

12 Cfr. N. GARClA CANCUNI , Consumidores y ciudadanos. Coriflictos multiculturales
de laglobalización, México 1995, p. 92.
13 Sobre aquesta problematica i per al cas de la música en particular, vegeu: j.
MARTf , El patrón de rechazo: músicas denostadas y práctica cientifica musicológica,
.Nassarre., 12, 1996, en premsa.
14 j. R1 GOJ., Crisi i País, Barcelona 1982, p. 120, citat per S. GINER, L. FLAQUER, j. BusQUET i N. BULTA, La cultura catalana: el sagrat i el pro/a, Barcelona 1996, p. 168.
15 A. P. COHEN, The Syrnbolíc Constnlction o/ Community, London/New York 1992
(985), p. 2l.
16 Cfr. S. HALL, "The Question of Cultural Identity" , en The Polity Reader in

Cultural Theory, Cambridge 1994, p. 122.
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