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Si en el darrer número de (ciència) obriem les pàgines de la revista a l'Antropo
logia Cultural publicant un conjunt d'articles que, a tall d'exemple, reflectien
algunes de les línies de recerca de la nova generació d'antropòlegs culturals
catalans, avui ens plau oferir als lectors una entrevista amb el professor Claudi
Esteva Fabregat, catedràtic d'Antropologia Cultural de la Universitat de Barce
lona i personalitat de reconegut prestigi internacional en el seu camp . L'entre
vista ha estat realitzada pel nostre col . laborador Prócoro Hernandez, antropòleg
mexicà resident actualment a Barcelona.
1
- ( ciència): -Sempre és mteressant citat catalana em va portar a preocupar que era una biografia molt interessant
1 de fir un recorregut retrospectiu so me per problemes tals com el coneixe perquè ens explicava totes les vicissituts
bre la vida profissional d'una persona. Com es va produir el seu interès en
aquest camp, quin va ser el seu itinerari
autobiogràfic en la seva formació i posterior
desenvolupament en el marc universitari?
C . Esteva: -El meu interès per l'antro
pologia va sorgir a conseqüència del meu
exili a Mèxic. Coincidiren dos fets: ¡ )
que Mèxic és un país pluricultural i plu
riètnic; i 2) que l'estudi de la seva diver
sitat interna és en si mateixa un labora
tori antropològic vivent. Des d'un punt
de vista professional, els estudis antropo
lògics es troben afavorits per l'existència
d'una Escuela Nacional de Antropología
e Historia (EN AH) de gran prestigi a
l'època, sobretot dels anys I 94 2 al 1 96 2 ,
data aquesta última que coincideix amb
el Congrés Internacional d'Americanis
tes, fet precisament a la ciutat de Mèxic.
Aleshores l'EN AH va entrar en crisi al
mateix temps que es desenvolupaven al
tres institucions universitàries de caires i
enfocaments diferents.
La meva entrada a l'ENAH , l'any 1 94 7
v a coincidir, tanmateix, amb e l reconei
xement que l'etnologia, ciència interna
de l'antropologia, era rúnica disciplina
que podia donar fonaments cinetífics a la
meva problemàtica política de l'època: la
dels fets nacionals i, en concret, del fet
diferencial de Catalunya, dins d'Espanya
i també dins F rança.
Altrament, la situació històrica de l'etni-

ment comparat de les cultures. La cultura
del meu país no l'acabava d'entendre del
tot, els arguments de la diferenciació es
pecíficament catalana no em semblaven
tenir un origen únicament polític i ètnic.
La identitat basada en aquests dos ele
ments era superficial, era una síndrome,
més que un contingut. Al meu entendre,
la qüestió era més profunda: el fet de la
diferenciació devia establir-se etnogràfi
cament, i només l'antropologia produïa
els coneixements obj ectius que em man
caven . Des que vaig començar a tenir una
militància política en la qüestió nacional
catalana, i sobretot amb el fet de les na
cionalitats oprimides, ja em va atreure
enormement l'etnologia. Aquest va ser
un fet que em va tenir disposat a fer
antropologia d'una manera científica. Un
altre aspecte que cal tenir present és que
ja des de petit havia tingut una certa
inclinació a llegir llibres respecte a les
formes de vida de diferents pobles, so
bretot dels exòtics. M ' interessaven molt
els pobles africans; en llegia monografies,
també sobre l'Asia, sobre la . vida dels
i ndis americans. De sempre, això m'ha
via interessat. Quan jo era adolescent, em
va interessar molt la vida de l'indi nord 
americà; els sioux eren uns dels grups
i ndis sobre els quals més m'agradava lle
gir. Ho llegia a través d'una sèrie de
publicacions que hi van haver en aquella
època que es referien a Sitting Bull, p er
sonatge que ara e n diem "toro sentado " i

dels pobles indis de l'Amèrica del Nord.
J o, des del principi, vaig sentir una gran
simpatia per les lluites dels indis, veia
que era i njust el tractament que se'ls do
nava i que els europeus els devíem, com
a míni m , una simpatia. Quan va venir el
moment d'estar a Mèxic, em vaig invo
lucrar en activitats polítiques durant molt
de temps, però mai no vaig tenir l'opor
tunitat de veure que allí existís una escola
d ' a n t ro p o logia p e rquè el q u e a m i
m'agradava més llavors era l'etnologia.
U n dia passava pel carrer Moneda, on hi
havia el Museu Nacional d'Antropologia
de Mèxic; en aquest museu, al costat de
l'entrada, hi havia un gran cartell que
deia: Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Escuela Nacional de Antro
pología e Historia; a sota hi havia una
relació de les carreres que s'hi estudiaven
i entre elles hi havia la d'etnologia .
Aquell dia vaig veure que allò era e l que
jo havia buscat durant tants anys i que no
havia tingut l'oportunitat de veure. Vaig
entrar a l'escola. Els cursos començaven
el mes de febrer. Immediatament m'hi
vaig i nscriure i des d'aquell moment vaig
començar a estudiar antropologia. Jo es
tudiava antropologia en una escola on en
aquell moment hi havia quatre carreres
importants, una d'etnologia, que era la
que més m'atreia, una d'arqueologia, una
altra de lingüística i una quarta d'antro
pologia física. L'interès de l'escola estava
en el fet que des del començament es
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tenia una idea bastant completa del que
feien els altres; no només estudiava di
rectament antropologia sinó que l'escola
em donava uns coneixements de prehis
tòria, d'arqueologia, de lingüística, d'an
tropologia física, o sigui un coneixement
de l'home integral. Aquesta preparació
interdiscipli nària era el que més em va
interessar, ja que crec que l'home no es
pot estudiar de manera parcial perquè
l'home és un i ndividu que comprèn tota
una sèrie de situacions, una més pròpia
ment biològica, una altra que és històrica,
una altra de contemporània. Allí hi havia
tota la dimensió possible per a l'estudi de
l'home. Això és el que va fer que consi
derés, i e ncara ho considero ara, que
l'Escola d'Antropologia de Mèxic és, al
meu entendre i després de conèixer uni
versitats d'antropologia de diferents paï
sos, la més completa que s'ha pensat per
a l s e s t u d i s d ' a n t r o p ologia . L ' E s c o l a
d'Antropologia en aquells època, l'any
47, tenia unes característiques especials: a
més a més d'oferir quatre carreres dife 
rents, a l'escola h i havia gent que havia
arribat exiliada de diferents països d'Eu
ropa. Teníem el Dr. Joan Comas, me
norquí, que va ser el que va impulsar
l'antropologia física a l'escola; també hi
havia el Dr. Pere Bosch Gimpera, que
era català, el Dr. Paul Kirchhof, alemany
i, probablement, una de les persones més
interessants en el camp de la història de
l ' e tnologia, i també molts professors
d'Estats U nits que venien amb acords
oficials amb el govern de Mèxic i l'es
cola, i moltes altres persones que venien
d'Austria, de Suècia, i finalment, profes
sors mexicans, alguns dels quals havien
estudiat als Estats U nits alguns altres a
Europa. En total, el que en podem dir
l'equip de professorat de l'Escola d'An
tropologia de Mèxic era molt complet,
molt variat, i de persones molt distingi
des en cadascun dels camps. En aquell
moment, la direcció la portava el Dr.
Pablo Martínez del Río, que era un gran
p rehi tor iador m e x i c à , un h ome que
s'havia format a Oxford, per tant amb
una formació científica extraordinària; i
al seu costat hi havia el Dr. Eusebio D<Í-

valos Hurtado, professor d'antropologia
física, un home amb grans coneixements
de medicina que donava uns cursos ex
traordinaris de dietètica; també hi havia
el professor Javier Romero, especialitzat
en antropologia física de militars mexi
cans, que alternava la seva dedicació en
tre l'Escola Militar i l'ENAH. Vam tenir
una temporada el professor Deterra, suís
que va participar en el descobriment de
l'home de Tepetpan. Després hi havia el
professor Manuel Maldonado Koerdell,
que era un geòleg extraordinari. En gene
ral, crec que tot el professorat de l'escola
ha representat una de les oportunitats
úniques que es poden donar a un país
perquè, en un moment donat, hi han
coincidit persones d'una gran qualitat i n 
tel·lectual i internacionalment d'un gran
valor. No cal oblidar que e n aquella
època h i ensenyava A l fonso Caso, la
persona més important des del punt de
vista de fer una política d'antropologia i
de fer i nteressant l'antropologia dins
l'opinió pública mexicana. Va ser direc
tor de l'Institut Nacional I ndigenista de
Mèxic (INI), i al seu costat va tenir una
persona tan important com el Dr. Gon
zalo Aguirre Beltran, que va ser subse
cretari d'Educació a Mèxic. Plegats van
fer el que dintre de l'INI se'n va dir
l'antropologia aplicada. Tot això formava
un conjunt molt important, però al ma
teix temps hi havia altres factors que
permetien formar molt bé l' estudiant,
que era el fet que l'escola estigués ubicada
dins del Museu d'Antropologia. El mu
seu tenia una secció d'etnologia i una
altra d 'arqueologia. A ixò permetia que
nosaltres pogué s s i m fer pràctiques de
classificació de materials arqueològics i
etnogràfics. D'aquesta manera teníem la
possibilitat de treballar directament amb
els obj ectes, classificar- los i plantejar
nos-en la problemàtica. A ixò obliga a
plantejar-se problemes històrics, de co
m unicació h i s tòrica e ntre les culture s .
També hi havia una altra gran oportuni 
tat, que era que molts jaciments arqueo
lògics presenten restes humanes que són
motiu d'estudi per a l'antropòleg físic.
Llavors vam tenir una gran experiència
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d'antropometria, craneometria, experièn
cies que es feien amb materials dirt'ctes.
Hi havia una espècie d'interdisciplinarie
tat activa. A més a més, hi havia un
laboratori de lingüística, que probable
ment era un dels m illors del món, que
l'havia regalat el que ara s e ' n diu la
Wenner Gren F oundation, que era una
i nstitució pagada per un suec que havia
demanat l'entrada a Mèxic i per merèixer
aquesta entrada havia regalat un labora
tori amb màquines de gran precisió. De
manera que, a l'escola, teníem simultà
niament una pràctica constant d'antropo
logia física, d'arqueologia i una altra de
lingüística. Al mateix temps, teníem la
pràctica de l'etnologia, que fèiem als po
bles de la rodalia. Jo personalment feia
les pràctiques en un poble on la gent
alternava la vida de camp amb la" vida de
treballadors d'una fàbrica, i resultava
molt interessant perquè el que es tractava
de veure era quins canvis es produïen en
aquesta poblac ió, fi ns a qui n punt a
l'obrer li agafava consciència proletària o
no. Per tot això que he dit crec que
l'escola estava molt ben servida i, reco
negut per moltes altres personalitats, l'es
cola va ser una de les m illors que hi va
haver al món d'aquesta època.
U na altra cosa molt interessant era l'am 
bient de l'escola. É rem aproximadament
uns cent alum nes distribuïts e n totes
aquestes carreres. Aquest nombre reduït
feia possible el contacte molt directe en
tre professors i alumnes. Amb el profes
sor discutíem, plantejàvem problemes i, a
més a més, hi teníem un contacte perso
nal molt viu. Hi havia una amistat que
ha quedat entre tots nosaltres. Tots els
que han estat profe�sors meus, també han
estat amics meus. Erem una gran fam ília
i molt interessant, perquè hi havia gent
de tot el món i, per tant, era un ambient
i nternacional. Com que tots els que hi
estudiàvem no solament teníem l'expe
riència mexicana, sinó internacional, hi
havia una discussió molt viva, de proble 
m e s teòrics d'intercanvi d'informació.
També teníem l'avantatge que Mèxic és
un dels països en què millor es pot estu
diar l'antropologia , ja no tant perquè
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l' escola ti ngués un equip professional
molt bo, sinó també perquè Mèxic ma
teix és un gran laboratori humà. Mèxic té
des d'unes poblacions petites de r e 
col · lectors-caçadors fi ns a l'energia nu
clear. De manera que tenim, els qui vo
lem estudiar etnologia, dins del mateix
territori, poblacions diferents que tenen
formes de vida diferents, que se senten
ètnicament diferents i que presenten el
mosaic que es necessita per poder treba
llar els problemes de l'antropologia des
d'una perspectiva no gaire tancada, sinó
des d'una perspectiva comparada . Tenim
cultures avançades, en tenim que no ho
són tant, i cultures que encara viuen tri
bal m e n t ; d'altres han estat destruïd e s .
Aquest é s e l conj unt ambiental d i n s del
qual nosaltres ens m o v i é m , un factor
molt im porta nt.
Di ntre del que és la meva formació, a
part de l'ambient estimulador, h i ha que
dins d'aquest ambient un mateix va deci
dint què és el que més li interessa. Du
rant
etapa,
ja. des del
.
.
. aquesta primera
prImer any, valg estar ImpreSSIOnat per
cert tipus d'assignatures i, principalment,
per la h istòria antiga de Mèxic, portada
pel professor W igberto J iménez Moreno,
per a mi una de les figures més impor
tants que he conegut a la meva vida i de
les més intel· ligents. Era un home que
em va fer entusiasmar per la història an
tiga de Mèxic i em va fer començar tre
balls, entre ells, per exemple, em va de
manar que determinés l'any de coronació
del prseignor de Tenochtitlan, nom que
tenia la ciutat que ara es diu Mèxic i que
també dóna nom a la totalitat del país.
En aquell temps h i havia una discussió
sobre si Mèxic-Tenochtitlan s'havia fun 
dat e l I 3 2 4 o e l I 3 2 5 . Això em va donar
l'oport u n i tat de treballar 1" cro nologia
mexicana, dels primers reis, de les rela
cions de la història antiga de Mèxic en el
sentit de veure els problemes de Colhua
can, de Texcoco, de tota una sèrie de
regnes que tenien una mena de caràcter
medieval, semblant al d'Europa. Vaig es
tudiar també tota una sèrie de fonts indí
genes i espanyoles. D'aquesta manera em
vaig introduir en tota aquesta problemà-

tica de les cultures mexicanes. Això em
va durar una temporada bastant llarga
perquè ho compagi nava amb els meus
cursos d'arqueologi a, sobretot els que
feien referència al M èxic antic. El tipus
de població que més em va i nteressar van
ser els asteques. H i havia doncs l'oportu
nitat d'alternar asteques amb maies o tol
teques, però els asteques van ser els que
més em van interessar perquè el profes
sor Jiménez Moreno h i treballava molt.
Al segon any vaig entrar en contacte
amb altres assignatures de teoria de l'an
t r o p o l o g i a i aque s t s a s p e c t e s t e ò r i c s
també e m van lligar profundament amb
altes problemes, sense abandonar, però,
la història antiga de Mèxic.
U na experiència que va i nfluir molt en la
meva activitat posterior va ser el fet que
entrés en contacte amb un professor psi
quiatre que es deia Raúl Gonzalez Enrí
quez. Un dia ell va donar una conferèn 
cia sobre e l caràcter mexicà pre-hispànic.
Després, durant el col· loqui li vaig dir
que no estava d'acord amb la presentació
que havia fet. Ell em va dir que estava
molt interessat en les opinions que jo li
havia donat i em va invitar a tenir unes
converses amb ell. Jo encara era alumne
de l'escola i ell em va dir que seria molt
interessant de mantenir una relació in
tel·lectual més activa amb ell i amb un
grup de deu psiquiatres mexicans que
veien en l'antropologia una informació
necessària per al psiquiatre. Em va dir, a
més, que h i havia la possibilitat de portar
també un psicoanalista i mportat de fama
i nternacional que ens psicoanali tzés a
nosaltres. La idea era crear una escola
psicoanalítica. Vam fer una anàlisi de
tots els psicoanalistes del món que po
dien fer-ho i, finalment, ens vam decidir
per Erich Fromm , ja que per la seva
formació humanista, i pels seus contactes
amb la psicoanàlisi culturalista semblava
la persona més idònia. A partir de l'arri 
bada d'Erich F romm es va constituir un
seminari amb aquests deu psiquiatres, i a
m i em van nome nar secretari del grup.
F romm tenia la funció de psicoanalitzar
cadascun dels membres del seminari i al
mateix temps cada membre del seminari
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presentava un cas entre els que tenien en
tractament terapèutic. Primer el psiquia
tre presentava el cas i jo després l'infor
mava des del punt de vista de la cultura
de l'individu que estava en procés tera
pèutic. Jo informava si era de classe mit
j a n a , q u i n e s c a r a c t e r í s t i q u e s t e n i a la
classe mitjana, com vivien, quins podien
ser els seus problemes, les seves preocu
pacions possibles, els seus valors existen
cials i, finalment, Fromm feia la inter
pretació del cas. I nterpretava l'element
clínic, l'element cultural, i en feia la i n 
terpretació psicoanalítica. A m b Fromm
em va lligar una extraordinària am istat
durant molts anys, i al cap d'uns mesos
em va oferir psicoanalitzar-me a mi des
del punt de vista didàctic. Aquesta expe
riència d i dàctica va ser tan i m portant
dintre del que va ser la meva informació,
que el Dr. Alfonso Caso i el Dr. Aguirre
Beltran, els dos, respectivament, director
i subdirector de l'Institut Nacional Indi
genista, em van oferir donar per encàrrec
d'aquest I nstitut el primer curs de cultura
i personalitat que es va donar a l'Escola
d'Antropologia. Jo encara n'era alum ne,
però van fer una excepció perquè consi 
deraven que era l a persona m é s indicada
per raó de la meva formació i els meus
contactes amb Erich F romm . També em
van encarregar el curs d'antropologia a la
U niversitat Autònoma de Mèxic, curs
dedicat als metges psiquiatres. É s quan
per primera vegada vaig ser professor de
l'Escola de Medicina i de la mateixa es
cola on jo encara era estudiant. Al cap
d'un any vaig acabar els estudis a l'escola,
v a i g c o n t i n u a r fe n t de p r o fe s s o r a
l'EN AH i a l'escola de post-graduats de
la Universitat Nacional de Mèxic fins
que finalment es va plantejar el problema
econòmic, quan jo vaig tenir el títol. A
Mèxic, malgrat totes les possibilitats que
tenia en aquell moment, l'antropologia
encara lluitava pel seu mercat de treball, i
encara tenia més titulats dels que el mer
cat podia absorbir. Jo havia d'esperar,
però tenia una s ituació econòmica molt
dolenta. Llavors uns amics meus que te
nia a Mèxic em van oferir donar uns
cursos d'antropologia a la Universitat de
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Madrid. En prinCIpI vaig acceptar i en
vaig traslladar a Madrid, però amb la
idea de venir a Barcelona, perquè malgrat
que jo estudiés antropologia encara man
tenia una vocació política. Els meus
companys d'orga n i tzació política van
considerar que era important que tornés a
Espanya. l així ho vaig fer. Els meus
amics de Mèxic es van enfadar molt amb
mi, Aguirre Beltr<ín concretament, amb
el qual tinc molt bona amistat, em va dir
que no era possible que jo tornés a Es
panya quan allí podia fer tantes coses;
Erich F romm també em va dir que ell
em preparava el camí perquè jo anés als
Estats Units . . . La cosa concreta és que jo
vaig tornar a Espanya i vaig passar per
Madrid. En arribar, em van fer un inte
rrogatori i la policia em va dir que no
podia anar a Barcelona donats els meus
antecedents. Aquesta va ser la raó per la
qual em vaig quedar mQlts anys a Ma
drid. H i vaig estar fins a l'any 68. Allà
vaig tenir sempre molt present la meva
experiència de Mèxic, vaig publicar al
guns articles sobre M è x i c i al mateix
temps també vaig començar a preocupar
me pel fet que a Madrid no hi havia
pràcticament antropologia. A la U niver
sitat de Madrid hi havia una cosa que es
deia antropologia, però que era una an
tropologia biològica, física, que es do
nava a la facultat de biològiques. A més
l'antropologia que es donava a biològi
ques cobria molt poc camp. Hi havia
únicament una càtedra a Madrid i una
altra a Barcelona, és a dir, ni l'antropolo
gia física, biològica, tenia un camp im
portant. A la resta del país tenien alguns
coneixements però no es practicava de
forma sistemàtica. Des del punt de vista
de l'antropologia, quedava separada de
les seves disciplines afi n s , sobretot de
l'etnologia. Hi havia una etnologia a filo
sofia i lletres, hi havia una antropologia
biològica a la facultat de biològiques, hi
havia una lingüística a filologia. L'ar
queolo g ia treballava se p arada de l'antro
pologia física. Tot quedava separat. Cada
una de les quatre disciplines que comprèn
l'antropologia esta ven d i stribuïdes per
diferents facultats. La idea d'integració

que hi havia a Mèxic amb una escola
completa, aquí a Espanya no existia.
Vaig estar durant una temporada donant
cursos d'etnologia d'Amèrica a la facultat
de filosofia i lletres de Madrid, vaig do
nar per primera vegada a Madrid un curs
de cultura i personalitat i vaig donar un
curs anual que es deia "Religiones Indí
genas de A mérica". Em vaig dedicar, des
del p r i m e r m o m e n t , a l'americanisme
donada la meva formació, ja que tenia
més preparació en aquest camp. La de
manda que hi havia de la meva persona
era sobre etnologia americana, religions
i nd íge nes d ' A m è rica, proble màtiques
americanes, i un dels temes que vaig des
envolupar mÇllt a Madrid va ser el del
mestissatge. Es a dir, indigenisme i mes
tissatge van ser les meves aparicions més
freqüents. Després d'això, l'any 6 5 , vaig
fundar una escola d'antropologia, La Es
cuela de Estudios A ntropológicos, a Madrid .
En aquesta escola, la meva preocupació
va ser procurar que hi hagués una idea
semblant a la de Mèxic, que hi hagués
arqueologia, antropologia física, etnolo
gia i lingüística. Vaig procurar reproduir
la idea que l'antropologia és una disci
plina d'enfocament integral. Durant tres
anys vagi estar com a director de l'escola
que jo havia fundat i al mateix temps em
van nomenar director del Museu Nacio
nal d'Etnologia de Madrid, o sigui que
l'escola la vaig ubicar també dintre del
Museu Nacional d'Etnologia. Vaig por
tar professors nacionals i estrangers l? er
què hi donessi n classes i per obte n i r
aquest sentit d'unitat que a l m e u enten
dre l'antropologia havia de tenir. És a
dir, la meva activitat a Madrid va ser
aquesta, la de crear una escola d'antropo
logia i de ser director del Museu Nacio
nal d'Etnologia i al mateix temps de ser
professor de la Universitat de Madrid.
Constantment enviava informes al m i 
nisteri d'Educació sobre l a necessitat que
Espanya ti ngués antropologia, em preo
cu p ava moltíssim per anar a veure perso
nalitats i professors per veure si final
ment es donava un status acadèmic a
l'antropologia. Per exemple, l'etnologia
en aquella època era una auxiliar de la
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prehistòria, no tenia el mateix status que
la prehistòria, els etnòlegs eren auxiliars
d'aquesta última. No hi havia gent pre
parada. Vaig pensar que l'única manera
de superar aquesta situació era començar
encara que no fos dintre de la mateixa
universitat, crear l'escola i, després, la
mateixa gent que sortís d'aquesta escola
es constituiria en un grup de pressió i
provocaria l ' e x i stència de possibilitats
perquè hi hagués un reconeixement ofi 
cial. L'any 68 es van celebrar unes oposi
cions d'etnologia, per a una agragadoria
aquí a la U niversitat de Barcelona, m'hi
vaig p r e s e n tar i vaig gua nyar - l e s .
D'aquesta manera, h i va haver una agre
gadoria d'etnologia a la Universitat es
panyola. Així va ser com jo vaig venir a
Barcelona. Aquesta agregadoria estava
dins del departament de prehistòria i his
tòria antiga de la Universitat de Barce
lona. Llavors vaig considerar que calia
començar a formar gent, desenvolupar
una disciplina que no havia tingut grans
oportunitats. Vaig estar lluitant per crear
una càtedra d'antropologia cultural. Vaig
lprofitar el fet que aleshores hi havia el
pla Maluquer a la facultat de filosofia i
lletres de Barcelona, que era un pla molt
ampli, molt obert, en el qual l'alumne
l'única cosa que feia era agafar les assig
natures que li interessaven; era un pla
bàsicament optatiu i permetia que nosal
tres oferíssim una quantitat determinada
d'assignatures i sobre aquestes l'alumne
podia agafar aquelles que més li interes
saven. El pla Maluquer jo crec que va ser
revolucionari dintre el que havíem tingut
fins aleshores. Aquest pla em va donar
l'oportunitat, a través del rector, que era
el Dr. Fabià Estapé i del Dr. Joan Malu
quer, que era el degà de la facultat de
filosofia i lletres, de demanar al ministeri
d'Educació i Ciència a Madrid la dotació
d'una càtedra d ' a ntropologia cultura l .
Em vaig presentar a les oposicions i les
vaig guanyar, i a partir d'aquest moment,
de l'any 7 I , sóc catedràtic d'antropologia
cultural.
L'any 72 vaig aconseguir que la càtedra
s'ampliés a departament i com a conse
qüència ja es van començar a donar una

48

(

3 3 6 / V o l u m z / m a ig 1 9 8 z

ciència 1 6

)

sèrie d'assignatures que van permetre fer els membres d'aquesta població. Nosal
una expansió de l 'antropologia cultural. tres estudiem el problema de la cultura
en funció de l'ètnia. Després tenim pro
(ciència): -Tot proftssor i investigador cen blemes en els quals les ètnies, en societats
tra la seva atenció en algun aspecte particu complexes, comencen a plantejar-se la
lar. Quin és el seu en alltropologia ? La in qüestió de la identitat , en funció de la
vestigació antropològica és diversa, tant en societat complexa total, que engloba di
l 'enfocament teòric com en el metodològic. ferents ètnies, en funció de la població
Quin és el seu punt de vista en el pla inter estrictament considerada des del punt de
nacional, en el de l 'Estat ejpallyol i en el de vista de la seva etnicitat, de la seva iden
Catalu nya ?
titat ètnica. Bé, problemes d'aquest tipus
m 'han interessat moltíssi m i quan m'he
C . Esteva: -Com a professor d'antropo dedicat a l'estudi de l'etnicitat i de l'èt
logia cultural cal dir el següent: primer, nia, m'he trobat amb el problema que
com el seu nom indica, l'antropologia aquesta etnicitat, quan es tracta de pobla
cultural és l'estudi de la cultura humana. cions complexes, vol d i r que algu nes
La cultura és el producte més distintiu de d'aquestes poblacions estan presents com
l'espècie humana, és el que la distingeix a immigrades, i tenen problemes d'iden
dels altres ani mals, pero no es pot dir que titat, de cultura i de classe. Per tant,
n'hi hagi una sinó que hi ha cultures. immediatament després d'estudiar l'etni 
Aquestes són diferents segons la historia, citat m'he trobat amb e l problema d e la
l'hàbitat, el temps, les relacions de cada immigració i del bilingüisme.
cultura amb les altres, etc. En realitat U n altre aspecte que m'ha i nteressat
tinc com a preocupació fonamental els moltíssim i sobre el qual tinc molt de
següents aspectes: en primer lloc, i du material és el de l'etnopsicologia i el pro
rant un temps, m'han interessat molt els blema de la personalitat. En aquest mo
problemes de l'aculturació, és a dir, els ment estic molt i nteressat en la psicolo
problemes del canvi de cultura en pobla gia dels pobles i, especialment, l'estruc 
cions que estan en contacte unes amb tura de personalitat ètnica i de grups, no
altres. Una segona temàtica que m'ha i n  l'estructura de personalitat de l'individu
teressat moltíss i m ha estat l ' e r n i citat, sinó l'estructura de personalitat de grup ,
aquesta té una importància per a m i con  fins i tot el de classe; m ' interessa saber
siderable, ja que en realitat, els antropo q u i n s s ó n e l s e l e m e n t s c o m u n s que
legs el que estudien i nicialment són po aquestes poblacions poden tenir des del
blacions que tenen cultures concretes, i punt de vista de la seva constitució psi
encara que aquestes poblacions a vegades cologica, de la seva estructura psíquica
no són poblacions homogènies com en profunda i, naturalment, ai xo m'ha por
les societats i ndustrials, que h i ha indivi  tat a problemes d'estudis de sistemes de
dus de d i versa proced è ncia que viuen valors, problemes d'orientació, metes de
junts d i ntre d'una mate i xa estructura fi nal i tat d i ntre la cultura . . . Per altra
economica; encara que aixo és veritat, la banda, a més d'aquests interessos, que he
tendència dels antropolegs sempre ha es desenvolupat bàsicam e n t aquí a Cata
tat estudiar homogeneïtats culturals. Les lunya quant a l'etnicitat i a la immigració
homogeneïtats culturals sem pre s ' han i el bilingüisme, continua essent Amè
traduït sota la forma que anomenem mo rica, m'ha interessat últimament i sobre
dels etnogràfics. Aquests models, perquè el qual estic preparant un llibre. Pero
siguin vàlids, és i ndispe nsable que siguin aquestes problemàtiques, que m'han inte
models homoge n i s que es refe re i x i n a ressat directament i que estudio aquí a
una població, que una vegada ja localit Catalunya, no van separades de les pro mes. U n grup que es referix a Mèxic, un
zada saben que té una regularitat de com  blemàtiques dins les quals m'he format, altre al Perú, lloc en el qual he treballat
portament, que té una manera de ser, que que són les problemàtiques americanes i quatre temporades i un altre grup de pro
té formes de vida que són comunes a totS que i nclouen tres grans grups de proble- blemes que fa referència al nord de Mè-
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les cultures i ndígenes d'aquesta regió de
Mèxic i, després, el desenvolupament de
la cultura espanyola al sud-oest dels Es
tats Units en relació amb les seves rela
cions amb les cultures indígenes, els indis
pueblo, els apatxes, els navajo, tots el
grups aquests que formen el sud-oest dels
Estats U nits, incloent-hi Texas i Califòr
nia. Aquests són els meus principals in
teressos en antropologia i, naturalment,
tot això amb uns suports de caràcter teò
ric que són i ndispensables però que jo no
he considerat mai com l'afiliació a una
doctrina concreta. Jo no participo en cap
ortodòxia en antropologia. A mi no se'm
pot dir ni que sóc marxista, ni marxista,
ni historicista ni funcionalista; no, jo sóc
una persona que crec que cada material té
el seu propi tractament i que cada meto
dologia condiciona d'una forma molt
concreta els resultats i la interpretació
dels materials. En aquest sentit no estic
afiliat a cap teoria concreta, ni a cap
escola especial. El que estic és molt inte
ressat en problemes, en qüestions de psi
coanàlisi però sense que jo sigui un psi
coanalista freudià, sinó que simplement
m'agrada molt la tècnica psicoanalítica
però no sóc un partidari absolut d'en
F r eud c o m t a m p oc n o ho sóc d ' e n
F romm, sinó que en cada moment deter
minat crec que aquest material es pot
treballar d'una manera o d'una altra se
gons el que em proposi demostrar.
(ciència): -Com veu el panorama en el de
senvolupament de l 'antropologia a Espanya i
a Catalunya ? Quina és la línia o escola que
ha seguit respectivament ? Després d'anys de
treball universitari ha tocat molt de prop les
relacions entre les diferents àrees d'estudi.
Com se situa l 'antropologia a la Universitat?
C . Esteva: -Això depèn de diversos fac
tors. A l'Estat espanyol, l'antropologia té
la marca de diversos interessos h istòrics.
Depèn sempre de les tradicions de cada
universitat , cada u na ha creat els seus

xic i el sud -oest dels Estats U nits, el que
se'n diu el gran sud - oest dels Estats
Units . Llavors m'interessa del nord de
Mèxic l e s relacions entre els espanyols i

interessos, vinculats a persones concretes.
Si aquestes persones han tingut uns inte
ressos personals en uns estudis determ i 
nats, a partir de la seva càtedra han anat

escollint aquests interessos i s'hi han anat
associant els estudiants que també hi ana
ven orientats. Entre professor i alumne
s'ha anat creant una vinculació que ha fet
que hi hagués conti nuïtat en les classes.
La classe d'antropologia que es fa ara, és
la classe d'antropologia que aquell pro
fessor va iniciar. Això és molt important.
No és que es faci l'antropologia de deu o
dotze interessos diferents, sinó que es fa a
base d'uns determinats interessos que són
legítims dins de l'antropologia. Partint
que hi ha una certa varietat d'i nteressos,
l'antropologia s'ha desenvolupat d i fe 
rentment a l'Estat espanyol, però, e n ge
neral l'antropologia s'ha fet a les U niver
sitats. No pot dir-se que s'ha fet antro
pologia fora de les universitats. Hi ha
hagut persones que s'han dedicat a fer
coses d'antropologia però no han pogut
sistematitzar-les ni formar escola perquè
han hagut de treballar pel seu compte.
Per exemple, una persona que té una
obra molt important, en Julio Caro Ba
roja, una obra importantíssima malgrat
tot no ha fet escola perquè mai n� ha
treballat dintre de la universitat. Es el
treball d'una persona però no ha deter
minat la formació d'una escola a l'entorn
d'ella. Caro Baroja és una persona molt
i mportant dins de l'antropologia, però
com que no ha fet el treball a la U niver
sitat, no ha tingut alumnes, no ha tingut
una influència dins de la universitat, no li
ha permès crear una càtedra, una llicen
ciatura, una secció. Per tant, la seva in
fluència és limitada únicament al prestigi
de la seva obra, que és molt important
però que és una obra personal. Això ens
passa també amb altres autors , però
exemple a Catalunya, hem tingut una
figura molt important, que és en Ramon
Violant i Simorra, però també l'home va
treballar sol i ha fet una obra que és
important en ella mateixa, la seva per
sona en si, però no ha creat una escola
p.erquè no ha pogut treballar a la univer
SItat.

El panora m a del dese nvolupa m e n t de
l'antropologia cultural, i no parlo ara de
l'antropologia biològica que té un altre
significat i que es desenvolupa dins de les
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facultats de biològiques i te unes temat 1 ques puram ent biològiques, t é diferents
projeccions i té ma neres diferents de pre
sentar-se en diferents i ndrets de l'Estat
espanyol . En donarem exemples: a la
U niversitat de Sevilla, l'antropologia cul
turaL és una antropologia fonamental
ment dedicada a l'etn o - història america
nista, perquè tenen l'arxiu d' i ndies, que
té la documentació més copiosa que ac
tualment hi ha sobre tot un període de
tres segles de p resència espanyola a
Amèrica i han arreplegat molta docu
mentació per mitjà de visites i d'i nfor
macions de manera de viure dels indis,
dels espanyols, sobre la formació de la
societat espanyola a Indies . . . Tot això
dóna una documentació que és tan rica i
tan enorme que fa que la gent que la té a
l'abast fac i etno - h istòria. Aquest grup
que treballa sobre Amèrica, com ja he dit
abans, està a Sevilla, però no s'ha d'obli 
dar que Andalusia t é una trad ició des del
punt de vista de les primeres etapes de
l ' a n t r o p o l o g i a e s p a n y ola en g e n e ra l .
Aquesta bona trad ició vol d i r que a An
dalusia, di ntre la mateixa Universitat de
Sevilla, hi ha personatges que es van de
dicar a estudiar costums i maneres de ser
andaluses i van deixar una marca molt
important, també hi ha algun grup d'es
tudiants i algun professor que també fan
antropologia de caràcter contempora n i
amb poblacions actuals. De manera que
allà tenim dos camps, un d'etno-història
i un d'antropologia contemporània, és a
dir de treball de camp.
A Madrid, h i ha dos grups. U n que tre
balla v i nculat a l ' e t nologia a m e ricana
d i ntre la trad ició que va i nstaurar en
aquestes matèries e l professor Ma nuel
Ballesteros i un grup que treballa alterna
tivament en arqueologia i etnografia.
Aquests dos camps en què treballen en
aquest departament es diuen antropologia
i etnologia d'Am èrica. A l'entorn d'elles
hi ha una sèrie de professors molt joves,
la majoria van ser alumnes meus, i la
majoria d'ells van estar becats quan vaig
fundar l'escola d'antropologia (el mateix
passa amb els de Sevilla) i es dediquen
pràcticament a Amèrica. Després h i ha

un altre grup d'antropologia que fa an
tropologia social. El fa a la facultat de
sociològiques de la U niversitat Complu
tense de Madrid . Aquest grup està orien
tat sociològicament. Es un tipus d'inves
tigació de camp que es desenvolupa din
tre d'una trad ició sociològica i l'única di
ferència que acostuma a tenir amb els
sociòlegs és que fan més el que se'n diu
treball de camp i elaboren també més el
model etnogràfic, mentre que el sociòleg
normalment no ho fa , sinó que, per mitjà
de l'enquesta, localitza uns models con
crets i acostuma a quantificar- los i té una
tècnica diferent. La i nfluència d'aquesta
antropologia social ve donada bàsicament
per una i nfluència britànica. En canvi, les
dues anteriors són bàsicament america
nes, és a dir de l'antropologia cultural
americana. Tots els que treballen amb
aquesta antropologia social, van di ntre de
les línees de l'antropologia social brità
nica i queden molt absorbits per la socio
logia. La universitat de Barcelona té ac
tualment una doble línia. U na que està
dintre de l'antropologia cultural i, per
tant, un aspecte històric molt pronunciat,
un interès centrat en l'estudi dels ele
ments de cultura, de les formes culturals.
Aquí és on en moc més. Després hi ha
un altre grup que es mou dintre d'una
o r i e n ta c i ó s o c i o l òg i c a , t a m b é d i n t r e
d'aquesta i nfluència britànica i d'una i n 
fluència que a m é s a m é s d e ser britànica
també és una m ica francesa. Tenim dos
grups dintre de la mateixa facultat de
geografia i història di ntre del departa
ment d'antropologia cultural. Aquestes
són les dues gran línies i dintre d'aquests
dos grups hi ha diferents influències, al
gunes amb l'historicisme, amb el funcio
na l i s m e , amb l ' e structural i s m e , amb el
marxisme . . . Per tot això, el grup de Bar
celona és un grup bastant ric, molt variat
quant a les idees que i nformen les inves
tigacions, però de toda manera el predo
m i ni de l'orie ntació és el de treball de
camp. El treball de camp és una de les
preocupacions de la gent encara que no
descuidem els interessos del que és prò
piament e! treball històric de l'antropolo
gia.

A part d'això, hi ha el Ce ntre d'Etnogra
fia Peninsular i Hispano-americana, que
depèn de! Consejo Superior de Investiga
ciones C ientÍficas. Aquí la tasca principal
s'ha fet sempre orientada a disposar d'un
bon fons bibliogràfic i documental; i així
s'han anat concentrant revistes, publica
cions de tota mena . . . i s'han anat formant
grups d'alum nes molt joves, que s'inte
ressen en el que és pròpiament l'antropo
logia de Catalunya. É s a dir, aquest cen
tre té dos aspectes, un el d'Amèrica i
l'altre de Catalunya, que són dos dels que
a mi m'i nteressen.
La gent que treballa a Catalunya, a part
que metodològicament i teòricament es
tan orientats d'una manera molt variada,
treballen a diferents parts d'Espanya, en
cara que la majoria es queda aquí. En
generaL mentre que la majoria dels an
tropòlegs que treballen a Catalunya són
molt diversos, h i ha un predomini bas
tant gran del que e n a ntropologia e n
d i e m relativisme cultural. N o hi h a una
o r t o d ò x i a ga i r e p ro n u n c i a d a en c a p
d'ells, encara que sempre h i h a alguna
excepció.
(ciència): -Quina és la presència de l 'antro
pologia a la formació escolar d'alumnes no
universitaris ? Quines perspectives de treball
ofereix la carrera d'antropòleg ? Què aporta
l 'antropologia al ciutadà ?
C . Esteva: -D i ntre de la U niversitat
l'antropologia té un paper bastant difícil
per diverses raons. En primer lloc: per
què una disciplina tingui un status uni
versitari és indispensable que existeixi un
mercat de treball . La dificultat més gran
que nosaltres trobem és que no hi ha un
mercat de treball institucionalitzat fora
de la universitat. De manera que nosal
tres, quan tenim un alumne que acaba els
seus estudis d ' a ntropologia , no podem
dir-li que a fora de la universitat hi ha
una demanda d'antropòlegs. No li po
dem dir, perquè no existeix. Encara no
existeix, dins del que és l'economia del
país, una d e m a nda i nstitutcionali tzada
d'antropòlegs.
Aquesta demanda queda limitada dintre
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de la mateixa universitat. Si la universitat
treu cada any cinc persones que estan en
condicions d'exercir com a antropòlegs,
la universitat tarda tres o quatre anys a
oferir una o dues planes. Això vol dir
que s'acumula un personal que sap antro
pologia i que podria exercir. Com a con
seqüència aquest personal acaba desani
mant-se i va a parar a l'ensenyament
m itjà a fer de professor de disciplines que
no són pròpiament l'antropologia. Un al
tre aspecte és que aquests antropòlegs
tampoc no es poden presentar amb un
títol que posi antropòleg perquè nosaltres
no tenim una llicenciatura d'antropolo
gia. El que donem són assignatures d'an
tropologia i les donem di ntre de la facul
tat de geografia i història. Per tant, els
alumnes que fan les dotze o tretze assig
natures que es poden fer a la facultat, els
donen un títol de geografia o d'història
general o d'una altra mena d'història. El
nostre handicap més important és no te
nir una llicenciatura reconeguda. Això no
vol dir, però, que no hi hagi interès dins
de la facultat per l'antropologia. Proba
blement és una de les disciplines que més
interès ha despertat entre l'alumnat. Din
tre de la U niversitat l'antropologia està
molt respectada, té un bon prestigi i, a
més, en línies generals, té un professorat
bastant capacitat amb un bon nivell i que
es pot defensar allà on vagi fent un paper
molt digne.
La formació no universitària d'alumnes
existeix de diferents maneres. Moltes ve
gades es donen cursos de caràcter obert,
però no pròpiament a la universitat sinó
que, per exemple, a vegades dintre del
CSIC es dóna un curset que és obert. . .
Sempre h i ha algun curs obert per qui hi
vulgui anar. Sempre hi ha conferències o
cursos que no requereixen estar a la uni
versitat.
Per últim , pel que fa a l'aportació de
l'antropologia al ciutadà corrent, crec el
següent: l'antropologia és una disciplina
qu� é s

f '.

bàs ica me nt un coneix.ement i una

informació, com és un coneixement i una
informació qualsevol altra disciplina. Si
nosaltres parlem de biologia, és evident
que hi ha llibres de biologia que van

dirigits a un gran públic. Això passa amb
totes les ciències. Tenen les seves coses a
oferir a la societat d i ntre de la qual
aquestes ciències es manifesten. El cas de
l'antropologia és el mateix. Com a antropòlegs, aportem un coneixement sistemàtic actualitzat, cada dia evolucionant
sobre les formes de vida dels diferents
pobles del món. Donem molt sovint informació sobre les nostres investigacions
relatives a l'evolució de la cultura humana, a la nostra posició com a espècies
en el context de les diferents espècies, a
l'evolució de les cultures quan es comparen les cultures actuals, més modernes,
amb les cultures del passat, etc. Tenim
una gran història com a i nvestigadors de
l'evolució cultural, per tant de l'evolució
de la humanitat. Aquesta és una informació que la gent necessita tenir, i nosaltres donem informació sobre el significat
de les formes de vida des d e l punt d e
vista del simbolisme, dels valors i de la
personalitat. El fet que moltes vegades
formes de vida que són diferents usen els
mateixos símbols o que utilitzen llenguatges semblants i, malgrat tot, són diferents. Són iguals i són diferents. Per
exemple, les societats urbano-industrials,
en general a tot arreu del món, s'assemblen molt des del punt de vista que tenen
els mateixos sistemes de banca, els mateixos sistemes industrials, transports. . .
Amb això no hi ha diferència entre un
australià, un x i n è s , un espanyol o un
americà o un mexicà, tenen els mateixos
sistemes industrials, etc. Ara, a cadascun
d'aquests pobles aquests sistemes que són
internacionals, tenen les seves peculiaritats culturals, tenen la seva pròpia història, i això els dóna una personalitat especial. Això fa que cada ciutadà s'adoni del
fet que ell no és el m elic del món, que el
món no és ell solament, que el món el
forma ell amb la comunitat amb la qual
viu més altres comunitats que no són
com ell viu i que viuen d'una manera
diferent i que te nen una legiti mitat dintre
de les societats humanes, de l'espècie humana. Nosaltres, en realitat el que bàsicament defensem i presentem al ciutadà
és el que en podríem dir el dret a la
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diferència, el dret a la diversitat. Això no
és solament un dret, el dret pot tenir un
caràcter abstrac t e , el dret es demostra
amb el fet mateix de la diferència, la
demostració de les diferències de les cul
tures.
L'aportació de l'antropologia al ciutadà
comú, bàsicament és l'aportació que cada
ciència fa a les poblacions en general. No
és solament enriquir l'experiència de les
persones sinó que al mateix temps és
anar-li donant una consciència del fet
que mentre la humanitat és una, les cul
tures són diverses. No hi ha una cultura,
hi ha cultures; no hi ha una economia, hi
ha economies; no hi ha una manera de
ser, hi ha maneres de ser. Aquesta diver
sitat influeix en un sentit: ens fa menys
"tancats", des del punt de vista de pensar
que nosaltres som els únics que legítima
ment tenim dret a viure d'una determi 
nada manera, a considerar que l'únic mo
del legítim de viure és el nostre. El que
nosaltres posem en evidència són mane
res de resoldre problemes en diferents
contextos, perquè no sempre es resolen
de la mateixa manera. Això és una infor
mació útil per a qualsevol persona. No
saltres informem sobre la manera com
viuen les poblacions, però també com
aquestes poblacions són capaces de viure
en un altre moment d'una altra manera.
Nosaltres fem evident que qüestions tals
com, per exemple, el matrimoni o la fa 
mília o com l'honor o com la valentia
etc . , poden ser vàlides en un lloc i no ser
vàlides en un altre lloc. C rec que l'antro
pòleg té una funció, que és que relativitza
la manera de viure de la gent encara que
sigui legítima la manera de viure, però la
relativitza. Al mateix temps, crec que les
nostres teories, els nostres materials ser
veixen molt perquè les altres disciplines
puguin treballar amb materials que no
solament són una informació i un conei
xement sinó que posen en evidència la
necessitat d'orientar investigac ions e n
determinades direccions universals i aI
hora específiques .

