
t i vo un proyecto vital) y presenta las ten-
siones propias de todo equilibrio inesta-
ble, como la que se produce entre agente
y sociedad en la construcción de la iden-
tidad de aquél, que deviene gestor de
recursos. La estrategia del actor, en la
búsqueda de cada objetivo part i c u l a r, se
ve rtebra a partir de una situación inicial,
que él define subjetivamente, y que pre-
cede a la fase crítica en la que se plantea
el dilema de la elección entre objetivo s .
En el desarrollo del proceso pesa podero-
samente el sentido que se le otorga a la
acción que re s u e l ve el dilema, conducen-
te a una nueva definición de la situación.

De esta visión dinámica de la calidad de
vida se desprenden tres sustanciosas para-
dojas adicionales: 1) la búsqueda de la cali-
dad de vida a partir del consumo, com-
p rometido con los mecanismos de re p ro-
ducción del capitalismo, pro m u e ve su
transformación; 2) el único imperativo en
la sociedad que se está configurando es la
inoperancia de todo imperativo, la única
obligación es la obligación de elegir; 3) en
semejante contexto, se alimentan mutua-
mente los procesos opuestos de semejanza
y diferenciación de los individuos.

Éste es, a grandes rasgos, el organigra-
ma abstracto con el que De Pablos, Pa s-
cual y Gómez pretenden dar cuenta de
cada caso aislado. Como concluyen en
sus reflexiones finales, la empresa pecu-

liarmente colectiva de la calidad de vida,
p ropia de una sociedad compleja, ha de
l l e var a una sociedad aún más compleja.
De ahí el que antes se definió como f e l i z
e s c o l l o para la sociología, esta hetero g e-
neidad que cada día parece más inabar-
cable y atestigua con mayor ve h e m e n c i a
la riqueza de la especie humana. Fe l i z
escollo por esa razón: la descripción y
p redicción del comportamiento humano
en una sociedad totalitaria resulta hart o
más sencilla. Se trata, en realidad, de una
ampliación de la tradicional hetero g e n e i-
dad que postulan las democracias occi-
dentales transformada por la globaliza-
ción; así, en tanto respete las reglas de
juego, es aceptable la apuesta por la ata-
raxia, es lícito desear la ausencia de dese-
os. Es más, todos han de recurrir a ella en
c i e rta medida cuando la única opción es
renunciar a aspiraciones irre a l i z a b l e s .

Seguimos embarcados en la empresa
de Epicuro y tantos otros, buscando la
buena vida. La de calidad de vida no es
sino una nueva denominación, tan poco
poética como la idolatría de la jerga téc-
nica propugna, del empeño ancestral. El
mismo empeño al que admiten sumarse,
como ya dijimos, los responsables de
este libro, del que puede llegar a escamar
su irreductible optimismo de insider.

Alejandro Romero
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Les realitats quotidianes de les dones
magrebines són encara força desconegu-
des. La imatge que es té d’aquest col·lec-
tiu és simplificador i se’l relaciona sovint
amb frases com, «les dones magrebines
sempre han estat dominades i maltracta-
des pels seus homes»… Aquest tòpic és
un dels exemples de l’escàs coneixement

que tenim d’elles i de totes les seves
diferències culturals (àrabs i berbers),
generacionals, d’estrat social, de nivell
d’estudis, de lloc de naixement (societat
rural o societat urbana), de qualificació
laboral, etc. De fet, els malentesos tam-
poc no han pogut corregir-se per l’im-
portant buit bibliogràfic que les envolta
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al nostre país. En aquest sentit, l’obra
que els presentem, dirigida per l’an-
tropòloga Maria Àngels Roque, partici-
pa directament de la necessària recons-
trucció de les dones magrebines que ens
demana la mútua convivència i aconse-
gueix acostar-nos a la seva poc coneguda
realitat quotidiana.

Cal dir que queda llargament acom-
p l e rt l’objectiu general del recull, que és,
en paraules de la directora del llibre, mos-
trar com «l’emigració femenina, lluny de
re s p o n d re a un patró determinat, pre s e n-
ta una gran diversitat de modalitats i d’ a-
dequacions». Les aportacions re a l i t z a d e s
des de diferents disciplines, com l’ a n t ro-
pologia, la història, la demografia o el
d ret, entre d’ a l t res, acosten el lector a la
complexitat sociocultural d’aquest col·lec-
tiu i articulen una perspectiva multidisci-
plinària dinàmica i rica, poc habitual, si
bé imprescindible per aproximar-se a
aquest grup en pro f u n d i t a t .

Es tracta d’una compilació amb una
encertada classificació temàtica que té
com un dels seus màxims valors el de
proporcionar al lector eines d’anàlisi per
comprendre el marc genèric en què les
dones s’endinsen en cas de migrar.

Per tant, són una pluralitat de treballs
de diferents especialistes al voltant de la
seva migració (Belarbi, Sekik), de la
presència d’aquest col·lectiu de dones a
Europa (Colectivo Ioé, Ramírez, Pro-
vansal, Giudici, Solé, Santos, Domingo)
però és també l’explicació de com és la
seva relació i dependència a les societats
d’origen en un aspecte tan fonamental
com és el del dret (Benradi, Ferchiou) i
analitza altres aspectes com la seva parti-
cipació en les esferes públiques, dins la
política i els moviments socials (Yacine),
o com l’islam hetero d oxopopular (Ro-
que). Simultàniament, ens acosta també
la realitat d’altres cultures en clau de
gènere: en la construcció social de la
dona estrangera (Nash), en la seva mobi-
litat espacial ( Juliano) i en les polítiques
socials (Aubarell i Ribas).

El llibre té la qualitat de voler pro p o r-
cionar una visió de conjunt d’ a q u e s t e s
dones magrebines que emigren cap a
Eu ropa. És per això que és de gran
interès conèixer alguns aspectes de les
s e ves societats d’origen. En aquest sentit,
el text de S. Fe rchiou s’endinsa en les
implicacions ideològiques del Codi
Familiar/Codi d’Estatut Personal (Ma d-
jala), aprovat després de la In d e p e n d è n-
cia, i arriba, entre d’ a l t res conclusions, a
la consideració que l’Estat de Tu n í s i a ,
malgrat el seu aparent re f o r m i s m e ,
fomenta el patriarcat per facilitar el con-
t rol i l’explotació econòmica de les dones
dins de l’àmbit familiar. Benradi, des de
l’anàlisi del codi marroquí, mostra la dis-
criminació envers les dones, parlant fins
i tot de «família musulmana». Si bé que
tots dos articles són engrescadors i, per
e xemple, Fe rchiou fa d’ a l t res pro p o s t e s
també molt interessants, com la del
«feminisme d’Estat», proposo anar més
enllà i plantejar que els Estats magre b i n s
(i sobretot el marroquí) han legitimat i
reforçat, amb la redacció dels codis fami-
liars/civils que s’ a p roven després de les
indepèndencies, un parentiu que perilla-
va en toda la seva complexitat (patrilinea-
litat, patrilocalitat, endogàmia pre f e re n-
cial, família extensa, poligínia) amb tot el
p rocés d’urbanització i de constru c c i ó
dels nous Estats: les dones, gràcies a
aquests codis jurídics, queden dire c t a-
ment vinculades a l’esfera familiar i, per
tant, la construcció de gènere segueix
estant profundament relacionada amb
les estru c t u res de parentiu, tal com ho
e s t a va en període precolonial i/o colo-
nial, i no, com altres investigadors defen-
s a ven, amb l’islam religiós (sobre aquesta
segona hipòtesi, es feia difícil d’ e x p l i c a r
el fet que les dones musulmanes filipines
tinguessin una construcció de gènere
d i f e rent del d’aquestes dones musulma-
nes magre b i n e s ) .

Un altre debat, polèmic però molt
s u g g e rent, que susciten alguns dels art i-
cles en la seva lectura és el de la patriarc a-
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litat: ¿són els països del Magrib ve r i t a b l e-
ment patriarcals?, ¿no és possible que
aquesta interpretació constitueixi un
reduccionisme de la diversitat social
femenina?, ¿no pot ser el paràmetre que
està determinant la distorsió i la invisibi-
litat dels poders i la participació de les
dones dins i fora del parentiu, tant a l’ à m-
bit públic com al privat, atès que el con-
cepte anul·la completament el col·lectiu
femení i implica una total dominació dels
homes sobre les dones en tots els àmbits
de la societat? En aquesta línia crítica d’ a-
quests plantejaments trobem especialistes
com S. Altorki o L. Ab u - Lughod en el
món arabomusulmà, i, a nivell més glo-
bal, M. Strathern. Aquestes autores defen-
sen que aquesta interpretació está distor-
sionant el re c o n e i xement social del qual
les dones podrien gaudir si es posessin de
relleu els camps i les esferes de part i c i p a-
ció femenina a l’ a c t u a l i t a t .

L’article de M. Nash ens situa en la
via oberta per E. Said amb el seu llibre
Orientalisme (Eumo, 1991), si bé que ho
fa en l’àmbit dels mitjans de comunica-
ció. L’objectiu és analitzar quina és la
imatge de les dones estrangeres a la nos-
tra societat i com s’articula el discurs de
la construcció cultural d’aquest col·lec-
tiu. Respondre aquesta qüestió és fona-
mental. La interpretació que se’ns trans-
met en diversos mitjans de la seva situa-
ció és unívoca i homogeneïtzadora
( s ovint enllaça amb la patriarc a l i t a t
mencionada) i ens allunya molt de les
seves realitats quotidianes: és el fet de ser

àrab i musulmana (les dones berbers són
completament invisibilitzades al discurs
dominant, malgrat que formen part del
33% berber de la població algeriana i
marroquina), la qual cosa és prou deter-
minant perquè tots puguem emetre
judicis de valor sobre quina és la seva
situació a la societat d’origen.

D. Provansal, més a prop de les pràc-
tiques si bé que en la línea desmitifica-
dora que ens aportava Nash, també ana-
litza el progressiu protagonisme social
que les dones estrangeres, sobre t o t
magrebines, tenen a França i mostra,
igual que fa D. Juliano en relació amb
l’heroïcitat de les dones que emigren
soles a d’altres països, de quina manera
aquests nous ciutadans poden participar
en l’Estat en què s’estableixen.

Serien molts els comentaris que es
podrien fer de la resta d’articles contin-
guts en aquest llibre per la multiplicitat
de qüestions que obren a la reflexió (Be-
larbi, Solé, Ramírez, Yacine, Giudici…).
En qualsevol cas, emfasitzar la impor-
tància d’obres com aquesta i felicitar-nos
de poder gaudir d’una lectura que, a més
d’il·lustrar-nos de dades fidels, ens apor-
ta anàlisis i interpretacions de gran inte-
rès per a tots els que volem acostar-nos a
les realitats de les persones megrebines o
a d’ a l t res cultures diferents que conviuen
amb nosaltres.

Dra. Yolanda Aixelà
Conservadora del Museu Etnològic

de Barcelona
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