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drado, V de Cramer, Tau de Kendall,
Coeficiente «d», análisis del riesgo relati-
vo, etc. Ejemplos que a todas luces servi-
rán de ayuda al lector para la correcta uti-
lización de los mismos. El análisis
multivariable y la regresión logística son
abordados en los capítulos 8 y 9 siguien-
do la tónica general de la obra. 

El libro finaliza con una sinopsis de los
capítulos precedentes que reseña la rele-
vancia de las diferentes técnicas de análi-
sis de datos empleadas para la consecu-
ción de los objetivos marcados y el
contraste de las diferentes hipótesis for-
muladas durante la investigación. De ese
modo, se brinda al lector la posibilidad
de poder volver a reflexionar sobre los
principales aspectos de todo el proceso
heurístico. 

En conclusión, una obra pedagógica
ejemplar fácil de leer que muestra la nece-
sidad imperiosa de combinar aspectos teo-
réticos y empíricos en el campo de la
investigación social mediante encuesta.
Una novedosa guía que nos sumerge en
el mundo del SPSS desde una perspecti-
va integradora que, además de reflejar la
experiencia profesional y didáctica del
autor, acerca al lector novel a la interpre-
tación de técnicas de datos con rigor y
diafanidad. Sin lugar a dudas, una exce-
lente obra para cualquier lector que quie-
ra iniciarse en el tratamiento de datos
sociológicos con paquetes estadísticos. 

Javier Silva Vergara
Universidad Pública de Navarra
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En aquests temps de relacions diplomà-
tiques difícils entre Espanya i el Marroc,
és una bona notícia la sortida a les llibre-
ries d’una nova obra que ens apropa a la
realitat politicosocial i econòmica d’aquest
veí del sud. Es tracta de l’obra editada per
l’antropòloga i cap de l’Àrea d’Estudis de
l’Institut Europeu de la Mediterrània,
Maria Àngels Roque, amb el títol: La
sociedad civil en Marruecos, la emergencia
de nuevos actores. L’Institut Europeu de
la Mediterrània té una llarga experiència
de treball en la matèria, des que el 1995 es
va encarregar d’organitzar el Foro Civil
Euromed, que reuní 1.200 persones de
les dues ribes de la Mediterrània, amb
motiu de l’inici de l’anomenada Associació
Euromediterrània entre la Unió Europea i
països del sud i de l’est d’aquest mar.

Aquest llibre recull la investigació
desenvolupada al llarg de diversos anys
per l’Institut Europeu de la Mediterrània
i que s’ha centrat en dos aspectes ben dife-
rents i complementaris. D’una banda, la
primera part de l’obra està dedicada a
alguns dels integrants més significatius de
la «nova societat civil» marroquina, que
experimentà un important auge durant
la dècada dels noranta. Aquesta part va
precedida d’un estudi teòric on es fa un
repàs històric a l’evolució del concepte.
Aquí la principal novetat rau en la des-
cripció i l’anàlisi de la visió donada per
alguns dels principals intel·lectuals de la
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regió, especialment del Magrib central,
sobre el fenomen. Aquesta revisió ens
apropa una mica més a l’obra d’autors que
ja comencen a ser més coneguts en les
nostres latituds, com ara A. Laroui, M.
A. Jabri o Abdelkader Zghal, mentre que
no es fa gaire èmfasi en l’obra d’altres
autors que han abordat de forma teòrica
la qüestió des de l’orient àrab (els estudis
coeditats per B. Korany o el treball al vol-
tant d’institucions egípcies, com ara l’o-
bra de S. E. Ibrahim). És de destacar
també la referència a algunes de les apor-
tacions clàssiques que han estat cabdals
en el coneixement de la realitat politico-
social del país (obres d’E. Gellner, J.
Waterbury o R. Leveau), de les quals es
qüestiona la pertinença actual per a l’anà-
lisi d’algunes de les característiques del
camp politicosocial, tal com mostren, per
exemple, els treballs sobre elits marro-
quines dels professors J. C. Santucci o M.
A. Parejo.

En el cas del Marroc, el desenvolupa-
ment de la societat civil s’ha produït en
el marc de la liberalització política dels
anys noranta. En les pàgines introductò-
ries s’apunta la rellevància dels factors
externs per explicar aquests canvis, si bé
al llarg de tota l’obra es van desgranant
altres factors interns considerats també
significatius. La qüestió cabdal del vincle
entre societat civil i democràcia es plan-
teja des d’un primer moment, i si bé de
vegades la relació directa entre totes dues
s’afirma de forma massa taxativa, al llarg
de l’obra se’ns donen exemples molt inte-
ressants de la complexitat d’aquest vincle.

La descripció posterior de les princi-
pals associacions que integren la societat
civil contemporània al Marroc es basa en
una útil tipologia elaborada conjuntament
per Maria-Àngels Roque i M. Tozy, en la
qual distingeixen associacions de promo-
ció i defensa dels drets fonamentals, asso-
ciacions de suport al procés de moder-
nització econòmica i desenvolupament
local i, en tercer i últim lloc, associacions
religioses. Una breu introducció, en la
qual s’haurien de solucionar algunes erra-
des, ens introdueix a la descripció d’aquests
tres grups, que són desenvolupats poste-
riorment per diferents autors. En el cas
de la defensa dels drets humans, les asso-
ciacions escollides són les associacions
generalistes i l’associacionisme femení
i el bereber. M. Mouqit, M. S. Janjar i
Omar Ouakrim són els autors que desen-
volupen breument cadascun dels casos.
Aquests autors aconsegueixen oferir un
retrat bastant complet d’aquestes asso-
ciacions, si bé, per qüestions cabdals a les
quals s’enfronten aquestes associacions,
només poden ser tractades molt col·late-
ralment: cooptació i relacions amb el
poder, autonomia respecte als partits polí-
tics d’esquerres —d’on han sorgit la major
part dels militants—, debat sobre quins
són els seus referents bàsics (universalis-
me versus localisme), etc.

El segon grup d’associacions aborda-
des és menys conegut des de la literatura
acadèmica en llengua catalana i castella-
na: les associacions de modernització
econòmica i desenvolupament local. En
aquest apartat, s’ha de destacar l’excel·lent
treball de M. Catusse, que aporta dades
d’interès sobre la participació dels nous
agents privats marroquins, tant al procés
de liberalització econòmica com a la refor-
ma del sistema polític. L’autora analitza
el canvi en la percepció de la figura de
l’empresari, que ha passat a convertir-se
en el nou paradigma de dinamisme i
modernitat. Aquesta evolució ha permès
la seva entrada amb força dins del camp
polític, que ha experimentat un impor-
tant procés d’economització i d’amplia-
ció del camp públic.

Quant a les associacions amb vocació
religiosa, el treball de Mohamed Tozy
completa els seus anteriors estudis (alguns
publicats en castellà), amb una panorà-
mica de la riquesa i la varietat d’aquestes
en el cas de Casablanca, la capital econò-
mica del país: associacions amb vocació
cultural i educativa, caritatives, creades
ad hoc per al manteniment de llocs de
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culte, germandats religioses o l’islamisme
polític. Per a l’autor, tot aquest entramat
d’associacions, malgrat el seu dinamisme,
ocupa un lloc marginal a l’interior de la
societat civil en comparació amb el poten-
cial associatiu existent. L’apartat sobre l’is-
lam polític resulta una bona guia per
conèixer les dades principals quant al pro-
grama, organització i pràctica de les dues
formacions principals del país: la Jamma’a
Al Islamiya Islaw Wa Attawhid, organit-
zació central en l’actual Partit de la Justícia
i el Desenvolupament (PJD), que tan bons
resultats obtingué a les eleccions del passat
setembre, i Al-Adl Wa Al Ihssan, del xeic
Abdeslam Yasín, considerada avui en dia
la principal formació, malgrat el seu trac-
tament per les autoritats locals com a
organització il·legal. 

El panorama dels tres tipus d’associa-
cions es completa amb un breu testimoni
de persones considerades representatives de
cadascun dels casos, si bé algunes resul-
ten de més interès que d’altres (la contri-
bució del periodista Fahd Yata aporta ben
poca cosa, mentre que, per exemple, el tes-
timoni de la política i activista Amina Lem-
rini planteja de forma molt clara els dub-
tes estratègics del moviment de dones).

Sens dubte, la part d’aquesta obra que
té un interès més gran és la que dedica
Maria Àngels Roque al sorgiment de la
societat civil al Sus, la regió del sud del
Marroc que té Agadir com a capital.
Aquestes pàgines són el resultat d’una
àmplia investigació sobre el terreny rea-
litzada al llarg dels darrers anys amb dese-
nes d’entrevistes que representen un ampli
ventall dels actors socials i econòmics de
la regió, tal com testimonia la llista d’en-
trevistats inclosa al llibre. Aquest apartat
ens endinsa en les principals característi-
ques demogràfiques, socioantropològiques
i culturals de la regió des d’una perspectiva
històrica, que recupera l’obra d’alguns
autors espanyols que ho estudiaren en
el passat (des de Diego de Torres fins a
Julio Caro Baroja o Jaume Gatell). L’in-
terès de l’estudi rau en la descripció de
com a formes tradicionals i autòctones
d’organització social, com ara la jema’a
(assemblea general de ciutadans) i la twiza
(forma associativa per treballar col·lecti-
vament i donar-se ajut mutu), s’hi han
superposat unes altres de modernes. És el
pas de la solidaritat mecànica a una soli-
daritat orgànica, que ens és explicat a tra-
vés del testimoni de diferents associacions
de la regió. És a finals dels anys vuitanta
quan una nova generació d’intel·lectuals
«pragmàtics» intenten estructurar el teixit
associatiu amb dos models d’associacions:
un de pròpiament civil i un altre de natu-
ra administrativa. Aquestes associacions
han suposat una contribució important
al desenvolupament local. En una regió
que ha estat tradicionalment origen de
migracions cap a Europa, els vincles trans-
nacionals i el partenariat amb municipis
d’Europa han tingut molta rellevància en
la difusió del coneixement i de modalitats
de participació i gestió. L’estudi mostra el
sorgiment d’ONG locals amb capacitat
d’impulsar projectes i fer propostes direc-
tament a l’Estat i als interlocutors inter-
nacionals, que posteriorment són centrals
en la gestió de qüestions bàsiques en la
vida comunitària. La relació amb un estat
incapaç de donar resposta a totes les
demandes formulades des de la ciutada-
nia planteja un dels principals desafia-
ments d’aquestes associacions, en plena
expansió.

La sociedad civil en Marruecos ofereix,
doncs, un panorama força complet de la
complexitat dels canvis polítics, socials,
econòmics i culturals que ha viscut el país
en les darreres dècades i com aquests han
condicionat l’aparició de les associacions
estudiades i el seu recorregut. Un bon apa-
rell estadístic i de quadres diversos, elabo-
rat per l’equip de l’Institut Europeu de la
Mediterrània, ajuda a completar aquells
aspectes que no han pogut ser abordats
en profunditat a les seves pàgines, però
que resulten essencials per comprendre el
Marroc d’avui en dia. Aquestes dades resul-
ten molt eloqüents per mostrar de forma
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molt gràfica quins són els principals obs-
tacles a un desenvolupament més ampli
del tipus d’associacions que són descrites
en les seves pàgines. Es pot dir que l’estu-
di compleix el seu objectiu de localització
d’elits mediadores reals i potencials que
pertanyen a les noves xarxes econòmiques,
socials i culturals i que són capaces d’esti-
mular interessos complementaris. 

Per tots aquests aspectes, pot conside-
rar-se que aquesta obra té un elevat interès
per a totes aquelles institucions, associa-
cions, empreses, etc., que treballin o que
estiguin interessades a treballar al Marroc
i que busquin una imatge més real i dinà-
mica d’un Marroc en canvi continu,
allunyat de les postals d’aiguadors a les
portes del Marràqueix imperial. 

Laura Feliu
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