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diana University Press, 1988; Simon Frith, 
Music for Pleasure. Essays in the Sociology of 
Pop. Cambridge: Polity Press, 1988; Richard 
Middleton, Studying Popular Music. Milton 
Keynes: Open University Press, 1990. 

5. Cfr. Francisco Satu&, Heavy Metol. Ma- 
drid: Cdtedra, 1992 pag. 15 i següents. 

6. Per a una reflexi6 sobre la música com 
a emblema d'identificaci6 vegeu: Ram6n Pe- 
linski, ctYo es otrou: Reflexiones sobre el en- 
cuentro musical entre Europa y Arnerica, po- 
nencia presentada al XV Congreso de la SIM, 
Madrid, 1992, (en premsa). 

7. Cfr. Francisco Satu&, op. cit.; pAg. 19-20. 

La creació de la identitat Gtnica. Grup 
tsachila de la costa de I'Equador 

Montserrat Ventura 
Universitat Autbnoma de 
BarcelonalEHESS. Paris 

En el decurs dels anys setanta i vui- 
tanta hi va haver una gran producció 
tebrica sobre el tema de la identitat 
etnica i I'etnicitat, essent la majoria dels 
treballs referents al fenomen de pro- 
ducció etnicitiria, especialment en el 
context urba. Paral.lelament, a Ame- 
rica Llatina s'obrien noves vies d'in- 
terpretació per a I'estudi dels movi- 
ments de recuperació etnica dels 
pobles indígenes, fenomen que a 
I'Equador adquirí dimensions exem- 
plars per a t o t  el continent. El cas tsa- 
chila, una societat indígena de les ter- 
res baixes, és un exemple de grup 
etnic en que la creacid de la identitat 
no ha anat acompanyada de mobilit- 
zació política, 

Els indis tsachila, més coneguts com 
a colorado pel seu costum de pintar- 
se el cos i els cabells de color vermell, 
viuen en zona de muntanya baixa i 
clima subtropical al sud-est de la pro- 
víncia de Pichincha, a la part central del 
Cantdn Santo Domingo de 10s Colora- 
dos, a I'Equador. La seva economia tra- 
dicional es basava en I'agricultura iti- 
nerant, la caga, la pesca i la recol~lecció. 
Com altres societats de les terres bai- 
xes sud-americanes, estaven debil- 
ment integrades a I'economia de mer- 
cat i mantenien una organització social 
basada en la família extensa, habitat 
dispers i sense cap estructura de po- 
der formal. Malgrat tot, existien agru- 
pacions de famílies que constitu'ien nu- 
clis endogamics i que podien coincidir 
amb I'hrea d'influencia d'un xaman, que 
representava la figura d'autoritat i de 
prestigi. 

A partir de I'any 1958, amb la cons- 
trucció de carreteres que travessaven 
la zona i que la uneixen a d'altres re- 
gions del país, s'inicia el contacte per- 
manent amb la societat nacional. A 



partir de I'any 1964 I'IERAC (Instituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Co- 
lonizacidn) promogué la colonització 
dirigida a la zona, amb colons provi- 
nents de la Sierra considerant les ter- 
res tsachila com a ermes pel fet de 
no ser de conreu permanent. Entre els 
anys 1954 i 1963 s'inicih I'organització 
dels nuclis tsachila en <<comunes>>. 
L'any 1971 I'Estat nacional els atorga 
I'Estatuto de la Tribu de 10s lndios Co- 
lorados i crea la Gobernacidn de 10s Co- 
lorados, directament dependent del 
Ministeri0 de Gobierno y Policia i que 
introdueix una figura unificadora de 
I'etnia, el Gobernador, abans inexis- 
tent. També es transforma el sistema 
d'usdefruit de la terra per la propietat 
jurídica; el nou patró d'assentament 
nuclear de la comuna fragmenti els 
grups familiars i trenca la unitat geo- 
grafica en ser-10s lliurades terres se- 
parades per les propietats dels colons 
(vegeu CAAP, 1985). 

Actualment els tsachila estan im- 
mergits en I'economia de mercat mit- 
jangant la comercialització de bestiar, 
de banana i de fruites tropicals, i amb 
I'exercici de la medicina tradicional 
amb finalitats comercials. També han 
esdevingut una atracció turística. 

Malgrat aquestes transformacions, 
presenten elements culturals que els 
donen cohesió etnica, com ara I'ús de 
la llengua prbpia, el tsafiqui -de la 
branca sud-barbacoa, de la família lin- 
güística chibcha-, la practica de I'en- 
dogamia a I'interior de les comunes, 
alguns rituals i cerimbnies relacionats 
amb la practica xamanica i alguns trets 
propis del vestit tradicional (vegeu Be- 
nltez Garcés, 1988). 

Tot  i que no hi ha coincidencia entre 
les diverses fonts, el 1986 s'hi cen- 
saren un total de 1.394 habitants (ve- 
geu Robalino, 1989). 

A part dels problemes materials que 
significa la perdua de terres i la difi- 
cultat de comercialització dels seus 
productes conreats per al mercat, d'al- 

tres d'assenyalats per ells mateixos 
(vegeu Conaie, 1989) són la pkrdua 
de la identitat i la crisi d'autoritat al si 
del mateix grup. 

Partint d'aquesta situació, el treball 
de camp etnografic que estic fent des 
de fa un any es proposa analitzar els 
trets més destacats de la identitat et- 
nica d'aquesta societat, entenent-la 
com un fenomen dinamic en procés de 
creació. El centre del meu treball es 
concentra en quatre punts fonamen- 
tals: 

1 .  L'analisi etnohistbrica de les 
transformacions viscudes pel grup, 
I'establiment i les redefinicions de les 
fronteres etniques des d'un punt de 
vista histbric. 

2. L'estudi de la concepció prbpia 
del grup a partir de I'analisi dels mites 
d'origen, els sistemes de nominació, 
els rituals d'afirmació del grup i les re- 
lacions socials intra i inter tribals, t o t  
fent una referencia especial als siste- 
mes d'intercanvi simbblic i material 
amb altres grups indígenes. 

3. L'estudi de la creació de la cons- 
ciencia etnica mitjangant una transfor- 
mació radical del sistema de comuni- 
cació: la introducció de I'escriptura en 
una societat de tradició oral. Si accep- 
tem que I'etnicitat consisteix a fixar els 
trets etnics pels quals una societat se 
sent identificada al moment en que 
aquesta identificació és manifestament 
necessaris, és a dir, en el moment en 
que aquests trets es dilueixen per una 
transformació cultural; i si acceptem 
que I'únic mitja de fer-10s immutables 
és el de fixar-10s en el temps pel pas 
de I'oralitat a I'escriptura, I'analisi dels 
documents escrits i dels discursos orals 
fets a les assemblees i trobades del 
grup ktnic o interetniques, ens ajuda 
a comprendre la creació de la seva 
identitat. 

4. L'analisi del xamanisme tsachila 
en les seves diverses manifestacions: 
en el pla polític, pel poder que encara 
representa la figura del xaman; en el 
pla cultural, perque el xamanisme és 

la maxima expressi6 de la seva con- 
cepció del món, i en el pla de les re- 
lacions interetniques, perque les cu- 
racions xamaniques són un dels punts 
més importants de conflu$ncia i d'in- 
tercanvi entre diversos grups etnics. 

Fins ara encara no s'ha fet cap estudi 
histbric dels tsachila i pel que fa a I'et- 
nologia, les aportacions són anteriors 
a les grans transformacions (vegeu Ri- 
vet, 1905; Karsten, 1924; Von Hagen, 
1939; Santiana, 1951) o bé es limiten 
a aspectes concrets de la societat 
(Nielsen et. al., 1983; CAAP, 1985; 
Robalino, 1989; Suremain, 1990). N o  
trobem, perb, cap monografia del grup 
ni cap iniciativa de comprensió del fe- 
nomen de la identitat etnica. 

Aquesta recerca ha estat subvencio- 
nada per la ClRlT (Generalitat de Ca- 
talunya) en dos períodes diferents, pel 
Laboratoire d'Anthropologie Sociale del 
CNRS de París i per la Wenner-Gren 
Foundation for Anthropological Re- 
search (Nova York, EUA) i ha estat 
p a t r o c i n a d a  a [ ' E q u a d o r  p e r  la 
FLACS0 (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales). Forma part d'un 
projecte de tesi de doctorat a I'EHESS 

.(École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales), París, dirigida pel professor 
Philippe Descola. 
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Rafel Mitjans i Teresa Soler Presentació 
Els Garrofers. Mataró 

El que segueix són un conjunt de 
consideracions sobre els músics de 
tradició oral,' més concretament sobre 
els mecanismes de la seva reproducci6 
social. Bona part d'aquesta reflexió ens 
pervé del nostre treball sobre els fla- 
biolaires del rodal d1ArbÚcies, publicat 
aquest setembre ~assat.' H i  remetem 
el lector interessat en la documentaci6 
i en els detalls de les afirmacions que 
fem aquí. 

Tot  i que, amb els nostres materials, 
només ens podem concretar en el cas 
dels flabiolaires, ens atrevim a arriscar 
una generalitzaci6 perqu6 les noticies 
que tenim dels contextos vitals de gra- 
llers, acordionistes, violinistes, dolgai- 
ners... no en s6n tan allunyades. 

La vella tradició oral 

Un músic de tradici6 oral és, en 
principi, molt més que algú que toca 
d'orella. Tocar d'orella, produir-s'hi 
socialment com a músic, és molt més 
que fer sonar un instrument sense pa- 
pers. 

'Tampoc no és merament el sonador 
d'uns instruments més o menys antics, 
o més o menys absents dels conser- 
vatoris, encara que sovint la mena 
d'instruments que usen no pertanyin 
a lcl música culta. Almenys els qui per- 
tanyen a la que podem convenir en 
anomenar ttvella tradició oral>),3 com 
ara Josep Verdaguer Roviretes, Pere 
Sala Pere Blanch, Ramon Jordana el 
Comare de Toloriu, Albert Jané Car- 
bassó, etc. 

Fls elements definidors del músic de 
tradició oral s'han de buscar, més que 
en el caricter no escrit de I'aprenen- 
tatge de I'instrument i del repertori, o 
en I'ús d'unes menes d'instruments i 


