
Etnicitat i racisme1 

1. Introducció 

La reflexió occidental sobre la di- 
ferencia és antiga. Al llarg de la his- 
tbria, Occident ha portat a terme la 
classificació de l'altre emprant ter- 
minologies diverses, amb finalitat 
descriptiva o explícitament despec- 
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dició. Així, ((birbar)), la més cone- 

La reflexió occidental Western reflections on guda de les expressions utilitzades 
sobre la diferencia és difference are ancient, en l'antiguitat per designar tots els 
antiga per6 els termes but the terms pobles que estaven fora de la fron- 
emprats per descriure- employed to describe 
la no han comencat a it have only recently tera de l'imperi Romi, esdevingué a 
ser definits fins molt begun to be partir de l'edat mitjana un adjectiu 
recentment. El repiis examined. The per qualificar tots aquells que no 
dels conceptes purpose of  this article 
d'ktnia, identitat is to review such practicaven els costums propis dels 
etnica, etnicitat, raca i concepts as ethnic humans, és a dir, dels cristians i dels 
racisme, des de les group, ethnic identity,  europeu^.^ En el mateix sentit, més 
diverses ethnicity, race and 
interpretacions que racism, as they are tard la civilització occidental ha uti- 

els han donat els in terpred and litzat el mot ((salvatge)), per etimo- 
diferents autors i deplo yed b y differen t logia, ((de la selva)), de la natura, per 
corrents de scholars and in oposició a la ~ u l t u r a . ~  
pensament, és differen t appraa ch es. I 

l'objectiu d'aquest Entre els termes prbpiament des- 
article. criptius i classificatoris, trobem eth- 

MOS, provinent del grec antic, emprat 
amb el mateix significat d'estran- 
ger, i que entra a formar part del 
llenguatge eclesiistic sota l'adjectiu 
llatinitzat ethnicus, com a sinbnim 
d'idblatra, pagi i infidel, mentre que 
poble i nació són habitualment uti- 
litzats en el llenguatge secular, com 
ho seran a partir del segle XIX raca 
i tribx4 

Aquests mots d'ús corrent han es- 
tat emprats de la mateixa manera 
en la terminologia científica i més 
especificament antropolbgica sense 
per aixb haver estat més rigorosa- 
ment definits. Efectivament, si el 
significat dels mots poble i nació, de 
connotació afectiva i menys ex- 
cloent, esdevé massa ampli i ambi- 
gu per a l'anhlisi ~ientif ica,~ el pro- 
blema de tribu i raqa és tot un altre, 
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com veurem més avall. En qualse- 
vol cas, tant el llenguatge popular 
com el cientific han destacat el ca- 
rhcter gairebé natural dels agrupa- 
ments humans que aquests termes 
intentaven definir. El més paradig- 
mitic de tots és el concepte de raca, 
al qual el pensament cientific des 
del segle XIX ha investit d'una ob- 
jectivitat que la mateixa evolució de 
la recerca posa en dubte. 

Des de l'origen de les taxonomies 
racials al segle XVIII i el seu apogeu 
al segle xrx, coincidint amb el pen- 
sament evolucionista en les ciPncies 
socials, semblava evident que la hu- 
manitat podia ser classificada des 
del punt de vista biolbgic i que 
aquesta era una classificació objec- 
tiva. Atks l'estadi del coneixement 
cientific a l'kpoca, l'únic carhcter 
que podia ser tingut en compte era 
l'observable a primera vista, les for- 
mes i els colors dels individus, els 
fenotips. Segons els carhcters estu- 
diats, podien sorgir diferents nom- 
bres de races i així s'establiren ta- 
xonomies que comportaren des de 
quatre races principals fins a qua- 
ranta. Aquestes classificacions eren 
la conseqükncia d'una tria arbitra- 
ria de criteris i queien fhcilment en 
la jerarquització, punt de partida de 
les teories racistes. 

PerB les darreres descobertes de la 
genktica han ofert la possibilitat de 
donar un contingut més objectiu al 
concepte de raca, i considerar-la 
com un conjunt d'individus que te- 
nen en comú una part important del 
seu patrimoni genktic, és a dir, de 
característiques intrínseques als di- 
versos grups humans, independent- 
ment de les seves condicions de vida 

i dels seus f e n ~ t i p s . ~  L'antropologia 
biolbgica actual ja no estudia la di- 
versitat humana amb biaix classi- 
ficatori sinó que cerca l'explicació 
en termes de genktica de les pobla- 
cions i de la influkncia del medi en 
l'expressió dels gens.7 

Així, si els aspectes físics externs 
de les poblacions humanes són un 
producte dels medis freqüentats pels 
seus avantpassats perb no ens in- 
formen sobre el parentiu histbric i 
genktic existent entre les diferents 
poblacions, i si tampoc no podem 
parlar de ((marcadors genktics)) es- 
pecífics presents en grups humans 
determinats, la noció de raca hu- 
mana esdevé imprecisa per designar 
la incre'ible diversitat de les pobla- 
cions humanes, per a les quals tota 
classificació apareix simple i inac- 
ceptable científicament.' De tota 
manera, ja abans i independent- 
ment de la invalidació de la noció 
de raca humana per part de la bio- 
logia, l'antropologia social havia 
deixat de cercar les correlacions en- 
tre races i cul tu re^.^ 

Especialment després de la Sego- 
na Guerra Mundial i del genocidi 
jueu, el terme raca comenqh a ser 
anatema i aparegueren els primers 
intents de substituir-10 pel d'ktnia, 
amb la voluntat de donar un con- 
tingut menys biolbgic a l'origen dels 
grups humans ,  a ra  considerats  

1. Aquest treball ha estat 
fet amb el suport d'una 
beca CIRIT per a la recerca 
i ampliació d'estudis a l'es- 
tranger (Generalitat de Ca- 
talunya). 

2. J. Bestard i J. Contre- 
ras, Birbaros, paganos, sal- 
vajes y primitives. Una intro- 
duccidn a la antropologia. 
Barce lona :  B a r c a n o v a ,  
1987, pig.  157-158. 

3. C. Lévi-Strauss, Raqa i 
histbria.  Barcelona: Edi- 
cions 62, 1969. Traducció 
de l'aportació d'aquest au- 
tor al col.loqui EI racisme 
davant la cihncia moderna, 
organitzat  per 1'UNESCO 
l'any 1952. 

4. G. De Rohan-Csermak, 
((Ethnie)), Enciclopaedia Uni- 
versalis, 1985, vo1.7, Paris, 
phg. 443-445, i A. C. Taylor, 
ccEthnie)) a P.  B o n t e  i 
M.Izard (dir.), Dictionnaire 
de l'ethnologie et de I'anth- 
ropologie .  Par is :  P.U.F., 
1991, phg. 242-244. 

5. R. Breton, Les ethnies. 
Paris: P.U.F., 1981, phg. 9- 
11. 

6. A. Jacquard, Eloge de la 
différence. La génétique et les 
hommes. Paris: Editions du 
Seuil, 1978, pkg. 81-82 i aLa 
science face au racisme)) a 
(col .)  Racisme,  science e t  
pseudo-science. Paris: UNES- 
CO, 1982, phg. 15-49. 

7. J. Hiernaux, ((Race)) a 
P. Bonte i M. Izard (dir.). 
op. cit., 1991 pig. 611-612. 

8. A. Langaney [et al.], 
Tous parents, tous différents. 
Paris: Editions Raymond 
Chabaud, 1992, pig. 33,39, 
58, 62. 

9. J. Hiernaux, op. cit., 
phg. 612. 



10. V. Stolcke, ((¿Es el  
sexo para el genero como 
la raza para la etn.icidad?w, 
Mientras tanto,  n ú m .  48 
(Barcelona, 1992), phg. 87- 
l l i  i phg. 94. 

1 1 .  S e n s e  a n a r  m é s  
lluny, tant a la priinera edi- 
ció de la Gran Enciclopkdia 
Catalana (1974) com a la 
segona edició (1987) es de- 
fineix el concepte itnia com 
a ((agrupació nattlral d'in- 
dividus amb unes caracte- 
rístiques prbpies ... )), a la 
vegada que l'adjectiu itnic 
és definit com a ((relatiu o 
pertanyent a la raqaM i, per 
extensió, (cpagh)) (les cur- 
sives són nostres). 

12.  Terme emlprat per  
nombrosos viatgers euro- 
peus a IrAfrica, com es- 
menta P. Mercier a nRe- 
marques sur la significa- 
tion du "tribalisme" actuel 
en  Afrique noire),, Cahiers 
Internationaux de Sociologie, 
vol. X X I  (1962), pkg. 61-80 
i phg. 62. 

13. J.-L. Amselle, aEth- 
nies et espaces: pour une 
anthropologie  topologi-  
que)) a J.-L. Amselle i E. 
M'Bokolo (dir.), Arn coeur de 
l'ethnie. Ethnies, tribalisme et 
état en Afrique. Paris: Edi- 
tions la Découverte, 1985, 
phg. 11-48, pkg. 14-15. 

14. M. Godelier, ((Le con- 
cept de tribu. Crise d'un 
concept ou crise des fon- 
d e m e n t s  empi r iques  d e  
l'anthropologie?)), Horizon, 
trajets marxistes em anthro- 
pologie. Paris:  Maspero ,  
1973, pkg. 93-131. 

15. Val a dir que en  un  
altre article més recent (M. 
Godelier ((Identitat ktnica, 
cultural i nacional: un  cas 
de Nova Guinea)) a [col.] 
Co~struint  identitats: mites i 
símbols. Barcelona: Funda- 
c ió  Caixa  d e  Pens ions ,  
1988, phg. 89-104), Gode- 
lier estableix una diferen- 
ciació entre tribu i etnia en 
descriure la realitat baruya 
(una petita ((tribu)) de Pa- 
pua  Nova Guinea):  ((una 

construccions culturals i histbri- 
ques.1° Perb el nom no fa sempre la 
cosa i en alguns medis roman la idea 
que les etnies constitueixen una es- 
sencia, com ho fóra antany la raca," 
fet que continua dificultant la com- 
prensió del fenomen. En qualsevol 
cas, aquesta no és més que una nova 
conseqiiencia de la imprecisió del 
terme, que palesa la necessitat de 
definir-10 amb rigor. 

3. Tribu i etnia 

La paraula tribu (de tribus, barbar, 
estranger en el llenguatge de l'im- 
peri Roma), que trobem als segles 
xvr i xvrr equivalent a ccnació)) en de- 
terminats medis,12 ha pres en el 
llenguatge antropolbgic, especial- 
ment en la tradició anglosaxona, un 
significat més restringit en designar 
un determinat tipus de societats. 
Conseqiiencia de la necessitat in- 
herent al període colonial de clas- 
sificar les societats a colonitzar en 
sentit negatiu, tribu ha pres el sig- 
nificat oposat a tot al10 que carac- 
teritza la societat occidental: les so- 
cietats tribals són societats sense 
histbria, sense escriptura, preindus- 
trials, primitives en definitiva.13 De- 
nunciant l'empirisme de l'evolucio- 
nisme i el neoevolucionisme que 
des de Morgan fins a Sahlins han 
emprat aquest terme per designar 
un estadi de l'evolució i alhora un 
tipus de societat imprecisament de- 
finit, Godelier, en una revisió del 
concepte cctribu))14 creu que, més que 
donar-li un nou contingut -accep- 
tar que la forma general de les re- 
lacions socials al si d'aquestes so- 
cietats és la de les relacions de pa- 
rentiu-, el que cal és canviar els ter- 
mes del problema i preguntar-se 
quina és la causa que aixb sigui així. 

Perb Godelier en aquest article ana- 
litza el valor heurístic del concepte 
de tribu per a l'anhlisi de les es- 
tructures socials dins la més pura 
tradició marxista i prescindeix del 
fenornen de l'especificitat del con- 
t ingut  cul tura l  que  cadascuna 
d'aquestes societats elabora i inter- 
canvia en les seves relacions amb 
les altres.15 Quan ens topem amb els 
fenblnens contemporanis de reivin- 
dicació i de rebuig alhora, segons la 
situació i els participants, de la di- 
ferencia, ens hem d'interrogar sobre 
el contingut d'aquestes realitats que 
el mot de grup vol representar i 
mantenir. Aixi, mantenir el terme 
tribu és relegar el fenomen a les so- 
cietats del tercer món i evadir al- 
hora els problemes que el contacte 
cultural planteja a tots els punts de 
la terra. 

En definitiva, 1'6s del terme tribu 
en l'anhlisi antropolbgica implica- 
va, com assenyalh R. Cohen,16 la 
consideració de les unitats d'estudi 
isolades, fet que posteriorment al- 
tres autors han denunciat17 i la 
manca de consideració de les rela- 
cions interktniques. Aixi, segons el 
quadre proposat per Cohen, la in- 
troducció del terme ccetnia))18 per- 
met, per oposició a tribu, un rigor 
científic més gran lligat a una neu- 
tralitat ideolbgica, ates que consi- 
dera les societats com a no isolades 
(contra el que es desprenia del ter- 
me tribu), com a contemporanies 
(en oposició a la connotació ccpri- 
mitivan de tribu), és un terme apli- 
cable universalment i no solament 
a les societats no occidentals, no es 
limita a la definició pel biaix de trets 
objectius i té en compte les rela- 
cions d'oposició amb les societats 
vei'ncs en la creació de les fronteres 
etniques. 



Diverses representacions de 
la raca negra realitzades 
per artistes europeus de 
diferentes 2poques: A .  
Escultura romana trobada 
prop de Chalon-sur-Saijne, 
Franca, l'any 1763; B. 
Albrecht Dürer (1528); C. 
Camper (1 791). 

Els treballs de camp de l'etnologia 
clhssica ja se les havien amb el que 
actualment anomenem grups et- 
nics, sense utilitzar encara el mot i 
sense plantejar-se la definició del 
concepte, com ha criticat J.L. Am- 
selle, per a qui (cel tractament del 
problema de 1'"lttnia" ha estat con- 
siderat pels investigadors de camp 
com una carrega, de la qual cal des- 
empallegar-se com més aviat mi- 
llor per abordar els "veritables" 
camps: els del parentiu, de l'eco- 
nomia o del simbolisme, per exem- 
ple. Quan de fet, la definició de I'&- 
nia estudiada hauria de constituir la 
interrogació epistemolbgica fona- 
mental de tot estudi monografic i 
que en un sentit tots els altres as- 
pectes haurien de derivar-~e'n.))~O 
Amb tot, el terme etnia comen~a  a 
ser utilitzat correntment en els tex- 
tos antropolbgics al principi dels 
anys setanta21 i des d'aleshores ro- 
man obert el debat sobre el signi- 
ficat d'aquest mot. 

En termes cl~ssics, fora de la re- 
flexió tebrica oberta els darrers vint 
anys, hom defineix una etnia com 

tr ibu és u n  con jun t  de 
grups de parentiu,  asso- 
ciats per defensar i explo- 
tar un territori particular 
que comparteixen, asso- 
ciats, doncs, per reproduir- 
se junts físicament i so- 
cialment [...]. L'etnia cons- 
titueix u n  marc general 
d'organització de la socie- 
tat, el domini dels princi- 
pis, perb la reali tzació 
d'aquests principis es fa en 
una forma social que és re- 
produi'da i que reprodueix, 
que és la forma tribal.)) 
(P&. 96) 

16. R. Cohen, ((Ethnicity: 
problem and focus in anth- 
ropologyv, Annual Review of 
Anthropology, 7 (1978), phg. 
379-403. 

17. Vegeu J.-L. Amselle, 
1985, op. cit. 

18. Cohen empra l'adjec- 
tiu ethnic, ates que la llen- 
gua anglesa no ha incor- 
porat el substantiu ((etnia)) 
com ho han fet altres llen- 
gües europees (vegeu Tay- 
lor 1991, op. cit.), tot i que 
alguns autors ja utilitzen el 
neologisme ethny (P. L. Van 
den Berghe, ((Class, race 
and ethnicity in African, 
Ethnic and Racial Studies, 
1983, vol. 6, phg. 222) o eth- 
nie (P.L. Van den Berghe, 
((Ethnicity and the socio- 
biology debate)) a J. Rex i 

D. Mason (eds.), Theories of 
Race and Ethnic Relations. 
Cambridge: U.P., 1986) en 
considerar sarregosa l'ex- 
pressió ethnic group. 

19. Aquest apartat és una 
revisió i una  ampliació 
d'una analisi del concepte 
d'ttnia feta en un treball 
anterior (M. Ventura, ((Eth- 
nie, identité ethnique, eth- 
nicité. Parcours théor i -  
que)), a Identité ethnique. Dé- 
finitions et redéfinitions. Le 
cas shuar. Mémoire du DEA. 
Paris: EHESS, 1990). 

20. J.-L. Amselle, 1985, 
op. cit., phg. 11. 

21. Segons un estudi de 
L. A. Despres, ((Toward a 
Theory of Ethnic Pheno- 
mena)) a L. A. Despres [ed.], 
Ethnicity and Resource Com- 
petition in Plural Societies. 
The Hague, Paris:Mouton, 
1975, a partir del 1971 hom 
comenca a trobar el terme 
en els índexs dels manuals 
d'antropologia, comencant 
pels treballs de Beals 6 
Hoijer i Harris i aixb, se- 
gons aquest autor, proba- 
blement a causa de l'im- 
pacte de l'obra de Barth el 
1969, de qui: parlarem més 
avall. 



22. R. Breton, 1981, op. 
cit., pag. 8. 

23 .  G .  Carter Bentley, 
({Ethnicity and practicen, 
Comparative Studies i n  So- 
ciety a n d  His tory ,  vol. 29  
(1987), pag. 24-55 i phg. 24. 

24. Malgrat reconeixer 
l'extraordinari avantatge 
d'aquesta empresa compi- 
ladora del coneixement so- 
bre l'etnografia de tot el 
món, tant l 'Human Relations 
Area File com els atles et- 
nografics presenten les li- 
mitacions derivades, d'una 
banda, d'aquesta manca 
d'acord en la definició de 
les unitats d'analisi i de 
l'altra i consegüentment. 
de la gran varietat de cri- 
teris que han emprat els et- 
nbgrafs en els seus estudis 
de camp, font de les dades 
emprades per a la confec- 
ció dels mapes, al la qual 
cosa s'afegeix la voluntat 
d'exhaustivitat del mate- 
rial ofert, que fa que els au- 
tors s'hagin inclinat a ba- 
rrejar dades histbriques 
amb dades contempora- 
nies. Tot plegat fa un pot- 
pourri que obliga 1). H. Pri- 
ce, en el seu Atlas of World 
Cul tures  (Newbuwy Park, 
London: Sage Publications, 
1990), a justificar-se en la 
introducció tot remetent-se 
als autors dels treballs i ac- 
ceptar que l'Atles perd un 
dels seus objectius perb 
continua essent u11 punt de 
referencia a partir del qual 
cal recórrer als estudis ori- 
ginals. Per comprendre els 
avatars de l'empresa com- 
piladora i la comparació 
intercultural des dels seus 
orígens, vegeu A. González 
Echevarria, Etnogra f ia  y 
comparación. La investigacidn 
intercultural en  antropologia. 
Bellaterra: Publicacions 
d'Antropologia Cultural, 
UAB, 1990. 

un grup d'individus que compartei- 
xen un cert nombre de trets en 
comú -antropolbgics, lingüístics, 
politico-histbrics, etc.- l'associació 
dels quals constitueix una cultura.22 

Un dels primers antropblegs a re- 
marcar la imprecisió de l'assumpció 
fou E. Leach qui, en el seu estudi 
sobre els Icachin l 'any 1954, ja 
s'adonh que els membres d'un grup 
social no han de compartir neces- 
shriament un conjunt de trets cul- 
turals distintius sinó que, ben al 
contrari, les unitats socials estan 
produides per processos subjectius 
d'adscripció que no tenen necessh- 
riament relació amb la percepció 
dels observadors sobre les discon- 
tinui'tats culturals.23 Aixb afegia un 
nou problema al ja controvertit de- 
bat sobre la definició de les unitats 
d'anhlisi en la recerca comparativa 
intercultural, que aviat demostra les 
seves l i m i t a ~ i o n s , ~ ~  com ho palesa la 
discussió que va comencar arran de 
la publicació de l 'article de R .  
Naro112' sobre la  cultu tu nit)). Aquest 
autor concebia el concepte d'unitat 
cultural com un grup de persones 
que comparteixen una  mateixa 
llengua domkstica i que pertanyen, 
o bé al mateix Estat, o bé al mateix 
grup de contacte,26 i creu poder es- 
tablir quatre tipus de crcllltunit)) bh- 
sics, distinció criticada pel mateix 
Murdock, entre d'altres, per a qui 
s'haurien de limitar a un  sol tipus 
per fer possible la comparabilitat. 
Dels vint-i-dos comentaris que se- 
gueixen la proposta, només dos au- 
tors (Driver i Leach) posen en dubte 
la validesa del mtttode comparatiu 
intercultural en si mateix i set dis- 
cuteixen la natura fonamental del 
concepte d'unitat cultural, mentre 
que la immensa majoria enfoquen 
la discussió a debatre les dificultats 

de concedir importancia a unes o al- 
tres característiques culturals en la 
definició, sense aportar nova llum 
ni senyals d'obrir vies per a l'acord. 
I és que l'opció de Naroll per a l'es- 
tabliment d'una convenció per a la 
definició de la unitat cultural, in- 
dependentment de l'abast de les 
unitats culturals reconegudes pels 
mateixos nadius, que havia de per- 
metre una suposada operativitat 
científica més gran, se n'aparta pa- 
radoxalment, com més tard també 
criticarh Barth per a tots els autors 
primordialistes, en fer del discurs 
científic una abstracció allunyada 
de la realitat i amb el risc correlatiu 
de transformar els fets per adaptar- 
10s a la definició de la unitat. 

Efectivament, d'entre els primers 
tebrics que reflexionaren sobre 
aquest concepte, trobem els pri- 
mor dial is te^,^^ que consideren, se- 
guint la concepció clhssica, el grup 
ktnic com una unitat cultural ca- 
racteritzada per un  cert nombre de 
trets ((objectius)); aquests atributs 
objectius són la llengua, el territori, 
el fenotip, algunes formes d'orga- 
nització política, social, econbmica 
o religiosa; alguns grups saturen 
aquests marcadors tttnics, mentre 
que d'altres només en posseeixen un 
o dos, ad hoc que ha desencadenat 
tota una altra discussió a partir de 
les teories cognitivistes sobre l'abast 
dels trets que comparteixen els 
membres d'un grup i l'existkncia 
d'una mena de centre i de perifkria 
entre els membres segons la seva 
aproximació a l'individu prototipus 
del grup. Inherent a aquesta con- 
cepció és la idea que les categories 
no s6n netes sinó que les fronteres 
entre les unes i les altres són borro- 
ses, i aquesta característica, que no 
treu valor al concepte segons la 



Tucanini, u n  dels darrers 
supervivents dels avui  
extingits tasmans. 
Fotografia: American 
Museum of Natural 
History. 

ciencia c ~ g n i t i v a , ~ ~  pretén trobar 
una continuitat entre la definició 
d'un grup ktnic a partir d'un nom- 
bre de trets objectius i elaboracions 
tebriques posteriors de que parla- 
rem més avall. 

Perb el primordialisme s'ha pre- 
sentat ben sovint com un essencia- 
lisme forca perillós ates que deter- 
mina els individus no sols cultural- 
ment sinó també biolbgicament. 
Així, mentre que Francis, que porta 
a l'extrem el convencionalisme i 
l'inductivisme ja seguits per Naroll, 
subratlla com a constitutiu essen- 
cial dels grups ktnics la descenden- 
cia H.R. Isaacs presenta 
clarament en que consisteix aquesta 
perspectiva: per a ell, la identitat bh- 
sica d'un grup és ((la identitat cons- 
tituida per allb amb que una per- 
sona neix o adquireix a la naixen- 

Per més que l'individu vulgui 
abandonar la seva identitat ittnica, 
ningú no l'hi podrh treure mai i en- 
cara menys si hom té en compte que 
per a ell el component més tangible 
d'aquesta identitat és el cos, intrans- 
formable i adquirit fonamental- 
ment per herencia per la via dels 
gens.31 Isaacs posa en evidencia una 
de les dificultats dels tebrics pri- 
mordialistes, darrerament palesada 
per alguns autors crítics del terme 
((etnicitat)): la seva confusió amb el 
concepte de 

En una altra línia, v a n  den Berg- 
he havia tractat el tema de l'etni- 
citat en relació amb la desigualtat 
com a producte d'una presa de cons- 
ciencia etnica engendrada per un 
(ccolonialisme intern)).33 Més tard, 
tot i recalcar la necessitat de con- 
siderar tant l'aspecte objectiu com 
el subjectiu de la raca i de l'etnicitat, 
a partir de l'any 1978 creu poder ex- 
plicar aquests fenbmens sota el pa- 

25. R. Naroll, ((On Ethnic 
Uni t  Classification,, Cu- 
rrent Anthropology, vo1.5, 
núm. 4 (1964), phg. 283- 
312. 

26. R. Naroll, 1964, op. 
cit., phg. 280. 

27. Per a la caracteritza- 
ció d'alguns dels corrents 
analitzats e n  aquest estudi, 
hem seguit una síntesi molt 
ac l a r ido ra  d e  F. M o r i n ,  
((Identité ethnique et  eth- 
nicité. Analyse critique des 
travaux anglosaxons)) a P. 
Tapp [dir.], Identités collec- 
tives et changements sociaux. 
Toulouse: Privat, 1980, phg. 
55-58. 

28. C. K. Mahmood i Sh. 
L. Armstrong, ((Do ethnic 
groups exist?. A cognitive 
perspective on  the concept 
of cul tur es)^, Ethnology, vol. 

XXXI, núm. 1 (1992), pkg. 
1-14, phg. 5. 

29. E. I<. Francis ,  Inte- 
rethnic Relations. A n  Essay in 
Sociological Theory. Nueva 
York: Elsevier, 1976, phg. 
6. 

30. H. R. Isaacs, ((Basic 
Group Identity: the Idols of 
the Tribe)) a N. Glazer i D. 
Moynihan [ed.], Ethnicity: 
Theory and Experience. Har- 
vard U P ,  1975, phg. 29-52, 
phg. 30. 

31. H. R. Isaacs, 1975, op. 
cit., phg. 35-36. 

32. Sobre aques t  pun t ,  
vegeu l'apartat final ((Et- 
nicitat i racisme)). 

33. F. Morin, 1980, op. 
cit., phg. 56. 



34. P. Van den Berghe, 
T h e  Ethn ic  Pheno~menon .  
Nova York: Elsevier, 1981. 

35. La selecció de paren- 
tiu o kin selection és defi- 
nida per E.O.Wilson, con- 
siderat el pare de la socio- 
biologia, com ala selecció 
dels gens deguda al un o a 
diversos individus que afa- 
voreixen o desafavoreixen 
la supervivkncia i la repro- 
ductivitat dels parents pro- 
pers [directes i colaterals] 
que posseeixen els matei- 
xos gens per descendkncia 
comuna)) (traducció de la 
versió francesa La sociobio- 
logie. Paris: Le Rocher, 1987 
(197'5, 1980), phg. 622, de la 
qual també hem adaptat la 
traducció de l'expressió 
anglesa k i n  selection, en  
frances sélection de parenté). 

36. Podríem traduir el 
terme per valor selectiu 
net, seguint la versió fran- 
cesa valeur sélective nette. 
També seguint  aquesta  
mateixa versió (Wilson, 
1987, op. cit., pig. 606), de- 
finim el concepte com ela 
suma de l'aptitud personal 
d'un individu i de tota la 
seva influkncia sobre l'ap- 
titud dels seus parents pro- 
pers, altres que els descen- 
dents directes; en altres 
termes, l'efecte total de la 
selecció de parentiu en re- 
laci6 a un indiviau.)) 

37.  Van d e n  Berghe,  
((Race and ethnicity: a so- 
ciobiological perspective)), 
Ethnic and Racial Studies, 
vol. 1 (1978), pag. 401-41 1, 
phg. 403. 

38. Op. cit. (vegeu nota 
18). 

39.  Van d e n  Berghe,  
1978, op. cit., p8g. 403. 

radigma de la sociobiologia, en un 
article que precedirh la seva contro- 
vertida obra The Ethnic Phenome- 
 on.^^ El mecanisme genetic pro- 
posat per la sociobiologia per ex- 
plicar la socialitat animal és la se- 
lecció de parentiu35 a fi de maxi- 
mitzar l'inclusive f i t ~ e s s . ~ ~  Per expli- 
car la socialitat humana, Van den 
Berghe proposa dos altres factors a 
més de la selecció de parentiu: la re- 
ciprocitat i la coerció. La tesi central 
d'aquest autor és que tant l'etnicitat 
com la (craqa)) (en el seu sentit so- 
cial) són, de fet, extensions del llen- 
guatge del parentiu i que, conse- 
güentment, els sentiments ktnics i 
racials han de ser compresos com 
una forma ampliada i atenuada de 
la selecció de pa renti^,^' mentre que 
d'altres tipus de relacions com les de 
classe, són d'una natura diferent i 
romanen en l'hmbit de la recipro- 
citat. 

En articles posteriors  (1983, 
1986),38 Van den Berghe ha respbs 
a l'allau de crítiques rebudes al seu 
enfocament. Van den Berghe es de- 
fensa anticipadament del racisme 
que se li atribueix i assegura que la 
sociobiologia no és un retorn al dar- 
winisme social ni al racisme, attts 
que no menysprea la importhncia 
del medi i de la cultura39 i a més 
concedeix que ((la nostra progra- 
mació genittica és altament flexible)) 
i doncs, al seu entendre, al'etnicitat 
és tant primordial com situacio- 
na l~ .~O 

Quant a l'extensió del llenguatge 
del parentiu als grups etnics, expli- 
cació forcada de l'etnicitat atesa la 
magnitud de molts d'aquests grups 
en la societat contemporhnia, que 
elimina tota veracitat a la idea de la 
descendencia comuna, Van den 
Berghe assegura que només el gran 

nombre d'individus d'aquestes so- 
cietats no és un impediment per al 
desenvolupament de la solidaritat 
etnica, perque hi ha un continuum en 
els graus de relació entre la família 
nuclear i les nacions senceres i si bé 
en aquests darrers casos la descen- 
dencia comuna és més fictícia que 
real, aixb no li treu validesa: perqui? 
els mites d'origen siguin implia- 
ment creguts, han de ser crei'bles i 
en l'evolució de les societats hi ha 
sovint períodes d'endogamia con- 
sanguínia que permeten l'etnicitat 
en etapes  posterior^.^^ 

El problema del discurs de Van 
den Berghe sobre l'etnicitat no és en 
el seu desenvolupament, que conté 
una certa coherencia interna, sinó 
en la teoria de la selecció de parentiu 
en que es fonamenta. Efectivament, 
la sociobiologia utilitza aquesta teo- 
ria per explicar el comportament 
humh sense arribar a demostrar com 
un determinat patrimoni gentttic per- 
met I'aparició d'uns determinats ca- 
rhcters culturals.42 

El gran tebric que dona l'empenta 
per al desenvolupament dels estudis 
sobre la identitat tttnica i oferí una 
visió il.luminadora del fenomen, fou 
Frederik Barth a la introducció del 
llibre Ethnic Groups and Boundaries 
l'any 1969. Barth s'adona de la in- 
capacitat del primordialisme clhssic 
per a la comprensió del lloc dels 
grups ittnics en les societats: segons 
ell, l'atribució de característiques 
objectives definidores dels grups ens 
fa creure que els grups tenen assig- 
nats uns límits, estan isolats en l'es- 
pai i són esthtics en el temps i que 
l'evolució i l'intercanvi entre les 
cultures és l'aculturaci6. D'altra 
banda, quan hom determina els 
constituents d'un grup ktnic, sovint 
confon els trets culturals amb els 



efectes de l'ecologia. Al seu enten- 
dre, la definició de la identitat kt- 
nica hauria de reposar en la dels 
elements emprats pels actors per es- 
tablir i mantenir una distinció kt- 
nica, tant en els signes exteriors com 
en els codis de conducta. D'aquesta 
manera, els aspectes culturals que 
marquen el límit poden canviar, 
com ho pot fer l'organització del 
grup, perb el que ens permet estu- 
diar la forma i el contingut cultural 
que canvien, és la subsistkncia de la 
dicotomia entre membres i estran- 
g e r ~ . ~ ~  Des d'aquest punt de vista, el 
nucli de la recerca és el límit ktnic 
definit pel grup més que no el con- 
t ingut  cul tura l  que  engloba,  i 
aquests límits són límits socials, tot 
i que poden tenir els seus conco- 
mitants territorials. De fet, tots els 
grups socials poden canviar de sis- 
tema polític o &organització eco- 
nhmica o fins i tot de religió o de 
llengua sense per aixb perdre l'au- 
toidentificació anterior; en altres 
paraules, el canvi cultural no és la 
fi d'una identitat ktnica. Malgrat tot, 
com que la identitat est& associada 
a un conjunt de normes de valor es- 
pecíficament culturals, Barth pun- 
tualitza que hi ha circumst&ncies en 
que la identitat es podra expressar 
amb kxit moderat i en tot cas limits 
que no es poden f r a n q ~ e j a r , ~ ~  as- 
pecte que també remarca Teresa San 
R ~ m á n ~ ~  quan, dins la mateixa línia 
situacional, estableix la distinció 
entre ((contingut ktnic)) -el bagatge 
cultural, més o menys ric, extens i 
dinhmic que manté un grup ktnic- 
i la ((identitat etnica)) -la concepció 
del propi grup per part dels mem- 
bres que el configuren i dels altres 
com a categoria de persones amb 
identitat prbpia en oposició a d'al- 
tres categories-, i afegeix que  

aquesta darrera no es pot donar sen- 
se un cert contingut ktnic. Barth es- 
tableix aquesta distinció referint-se 
al ((contingut cultural)) i conclou així 
que la histbria d'un grup ktnic no 
coincideix amb la histbria de la cul- 
tura de quk es nodreix. 

Amb l'aportació de Barth se'ns 
aclareixen moltes de les situacions 
contemporanies de ((revitalització)) 
ktnica com els moviments de resis- 
tencia indígena a les Amkriques o 
bé en molts punts d'iisia o bé l'ano- 
menat cctribaIisme)) a lrAfrica, que 
ell engloba sota el terme de mati- 
vismes)). Efectivament, en aquestes 
societats, el contacte colonial i post- 
colonial ha provocat un seguit de 
canvis, fonamentalment econbmics, 
pero sovint acompanyats d'una co- 
lonització ideolbgica -per la via de 
les missions, en la majoria dels ca- 
sos la primera institució occidental 
a penetrar visiblement-, que ha de- 
sembocat en la paradoxa d'una et- 
nicitat basada en una recreació de 
la prbpia cultura a partir d'una cul- 
tura ((tradicional)), ja transformada, 
i la incorporació dels nous ele- 
ments, indispensables per permetre 
la  superv ivknc ia  com a g r u p  
d'aquestes  societat^.^^ Segons Barth, 
la identitat ktnica sera acceptada i 
potenciada i emprada per al desen- 
volupament de noves posicions i 
nous patrons d'organització de les 
activitats en  benefici propi. En 
aquestes circumstancies, sovint hom 
reactiva un dels nivells d'identifi- 
caci6 d'entre els que ofereix la so- 
cietat tradicional i sovint es dóna 
una transformació del mode d'or- 
ganització del grup ktnic, de manera 
que les formes contemporanies ten- 
deixen a ser fonamentalment polí- 
tiques, sense per aixb deixar de ser 
etniques. 

40. Del darrer parhgraf 
del seu llibre The Etknic 
Phenomenon  (1981), citat 
per J. Rex: ((Review arti- 
cle)), Ethnic and Racial Stu- 
dies, vol. 6 (1983), phg. 368- 
371. 

41.  Van d e n  Berghe,  
1983, op. cit., phg. 226-227. 

42. Una crítica recent a 
la sociobiologia des del 
punt de vista epistemolb- 
gic ha estat realitzada per 
Alexandre Surrallés i Ca- 
longe a: Des g tnes  aux  gens. 
L'éckec de la sociobiologie. Des 
cas arnazoniens. Mémoire du 
DEA, Paris: EHESS, 1990. 

43. F. Barth, ((Introduc- 
ción)) a F. Barth [ed.], Los 
grupos étnicos y sus fronteras. 
México: FCE, 1976 (1969), 
pag. 9-49, pkg. 16. 

44. F. Barth, 1976, op. 
cit., phg. 31. 

45. T. San Román, Gita- 
nos de Madrid y Barcelona. 
Ensayos sobre aculturacidn y 
etnicidad. Bellaterra: Publi- 
caciones de Antropologia 
Cultural, UAB, 1984, phg. 
46 i 118-119. 

46. 11,lustrativa d'aques- 
ta realitat és l'anhlisi de la 
s i tuació dels indígenes  
shuar de l'Amazbnia equa- 
toriana realitzada per Ph. 
Descola, ~Ethnicité et dé- 
véloppement économique: 
le cas de la Fédération des 
Centres Shuar)) a GRAL, In- 
dianité, ethnocide, indigenis- 
me  en  Amérique Latine. Pa- 
ris: CNRS, 1982, phg. 221- 
237. Sobre aquest mateix 
grup hem fet una anhlisi de 
la creació conscient de la 
seva identitat etnica a tra- 
vés de la seva fixació en els 
textos escrits en: d 'ethni- 
cité Shuar. Analyse des Do- 
cuments)) a Identité Ethni- 
que ..., 1990, op. cit. 



47. A. Cohen, ((The Les- 
son of Ethnicity)) a A. Co- 
hen  [ed.], Urban Ethnicity. 
London, Nova York: Tavis- 
tock Publications,  1974, 
pag. IX-XXIV, pkg. XII. 

48. L. A. Despres, ((To- 
ward a Theory of Ethnic 
Phenomena)) a L. A. Des- 
pres [ed.], Ethnicity and Re- 
sourre Competition i n  Plural 
Societies. The Hague, Paris: 
Mouton, 1975, pag. 186- 
207, phg. 194. 

49. D. Bell, ((Ethnicity 
and Social Change)) a M. 
Glazer i D. P. Moynihan 
[ed.], Ethnicity: Theory and 
Exper i ence .  Harvard  UP, 
1975, plg. 172. 

50. L. A. Despres, op. cit., 
pag. 196-198. 

51. R. Cohen, 1978, op. 
cit., pag. 394. 

52. R. Cohen, 1978, op. 
cit., pag. 397. 

53. E. E. Cashmore, ((Eth- 
nicity)) a E. E. Cashmore [et 
al.] [ed.], Dictionary of Race 
and Ethnic Relations. Lon- 
don: Routledge, 1988, pkg. 
97-102, pag. 101. 

54. Vegeu la critica a la 
incomprensi6 del fenomen 
ktnic per la sociologia mar- 
xista que fa R. Norton a 
((Bthnicity and class: a con- 
ceptual note with referen- 
ce to the politics of post- 
colonial societies)), Ethnic 
and Racial Studies, vol. 7 
(1984), pkg. 426-434. 

Fora d'alguns autors que roma- 
nen estancats en el primordialisme, 
la majoria dels tebrics de l'etnicitat 
reconeixen l'aportació fonamental 
de Barth, perb trobem un altre gran 
corrent, instrumentalista, que com- 
pren l'etnicitat com una variable, 
interdependent amb d'altres i recri- 
minen a Barth l'atribució a l'etni- 
citat d'una existencia en si mateixa, 
independent de tot context 
Aquests autors analitzen l'etnicitat 
en termes d'interconnexions amb 
les relacions econbmiques i políti- 
ques ,  d ' a q u i  e l  t e r m e  genkr i c  
d'ccetnicitat política)). En definitiva, 
aquest punt de vista prové d'una 
comprensió del fenomen de l'etni- 
citat en el context pluriktnic i com- 
prkn, com anuncia D e s p r e ~ , ~ ~  el fet 
ktnic des del punt de vista de la teo- 
ria de l'estratificació o de la més ge- 
neral teoria del poder. L'etnicitat és 
entesa com una resposta dels grups 
més desavantatjats i representa un  
esforc d'aquests grups d'utilitzar un 
mode cultural per progressar eco- 
nbmicament i En defini- 
tiva, si l'etnicitat és vista com una 
competició dels grups pels recursos 
escassos, atesos els diferents medis 
hi haura diferents graus de com- 
petició i, doncs, diferents nivells 
d'etnicitat; en aquest sentit, l'etno- 
gknesi implica processos pels quals 
les poblacions esdevenen més o 
menys diferenciades culturalment 
com a conseqiiencia de  la  seva 
adaptació econbmica i social als di- 
ferents medis tecno-ecolbgi~s .~~ 

Aquest punt de vista ha  estat ma- 
tisat per R. Cohen qui, tot i afirmar 
com els seus predecessors que l'et- 
nicitat no existeix fora de les rela- 
cions interktniques, posa en dubte 
que aquesta sigui només un  aspecte 
de l'estratificació social:51 com ho 

demostren algunes dades etnogra- 
fiques, hi ha relacions interktniques 
no basades en desigualtats entre els 
grups i casos en que l'etnicitat pot 
tenir un  valor tan positiu per als 
membres del grup ktnic, que una 
absencia d'estratificació i una pos- 
sible incorporac ió  a m b  pkrdua  
d'identitat pot produir moviments 
d'oposició per revitalitzar i venerar 
la distinció cultural perduda. Mal- 
grat sixb, aquest autor segueix els 
seus col.legues en la justificació de 
l'etnicitat i en  conclou que de fet, 
aquesta esdevé (almenys potencial- 
ment) més rellevant en els estats na- 
ció moderns perque hi ha una com- 
petencia més gran per uns recursos 
escassos i les oportunitats per a la 
mobilització ktnica hi  són, d'altra 
banda, més grans.52 

Elaboracions posteriors de la teo- 
ria instrumentalista han mantingut 
l'kmfasi en la comprensió de l'et- 
nicitat com una resposta a condi- 
cions materials, malgrat que aques- 
ta aparegui com un  fenomen cul- 
t ~ r a l . ~ ~  Aquesta concepció condueix 
a plantejar-se el paper de la cons- 
ciencia ktnica en relació al de la 
conscikncia de classe i si bé per a 
alguns autors marxistes l'etnicitat 
és clarament una manera d'emmas- 
carar els interessos de classe pro- 
moguts per les classes dominants,54 
la majoria dels autors accepten la 
inflexibilitat d'aquesta concepció 
com un  greu error científic, d'altra 
banda falsat per l'evidencia empi- 
rica. Així, el mateix Cashmore ac- 
cepta que l'etnicitat i el conflicte et- 
nic seran en el futur tan importants 
com el conflicte de classe, tot i que 
afegeix l'existencia d'una connexió 
moli intima entre la posició de clas- 
se i la resposta ktnica ates que gai- 
rebé sempre els grups ktnics s'orga- 



nitzen a partir d'una posició de clas- 
se baixa marginada.55 Per a ell, si cal 
diferenciar els dos fenbmens és no- 
més per a propbsits analítics, tot i 
que en una altra banda assegura que 
la identitat etnica és clarament si- 
tuacional i, doncs, un grup etnic és 
tan real com els membres i els no- 
membres volen que ho sigui, i aixb, 
exemplificat pels casos del movi- 
ment rastafari i el dels negres ame- 
ricans a partir dels anys seixanta. 
D'altra banda, J. Rex admet que no 
es pot reduir el fenomen etnic a una 
explicació en termes econbmics i, 
prenent els exemples de les agru- 
pacions ittniques en les societats co- 
lonials, concedeix igual importhn- 
cia a les circumsthncies polítiques 
en la creació de l ' e t n i ~ i t a t . ~ ~  De la 
mateixa manera, R. Norton subrat- 
lla la paradoxa de l'etnicitat, que 
((sovint, tant enforteix I'expressió 
d'una milithncia popular arrelada 
en les frustracions de classe com 
permet i, fins i tot, encoratja la uni- 
tat entre classes));57 al seu entendre, 
les ((idees i els símbols de la identitat 
ktnica i l'estatus han estat bases per 
a la solidaritat política militant més 
que no les condicions materials so- 
les)) i aixb, perquit l'etnicitat ((és una 
afirmació de la dignitat exclusiva 
que pot ser mantinguda, en invocar 
tradicions i mites, independentment 
de les institucions i de les estruc- 
tures de l'economia i l'estat que di- 
versifiquen les identitats de la gent 
i en fragmenten les relacions. És una 
proclamació de l'ésser huma com a 
distint de la posició estructural so- 
cial -una afirmació o una crida so- 
bre el que un cert grup és intrínse- 
cament, sense importar la seva si- 
tuació i condició en les estructures 
de la societat i de l ' econ~mia . ) )~~  En 
definitiva, mentre que la consciitn- 

cia etnica és una base potent per al 
manteniment d'una expressió mili- 
tant de les frustracions de classe, 
també pot encoratjar solidaritat en- 
tre els estrats socials. 

Un dels límits d'aquest punt de 
vista, esbiaixat per l'enfocament 
d'alguns dels autors en el medi urbh, 
és la tendencia a privilegiar l'estra- 
tegia dels actors sota l'angle de l'es- 
trategia i n d i ~ i d u a l , ~ ~  com és el cas 
per a Cohen, que afirma que ((els 
membres d'un grup d'interks que no 
poden organitzar-se formalment, 
tendiran a utilitzar, tot i que de ma- 
nera molt inconscient, qualsevol 
mecanisme cultural vhlid per arti- 
cular l'organització del grup.)k60 

D'altres autors han criticat l'ins- 
trumentalisme des d'un altre ves- 
sant i alguns han intentat síntesis 
d'aquest corrent amb una concepció 
moderada del primordialisme, que 
entén l'etnicitat a partir del poder 
emocional dels lligams etnics. Així, 
J. McICay, després d'una crítica dels 
aspectes més erronis d'ambdós 
corrents, assegura que la teoria de 
la mobilització política i econbmica 
(instrumentalisme en la nostra ter- 
minologia), té un considerable po- 
der explanatori per a alguns grups 
en certes situacions, perb no explica 
satisfactbriament tots els fenbmens 
e t n i ~ s . ~ ~  McI<ay recorre a dos tipus 
de casos en que s'invalida la teoria 
instrumental:  es refereix, d'una 
banda, als grups ittnics que persis- 
teixen malgrat el fet que les seves 
activitats són desavantatjoses so- 
cialment, inútils per als interessos 
del grup o, fins i tot, contraries a 
l'autoconservació i d'altra banda, 
esmenta aquells contextos, com en 
el cas basc i catalh, en que el pri- 
mordialisme -els lligams emocio- 
nals- roman en els grups subordi- 

55. Cashmore 1988, op. 
cit., pag. 102. Cashmore 
a f i r m a  a i x b  a l  m a t e i x  
temps que esmenta l'excep- 
cid del moviment catblic ir- 
landes i el dels jueus dels 
Estats Units. Les cursives 
són nostres. 

56. J. Rex, ((Preface)) a J. 
Rex i D. Mason [ed.], Theo- 
ries of Race and Ethnic Rela- 
tions, Cambridge UP, 1986, 
pkg. IX-XIII. 

57. R. Norton, 1984, op. 
cit., pag. 429. 

58. R. Norton, 1984, op. 
cit., pkg. 429 i 43 1. Les cur- 
sives són de l'autor. 

59. I. Taboada-Leonetti, 
((Production de l'identité 
ethnique minoritaire. Pour 
une sociologie des straté- 
giesn a AFA [ed.], Vers des 
sociétés pluriculturelles: étu- 
des comparatives et situation 
en France. Paris: ORSTOM, 
1987, pkg. 266-273 i pkg. 
269. 

60. A. Cohen, 1974, op. 
cit., pag. XVIII. 

61. J. McKay, aAn expla- 
na to ry  synthes is  of pri-  
mordial and mobilizatio- 
nist approaches to ethnic 
phenomena)) ,  Ethnic and 
Racial Studies, vol. 5 (1982), 
pkg. 395-420, phg. 399. Les 
cursives són de l'autor. 



62. J. McI<ay, 1982, op. 
cit., pag. 400-401 i nota 
pag. 415. Les cursives són 
de l'autor. Per als exem- 
ples, McKay cita W. Con- 
nor,  ((Nation-building or 
Nation-destroying?)), World 
Politics, 24 (1972), pag. 3 19- 
355 i M. Da Silva, ~Moder-  
nization and Ethn~ic Con- 
flict: The Case of the bas- 
ques)), Comparative Politics, 
7 (1975), pig. 227-251. 

63. J. McKay, 1982, op. 
cit., pag.  400, c i tant  W. 
Connor, 1972, op. cit. 

64. J. McKay, 1982, op. 
cit., phg. 400. Les cursives 
són de l'autor. 

65. G. M. Scott, Jr., ((A 
resynthesis of the primor- 
dial and circumstancial ap- 
proaches to ethnjc group 
solidarity: toward!; an ex- 
planatory model)), E t h n i c  
and  Racial Studies, vol. 13 
( i w o ) ,  pag. 147-i;ri. 

66. G. M. Scott, Jr., 1990, 
op. cit., pag. 167. 

67. E. Spicer, ((Persistent 
Identity Systems)), Science, 
vol. 4011 (1971), phg. 795- 
800, citat per G. IM. Scott, 
J r .  1990, op .  c i t .  És e n  
aquest article que es basa 
Scott per reformulmar la teo- 
ria (coposicional)~. 

68. G. M. Scott, Jr. op. 
cit., pag. 158. Les cursives 
són de l'autor. 

nats malgrat el fet que són més 
avanqats econbmicament que no els 
altres grups tttnics amb que entren 
en contacte.62 Per a McICay, les ex- 
plicacions que tenen a veure exclu- 
sivament amb els factors econbmics 
i polítics subestimen el poder emo- 
cional dels lligams ktnics i (cexage- 
ren)) la influencia del materialisme 
en el comportament En de- 
finitiva, les afiliacions d'etnia i de 
classe poden coincidir i de vegades 
ho fan, perb en molts casos no i aixb 
fa necessari distingir conceptual- 
ment els fenbmens etnics i de clas- 
se. Aixb mena aquest autor a cons- 
truir una matriu model per demos- 
trar les diferents maneres en que el 
primordialisme i l'instrumentalisme 
interaccionen, una matriu que no 
explica per qui les col.lectivitats et- 
niques emergeixen, persisteixen o 
desapareixen sinó que només des- 
criu quines combinacions d'interes- 
sos e ~ h i b e i x e n . ~ ~  Aquesta explica- 
ció -el perque- és el que intenta 
oferir G. M. Scott, Jr.65 en combinar 
també l'explicació psicolbgica a la 
solidaritat Ptnica oferta pel primor- 
dialisme i la comportamental que fa 
el punt de vista circumstancial (ins- 
trumental).  Scott, com havia fet 
McKay, veu la dificultat d'adduir el 
fet econbmic com a explicació ex- 
clusiva als fenbmens tttnics: (cel pri- 
mordialisme, si és ben conceptua- 
litzat -i ell també l'entén des del 
punt de vista d'emocions compar- 
tides-, ha de ser retingut en tot mo- 
del que intenta explicar completa- 
ment la solidaritat tttnica, perque 
sense ell, tindríem persones actuant 
sense emocions, ocupant-se a afir- 
mar la seva etnicitat totalment sen- 
se passió, de manera completament 
ponderada i raci0nal.1)~~ Perb per a 
Scott les emocions humanes no apa- 

reixen sense una causa prkvia, han 
d'estar relacionades amb unes cir- 
cumstancies sota les quals sorgei- 
xen cx bé es mantenen. I la cir- 
cumstancia en que majoritariament 
el fenomen de l'etnicitat apareix és 
quan un grup etnic s'oposa a un al- 
tre. La teoria ccoposicional)) és la ((re- 
síntesis de Scott i ix d'una refor- 
mulació de la teoria amb el mateix 
nom esbrossada per S p i ~ e r , ~ ~  que no 
és cap altra que una radicalització 
d'una de les aportacions principals 
de Barth, qui considerava que la in- 
teracció i l'acceptació social eren 
freqüentment la pedra angular so- 
bre la qual es construi'en les distin- 
cions etniques i que les diferttncies 
culturals podien persistir malgrat el 
contacte intertttnic. E n  canvi Spicer 
argüia que aquestes diferencies po- 
dien persistir a causa del contacte in- 
teretnic, especialment si el contacte 
era d " o p o s i ~ i 6 . ~ ~  La teoria de l'opo- 
sició, segons Scott, explica l'etnici- 
tat en totes les seves manifesta- 
cions, ates que des d'aquesta pers- 
pectiva, l'oposició pot prendre di- 
verses formes, econbmica, política, 
social, religiosa o alguna combina- 
ció d%questes, segons quins siguin 
els drets que el grup percep que li 
són negats, i en aquest sentit la per- 
cepció és important, perque l'opo- 
sició és entesa més subjectivament 
que no pas objectivament: el més 
important és com el mateix grup ex- 
perimenta i d'aquesta manera defi- 
neix l'oposició. Així, segons Scott, 
((com més gran és l'oposició -eco- 
nbmica, política, social, religiosa o 
una combinació d'aquests factors- 
percebuda per un grup ktnic, més 
gran és el grau amb que el seu sentit 
histbric de diferenciació ser& esti- 
mulat, i d'aquí el major grau de so- 
lidaritat o la major intensitat del seu 



La visió victoriana del 
blanc i la seva relació amb 
els altres grups humans. 
Un predicador anglosaxó 
voltat de representants de 
tots els grups racials 
coneguts. Gravat de l'obra 
de Wood, Natural History 
of Man (1870). 

moviment vers l'obtenció dels seus 
drets.))69 En aquest mateix sentit es 
desenvolupa l'aportació de Claudi 
Esteva Fabregat, que també entén 
l'etnicitat com un fenomen dina- 
mic, d'afirmació i oposició. Per a ell 
l'etnicitat presenta una interpreta- 
ció política i emocional alhora i la 
consciencia histbrica hi juga un pa- 
per important.70 

Dins de les revisions dels clhssics, 
trobem una altra puntualització, 
feta per E r i k ~ e n , ~ ~  qui, tot i declarar 
que parteix del punt de vista rela- 
cional i processual de Barth en la 
comprensió de l'etnicitat, emfatitza 
la necessitat de no negligir el con- 
tingut cultural real que entra en joc 
en la comunicació de les diferitncies 
ittniques, contingut que varia en els 
diferents contextos i que cal tenir 
en compte en l'explicació dels pro- 
cessos 5tnics. 

Tot i que a Barth se l'ha acusat 
d 'a l i i s tbr i~ ,~~ la seva aportació és as- 
sumida per desenvolupaments pos- 
teriors que reivindiquen la primor- 
dialitat de la histbria en la com- 
prensió dels fenbmens ittnics ac- 
tuals, com el corrent dinamista ini- 
ciat per P. M e r ~ i e r ~ ~  i reformulat per 
J.-L. Amselle a partir, entre d'altres, 
de Barth. Amselle, amb el seu tre- 
ball en el marc de l'antropologia 
africanista, esdevé un dels primers 
tebrics sobre l'etnicitat inscrits en la 
tradició francesa, que fins als anys 
vu i t an ta  havia  dedicat  moltes 
menys pagines que l'anglosaxona a 
la teoria dels grups Ptnics. 

Amselle, tot i que en una línia 
també instrumentalista, va més en- 
11% que els seus predecessors: més 
que redefinir operativament el con- 
cepte d'ccittnia)), al seu entendre, l'es- 
tudi histbric dels grups socials ens 
ha de portar a la ~~desconstrucciós 

69. G. M. Scott, Jr. op. 
cit., phg. 166. 

70. C. Esteva Fabregat, 
Estado, etnicidad y bicultura- 
lismo. Barcelona: Peninsu- 
la, 1984, pig. 30 i 31. 

71. T. H. Eriksen, eThe 
cultural contexts of ethnic 
differences)), M a n ,  (n.s.), 
vol. 26 (1991), phg. 127- 
144. 

72. Acusació feta pel ma- 
teix Eriksen, addui'nt la ne- 
cessitat de l 'estudi dels 
contextos socials i histbrics 
que donaren peu a la crea- 
ció de les identitats (op. cit., 
pig. 128-129); aquesta cri- 
tica ja l'havien feta els au- 
tors instrumentalistes de 
quP hem parlat, especial- 
ment A. Cohen. Perb de fet, 
fou precisament Barth qui 
elaborh la teoria segons la 
qual els grups Gtnics no 
responen a uns continguts 
culturals fixos, sinó a con- 

tinguts culturals suscepti- 
bles de canviar en el temps. 
El que Barth realment negh 
és la utilitat dels estudis 
histbrics culturals en I'es- 
tudi dels grups etnics. D'al- 
tra banda, en un treball 
posterior, Barth afegí que 
contra el que sovint hom 
creu, la transformació cul- 
tural té lloc en totes les so- 
cietats i no és una conse- 
qüencia exclusiva del con- 
tacte colonial (F. Barth, 
Cosmologies in the Making: A 
Generative Approach to Cul- 
tural Varia tion in Inner New 
Guinea. Cambridge, 1987, 
citat  per M. Lepowsky, 
*The way of the ancestors: 
custom, innovation and re- 
sistance)), Ethnology, vol. 
XXX, (1991), núm. 3, phg. 
2 17-235). 

73. P. Mercier, 1962, op. 
cit. 



74. J.-L. Amselle, 1985, 
op. cit., pag. 14. 

75. En aquest sentit és 
il.lustrativa l'obra de Re- 
nard-Casevitz, F.-M. [et al.] 
L'Inca, l'espagnol el le sau- 
vage. Paris: Recherche sur 
les Civilisations, 1978, que 
ens demostra la xarxa d'in- 
tercanvis andinoamazb-  
nics abans de la colonitza- 
ció inca, primer, i espa- 
nyola, després. 

76. J.-L. Amselle, 1985, 
op. cit., phg. 41-42. 

77. E. J. Hobsbawm i T. 
Ranger [ed.], L'invent de la 
tradició. Vic: EUMO,  1988 
(1983). 

78. N. Thomas, ((The in- 
version of tradition)), Ame- 
rican ethnologist ,  vol. 19, 
núm. 2 (1992), phg. 213- 
232, pag. 213. 

79. E. J. Hobsbawm, ((In- 
troducció)) a Hobsbawm i 
Ranger [ed.] 1988, op. cit., 
pkg. 14: (cel "costum" no es 
pot permetre de 3er inva- 
riable, perqult fins i tot en 
les societats "tradicionals" 
la vida no ho és.)) 

80. Sobre la dificultat 
dfa:ribuir una dejinició al 
concepte ((tradició)) basada 
en la invariabilitat del seu 
contingut, vegeu l'article 
de Gerard Lenclud ((La tra- 
dition n'est plus ce qu'elle 
était ... Sur les notions de 
tradition et de société tra- 
ditionnelle en ethnologie)), 
Terrain, num 9 (1987), phg. 
110-123. La lbgica exposi- 
tiva de Lenclud demostra 
que no existeixen societats 
més tradicionals que d'al- 
tres i que de fet, l'única di- 
ferencia és l'existltncia en 
unes de l'escriptu~ra com a 
mitja de conservació i de 
comunicació d'aixb que 
anomenem ((tradició)). 

de l'objecte P t n i ~ . ~ ~  Sempre partint 
del context africa, Amselle compritn 
l'ccittnia)) com una creació colonial: 
les etnies provenen de l'acció del 
colonitzador, el qual en la seva vo- 
luntat de territorialitzar el conti- 
nent africa, va dividir entitats et- 
niques, a la vegada reapropiades per 
l e s  m a t e i x e s  p o b l a c i o n s .  Des 
d'aquesta perspectiva, l'ktnia, com 
moltes altres institucions pretesa- 
ment primitives, és un  fals arcai'sme 
més, ates que els espais pre-colo- 
nials eren constitui't; per societats 
locals no isolades sinó integrades en 
una xarxa de relacions; així, per 
comprendre la realitat social pre-co- 
lonial, cal estudiar els espais d'in- 
tercanvis, els espais estatals, polítics 
i guerrers, els espais lingüístics i els 
espais culturals i religiosos, i aixb 
que per a les societats africanes és 
vhlid, també ho és per a les asia- 
tiques i les a m e r i ~ a n e s . ~ ~  En defi- 
nitiva, Amselle conclou que, més 
que comprendre les fronteres etni- 
ques com a límits geografics, cal 
considerar-les com a barreres se- 
mantiques o com a sistemes de clas- 
sificació, és a dir, com a categories 
socials. Tot i que l'etnbnim pogués 
existir, el contingut essencial li dona 
el colonitzador i les societats aixi 
definides -i aixi privades, amb la di- 
visió colonial, de la seva xarxa tra- 
dicional de relacions-, el reivindi- 
caran com a mitja de resistencia 
contemporani. Aquesta és al seu en- 
tendre l'explicació de l'anomenat 
((tribalisme)) a lrAfrica, que és sem- 
pre el signe d'una altra cosa, la mas- 
cara de conflictes d'ordre social, po- 
lític i econbmic. I per a ell aquesta 
explicació és aplicable a la situació 
del nacionalisme europeu: en amb- 
dós casos, aquests moviments de re- 
torn a les fonts, d'crautenticitat)), 

((són una projecció urbana d'una 
realitat rural i passada purament 
imagina ria.^^^ 

L'aportació d'Amselle planteja el 
tema de l'invent de la tradició, ex- 
pressió encunyada per l'obra reco- 
pilada pels historiadors Hobsbawm 
i Ranger, destinada a demostrar com 
els nacionalismes han  recorregut a 
l'invent de llurs tradicions per le- 
gitimar l'ancestralitat i l'autenticitat 
de la cultura en quit es basen.77 La 
fórmula ((l'invent de la tradició)) ha 
estat aplicada a molts fenbmens 
d'etnicitat i nacionalismes contem- 
poranis com també als moviments 
de reactivació ittnica en les societats 
descolonitzades i ha contribui't a 
desvetllar un  renovat interes en els 
estudis sobre l'actualització del cos- 
tum per part de les societats indí- 
genei;. Malgrat tot, en el planteja- 
ment de Hobsbawm i Ranger la in- 
venció s'associava a la inautentici- 
tat, a la falsedat, més que no a la 
creació o a la i si bé 
Hobsbawm en la introducció distin- 
gia entre les cctradicions~ (inventa- 
des o no), que es caracteritzaven per 
la invariancia, i el ((costum)), propi 
de les societats cranomenades tra- 
dicionals)), que no excloi'a el canvi 
ni la la crítica d'alguns 
autors a Hobsbawm palesa una am- 
bigüitat en la classificació de les so- 
cietats (tradicionals-no tradicionals) 
i la distinció tradició-costum que fa 
aquest autor.80 Així, Thomas pun- 
tualitza la importancia histbrica, en 
la creació de la tradició, del tipus de 
relacions establertes entre la socie- 
tat en qüestió i la societat domi- 
nadora  e n  el  cas colonial ;  com 
aquesta relació ha pogut determinar 
el nivell de positivació de la cultura 
re-inventada en oposició a l'exterior 
i com, sovint, es tracta de la negació 



d'uns valors passats, d'una valora- 
ció del que és altre i forani, d'una 
inversió dels valors lligats a la iden- 
titat.sl 

Amb posterioritat, Hobsbawm ha 
aclarit aquest aspecte en establir la 
distinció entre etnicitat i naciona- 
lisme: mentre que el nacionalisme 
és un programa polític i forca re- 
cent, l'etnicitat no és ni programh- 
tica ni un concepte polític, pero 
dóna contingut als nacionalismes, 
especialment a EuropaS2 ' 83. L'etni- 
citat -que ell defineix en el sentit 
oposicional: nosaltres en tant que 
no-ells-, a Europa ha pres dues for- 
mes: el separatisme nacional (inten- 
tar crear el propi Estat enfront els 
estrangers) o bé la xenofbbia nacio- 
nal (anar contra els estrangers, ex- 
cloent-10s del propi Estat). Perb en 
les modernes societats multietni- 
ques de la major part d '~s ia ,  d'Afri- 
ca i dlAm?rica excepte el Canada, 
l'etnicitat no ha seguit la via nacio- 
nalista. En molts d'aquests indrets 
els conflictes ktnics sorgeixen en 
part per l'atrbfia del mecanisme de 
neutralització de les tensions inte- 
r&tniques, que assignava ((nínxols 
separats a grups diferents)), de ma- 
nera que els diferents grups com- 
peteixen ara crpels mateixos recur- 
sos en el mateix mercat laboral, 
&habitatge, educatiu o d'altre~)), '~ 
especialment al món urbh, on es 
concentren els guetos de diferents 
orígens etnics. Malgrat aquesta 
competencia, la politització etnica 
per a Hobsbawm no és instrumental 
sinó fruit d'una crisi de valors en la 
societat moderna que fa de la iden- 
tificació al grup etnic o a la nació ((la 
darrera garantia quan la societat 

Altres autors, prenent un marc 
d'anglisi més ampli, han explicat 

81. N. Thomas, 1992, op. 
cit., pag. 216. Aquesta hi- 
pbtesi, que ell valida en el 
cas de les Illes del Pacífic, 
l'hem demostrada per a la 
societat shuar de 1'Ama- 
zbnia equatoriana (vegeu 
nota 46). De la mateixa 
manera,  i per confirmar 
1 " ' a u t e n t i c i t a t "  d e  
l" ' invent",  M a r i a  Le- 
powsky demostra com, per 
a la societat de Vanatinai 
(una illa al sud-est de Nova 
Guinea), tot acte és expli- 
cable per la taubwaragha, la 
((manera de fer dels avant- 
passats)), per6 també de- 
mostra com, tot reconei- 
xent els canvis existents en 
les maneres de viure res- 
pecte a les generacions 
precedents, els habitants de 
Vanatinai continuen atri- 
buint els nous costums a la 
taubwaragha perque, per a 
ells, aquesta no ,és intrans- 
formable ni rígida (M. Le- 
powsky, 1991, op. cit.). En 
el mateix sentit, per6 més 
centrat en la creació de la 
tradició per part dels diri- 
gents polítics a Vanuatu (ex 
Noves Hebrides), vegeu J. 
MacClancy M a s t o m  and 
politics)), International Jour- 
nul of Moral and Social Stu- 
dies, vol. 3, núm. 2 (1988), 
pag. 95-110. O en un altre 
context, vegeu l'anhlisi de 
la transformació de la his- 
tbria oral per part de la so- 
cietat Yup'ik, subgrup inuit 
de l'illa Nelson (Alaska), 
amb motiu de la seva pu- 
b l i c a c i ó  e n  f o r m a  d e  
pel.lícula; anhlisi presen- 
tada a Ann Fienup-Riordan 
((Robert  Redford,  Apa-  
nuugpak, and the inven- 
tion of tradition)), American 
ethnologist, vol. 15, núm. 3 
(1988), phg. 442-425. Per a 
1'America del Sud, S. Hugh- 
Jones demostra la intro- 
ducció del món dels blancs 
en la mitologia de la socie- 
tat Barasana de 1'Amazb- 
nia colombiana, a: ((Waribi 
and the White Men: his- 

tory and myth in north- 
west Arnazonia)) a E. Ton- 
kin, [et al.] [ed.] History and 
Ethnicity. London and New 

York: Routledge, 1989. I 
aquests no en són més que 
alguns exemples. 

82. E. J. Hobsbawm, aEt- 
nicitat i nacionalisme a 
1'Europa actual)), L'Aveng, 
núm. 158 (1992), phg. 16- 
23, phg. 18. D'aquesta dis- 
tinció en dedueix que el 
nacionalisme forma així 
part de la teoria política, 
mentre que l'etnicitat ho fa 
de la sociologia o de l'an- 
tropologia social. 

83. Tot i que el debat so- 
bre el nacionalisme és fora 
del nostre hmbit d'analisi 
en aquest treball, és bo re- 
marcar, per les connexions 
evidents, que hi retrobem 
la discussió entaulada per 
al tema de l'etnicitat. Men- 
tre que per alguns és el re- 
sultat dels interessos d'un 
grup social, que han ne- 
cessitat inventar-ne ei con- 
tingut (E. J. Hobsbawm), 
per a altres no pot existir el 
nacionalisme si no existeix 
previament la comunitat 
(Pierre Vilar) i doncs, no és 
patrimoni exclusiu d'una 
classe social (J.Fontana) 
(Xavi Marcet ((Conversa 
amb Pierre Vilar)) i Xavi 
Marcet i Ramon Sorribes 
((Conversa amb Josep Fon- 
tana)), L'Aveng, núm. 158 
[1992]). Aquesta idea tam- 
bé és assumida per un bon 
nombre d'antropblegs, en- 
tre els quals Josep R. Llo- 
bera, en una anhlisi dels 
factors en qui? es basaren 
els ideblegs del nacionalis- 
me catal&: J. R. Llobera, 
aThe idea of volksgeist in 
the formation of catalan 
nationalist ideology)), Eth- 
nic and Racial Studies, vol. 6, 
núm. 3 (1983), pag. 332- 
350. 

84.  E .  J .  Hobsbawm, 
1992, op. cit., pag. 19. 

85.  E. J .  Hobsbawm, 
1992, op. cit., pag. 22. 



E I  racisme: u n a  actitud e n  
vies d'extincid? Noi  
netejant sabates a un 
carrer de Sud-hfrica. 

86. S. J. Tambiah, ((Eth- 
nic conflict in the world to- 
day)), American ethnologist, 
vol. 16, núm. 2 (1989), pkg. 
335-349; S. J. Tambiah, 
((Foreword* a R. Ciuidieri, 
[et al.] [ed.] Ethnicities and 
Nat ions .  Houston, Texas: 
the Rothko Chapel, 1988, 
pkg. 1-6; R. Guidieri i F. Pe- 
llizzi, ((Introductiom: smo- 
king mirrors-modern po- 
lity and ethnicity, a R. Gui- 
deri, [et al.] [ed.], 1988, op. 
cit., pag. 7-38. 

87. S. J. Tambiah, 1989, 
op. cit., pkg. 339. 

88. S. J. Tambiah, 1989, 
op. cit., pig. 347. 

89. Sobre els diferents 
enfocaments del tema de la 
identitat etnica i l'etnicitat 
a 1'Estat espanyol, vegeu 
l'anilisi de Joan J. Pujadas 
((Las estudios sobre etnici- 
dad y nacionalismo en Es- 
paña, 1981-1987)) a J. Cuc6 
i J.J. Pujadas [ed.], Identi- 
dades Colectivas, Valencia: 
Generalitat  Valenciana, 
1990. 

90. Un compendi recent 
dels conceptes utilitzats per 
l'antropologia per a la des- 
cripció dels fenbmens de 
diferencia i de rebuig l'ha 
fet Maria Valdés a: ((Inmi- 
gración y racismo. Apro- 
ximación conceptual desde 
la antropologia)), Revista de 
Trebal l  Social ,  nilm. 123 
(1991), pkg. 22-45. 

l'augment contemporani dels con- 
flictes ittnics en termes de polititza- 
ció de l'etnicitat i de crisi de 1'Estat- 

Tambiah posa en eviditncia 
la necessitat d'una actualització de 
lfaportaciÓ de Barth, per la prolife- 
ració de la violencia en la manifes- 
tació dels conflictes i t t n i c ~ . ~ ~  Aixi, 
un cop assumit per la immensa ma- 
joria dels autors que l'etnicitat és si- 
tuacional i que apareix en el marc 
de les relacions interetniques, cal 
ara plantejar-se les raons de la po- 
litització arreu del món d'aquest fe- 
nomen. Tambiah creu que els con- 
flictes ittnics que sorgeixen a Eu- 
ropa i a la resta del món són del ma- 
teix ordre i manifesten una trans- 
formació clau que esta vivint la fi 
del segle xx, la transformació de la 
política de lfEstat-nació a la del plu- 
ralisme etnic. 

Tambiah ha analitzat especial- 
ment els conflictes Ptnics al Tercer 
Món on amb certa regularitat s'ha 
donat una fase d'optimisme en la 
construcció de la nació després de la 
independencia respecte de les me- 
trbpolis, seguida d'un desencanta- 
ment davant la realitat, que s'ha 
manifestat en el qüestionament de 
la nació i la irrupció dels conflictes 
ktnics. L'augment de la consciitncia 
ittnica i de la politització de l'etni- 
citat han estat possibles per diversos 
factors: la millora de les comuni- 
cacions i un  accés més gran a l'edu- 
cació, l'explosió demografica al Ter- 
cer Món i la migració del camp a les 
grans ciutats, una proliferació d'es- 
coles i d'universitats i en general 
d'espais per a la mobilització i el 
compromís politic, i f inalment 
l'oportunitat de participar política- 

ment, per la implantació de les de- 
mocrhcies al Tercer Món, la secu- 
larització del llenguatge polític i 
l'extensió dels drets universals. 
Malgrat que existeixen diversos ti- 
pus de situacions en quk esclata el 
conflicte ittnic, segons la distribució 
dels grups ittnics i dels recursos dins 
dels pa'isos, per a Tambiah tots els 
casos manifesten un tret comú: una 
tendencia a la universalització i a 
l'hornogenei'tzació que iguala les 
persones en les societats i els pa'isos 
contemporanis en el desig dels ma- 
teixos beneficis materials i socials 
de la modernització i simultania- 
ment la reivindicació de la diferitn- 
cia a partir de la seva identitat, la 
diferencia lingüística, la pertinen~a 
ittnica i els drets sobre la terra.88 

En definitiva, la majoria d'autors 
contemporanis co'incideixen a ana- 
litzar l'etnicitat des del punt de vista 
situacional i relacional; alguns po- 
sen rnés itmfasi en les causes eco- 
nbmiques o polítiques per a la seva 
instrumentalització, d'altres conti- 
nuen considerant la importancia 
dels lligams de solidaritat que crea 
la comunitat i el contingut cultural 
que s'hi ha d e s e n v ~ l u p a t . ~ ~  

El problema actual doncs, més que 
la definició del fenomen ittnic, és 
l'analisi de la seva manifestació en 
forma de conflicte arreu. I més que 
una solució global trobem diferents 
aportacions, valides per a diferents 
casos presents, originats per distin- 
tes circumstancies histbriques, eco- 
nbmiques i socials. Aixi, si en un de- 
terminat nombre de casos podem 
establir hipbtesis sobre l'aparició 
dels conflictes etnics com a tals, en 
un altre grup de situacions aquests 
conflictes, de vegades també ano- 
menats ittnics, es palesen sota la for- 
ma de racisme. 



5. Etnicitat i racisme 

Com ditiem en el nostre recorre- 
gut per les diferents aproximacions 
a la definició d'ccittnia)), a partir de la 
Segona Guerra Mundial, els acadit- 
mics tendiren a substituir el terme 
((raca)) pel d'ccittnia)) per raons itti- 
ques i ideolbgiques i intentaren 
considerar els grups humans a par- 
tir de la seva cultura. Perb aixb no 
s'ha aconseguit completament, ates 
que encara es continua definint l'itt- 
nia a partir de trets hereditaris, de 
la qual cosa se segueix una natu- 
ralització del concepte, i d'altra ban- 
da el terme de raca continua uti- 
litzant-se independentment de la 
seva invalidació per la ciitncia. 

Paral.lelament, a l'hora de definir 
les actituds de rebuig que es mani- 
festen en el món contemporani, el 
concepte de racisme ha estits el seu 
contingut a l'esfera de les relacions 
interculturals i, allunyant-10 de les 
seves arrels etimolbgiques, hom 
qualifica de racista la xenofbbia i 
l ' e tno~entr i sme,~~ és a dir qualsevol 
tipus de fbbia a un altre c~l.lectiu,~l 
mentre que d'altra banda, compor- 
taments clarament racistes ara es 
remeten a l'etnicitat. 

L'any 1952, Lévi-Strauss ja adver- 
tia del perill que podia sorgir, en la 
lluita contra la desigualtat de races, 
a traspassar els prejudicis racistes a 
la cultura, i d'aqui la seva defensa 
de la diversitat i del relativisme cul- 
t ~ r a l . ~ ~  Trenta-sis anys més tard, 
responent a algunes critiques re- 
budes arran de la publicació de 
((Raca i cultura)),93 incideix en la ma- 
teixa qüestió, amb la  volunta t  
d'identificar els nous esdeveni- 
ments: c6com a etnbleg, estic con- 
vencut que les teories racistes són a 
la vegada monstruoses i absurdes. 

Perb banalitzant la noció de racisme 
i aplicant-la a tort i a dret, hom la 
buida del seu contingut i ens arris- 
quem a arribar al resultat invers al 
que cerquem.))94 Per a ell, l'hostilitat 
d'una cultura a una altra no és ra- 
cisme excepte quan es tracta d'hos- 
tilitat activa: ((res no pot autoritzar 
una cultura a destruir ni tan sols a 
oprimir-ne una altra. Aquesta ne- 
gació de l'altre recolzaria inevita- 
blement en raons transcendentals: 
les del racisme o raons equivalents. 
Perb que les cultures, tot respectant- 
se, puguin sentir més o menys afi- 
nitats les unes per les altres, és una 
situació de fet que ha existit sempre. 
És dins la normal de les conductes 
humanes. En denunciar-la com a ra- 
cista, correm el risc de fer el joc a 
l'enemic, ja que molts nai'fs es di- 
ran: si el racisme és aixb, aleshores 
sóc racista.))95 

En un sentit estricte, hom defi- 
neix el racisme com (cel comporta- 
ment, l'opinió i la doctrina que ten- 
deixen a justificar les diferitncies 
culturals o socials per diferitncies 
biolbgiques permanents i heredit&- 

L'extensió del terme racisme 
més enlla d'aquesta definició també 
ha estat criticada per altres autors, 
com P. A. Taguieff qui, en una an&- 
lisi dels usos ordinaris del terme 
((cracismer) contra les dones, contra 
els vells, contra els homosexuals o 
els aturats), constata com ccs'ha dis- 
solt el seu valor de concepte, d'ins- 
trument de coneixement, en fer-li 
designar qualsevol conducta o ac- 
titud d'agressió o &hostilitat envers 
un individu percebut exclusivament 
en tant que membre d'un grup de- 
f i n i t . ~ ~ ~  L'anhlisi de M. Banton i R. 
Miles va en el mateix sentit: segons 
aquests autors, amb aquesta defi- 
nició s'amplia l'aplicació del con- 

91. M. Adam, ((Racisme 
et categories du genre hu- 
main)), L'Homme, vol. XXIV 
(2) (1984), phg. 77-96, phg. 
78. 

92. ((Car no serviria de 
res d'haver obtingut de 
l'home del carrer que re- 
nunciés a atribuir una sig- 
nificació intel.lectua1 al fet 
de tenir la pell negra o 
blanca, els cabells llisos o 
rulls, si hom no sabia que 
respondre a una altra qiies- 
tió a la qual l'experiencia 
demostra que s'aferra im- 
mediatament: si no hi ha 
aptituds racials innates,  
com s'explica que la civi- 
lització desenvolupada per 
l'homme blanc hagi fet els 
immensos progressos que 
sabem, mentre que les dels 
pobles de color hagin ro- 
mhs endarrerides, les unes 
a mitjan camí, i les altres 
amb un retard que es xifra 
per milers i desenes de mi- 
lers d'anys?)), Lévi-Strauss, 
1969, op. cit., phg. 35. Lévi- 
Strauss es lliura en aquest 
opuscle a fer comprendre, 
no la resposta, sinó l'error 
de la qüestió, rebutja el fals 
evolucionisme i relativitza 
la idea de progrés. 

93. C. Lévi-Strauss, ((Race 
et culture)), Le régard éloig- 
ni. Paris: Plon, 1983. 

94. C. Lévi-Strauss i D. 
Eribon, De pris et de loin. 
Paris: Odile Jacob, 1988, 
pig. 208. 

95. C. Lévi-Strauss i D. 
Eribon, 1988, op. cit., phg. 
209. 

96. M. Adam, 1984, op. 
cit., phg. 90. 

97. P.-A. Taguieff, La for- 
ce du préjugé. Essai sur le ra- 
cisme et ses doubles. Paris: La 
Découverte, 1987, pig. 57. 



98. M. Banton, i R. Miles, 
((Racism)) a E. E.  Cashmore, 
[et al.] [ed.], 1988, op. cit., 
phg. 247-251. 

99. Als Estats Units, per 
exemple,  les diferencies 
entre els immigrants eu- 
ropeus i els blanc!; ameri- 
cans eren considerades et- 
n i q u e s  e n  u n  p r inc ip i ,  
mentre que les diferencies 
entre negres i blancs ho 
eren racials; més tard s'han 
considerat tots els grups 
com a ktnics. J. Rex, Race 
and Ethnicity. Milton Icey- 
nes: Open University Press, 
1986, phg. 18. 

1ÓT J. Rex, ((Race and ... )), 
1986, op. cit., phg. 17. 

101. J. Rex, ((Race and ... )), 
1986, op. cit., phg. 19-37. 

102. V. Stolcke, ((¿Es el 
sexo...)), 1992, op. cit., phg. 
95. 

103. En aquest sentit es 
desenvo lupa  l a  da r re ra  
anhlisi de V. Stolcke, ((The 
rigbt to difference in an  
unequal world)), 1992 (me- 
canografiat). 

104. M. Banton, citat per 
E. E. Cashmore, 1988, op. 
cit., pag. 98. 

105.  E.  E .  Cashmore ,  
1988, op. cit., phg. 98. 

cepte, per6 se n'elimina tota efichcia 
ana l í t i~a .~ '  

J. Rex ha reflexionat sobre aques- 
ta problemhtica, i s'ha centrat en els 
conceptes de raca i etnicitat i ha pa- 
lesat la dificultat de definir els grups 
com a racials o com a etnics atesa 
la transformació constant que té lloc 
en el discurs popular i Rex 
demostra com l'opció per l'un o per 
l'altre és una qüestió subjectiva i 
ideolbgica: ((Els grups racials són 
grups que hom creu que tenen una 
base genetica o una altra base de- 
terminadora. Els grups etnics són 
concebuts com aquells el compor- 
tament dels quals pot canviar. En 
aquest sentit, un  grup que només té 
característiques culturals comunes 
(més que no fisiques) pot ser ano- 
menat una ccraqa)) per aquells que 
s'hi oposen, l'oprimeixen i l'explo- 
ten, mentre que un  grup que té ca- 
racterístiques fisiques clarament di- 
ferents pot ser considerat, malgrat 
aquestes caracteristiques, només et- 
nicament diferent pels polítics de- 
mbcrates i liberals.))100 

Els sociblegs han respost a aques- 
ta dificultat de tres maneres:'O1 

1. Considerant tots els problemes 
racials com a ktnics, solució que se- 
gons Rex emmascara els conflictes 
racials sota la imatge de fenbmens 
benignes de diferencia. Per a Verena 
Stolcke, aquesta substitució del con- 
cepte de raca pel d'etnicitat com- 
porta un  doble risc, tebric i polític: 
d'una banda, es negligeix el fet pel 
qual sota determinades circumstan- 
cies la desigualtat social és explíci- 
tament atribui'da a les diferencies 
racials i de l'altra, el concepte de 
raca sofreix paradoxalment una rei- 
ficaciÓ.lo2 En general, quan es re- 
corre al terme del conflicte Ptnic en 
situacions de discriminació a partir 

de trets específicament culturals, 
hom tendeix a ccessencialitzar)) el 
concepte d'ittnia i d'alguna manera 
a caracteritzar-la per trets ccracials)). 

2. Reconeixent l'existencia de di- 
ferencies fisiques i el fet que aques- 
tes poden actuar com a marcadors 
per a una distribució desigual dels 
drets als individus i l'existitncia de 
situacions on les úniques diferen- 
cies són culturals. Aquesta opció, 
segons Rex, no estableix en quines 
circumsthncies les diferencies fe- 
notípiques poden esdevenir conflic- 
tives. 

3.  Agrupant totes les situacions 
caracteritzades per conflictes severs, 
explotació, opressió i discriminació, 
tant si es basen en signes fenotípics 
com no, i anomenar-les relacions 
racials sempre que aquestes situa- 
cions estiguin marcades per justifi- 
cacions deterministes. Definida així, 
aquesta opció sintetitza inquietuds 
de tebrics que parteixen de punts de 
vista ben diferents, atits que també 
analitza com a conflictes racials 
aquelles actituds discriminatbries 
envers grups definits com a etnics 
els trets culturals dels quals s'han 
naturalitzat fins al punt de donar 
lloc a respostes clarament racis- 
tes."I3 

De tota manera, roman valida la 
distinció feta per M. Banton entre 
ambdós conceptes: (cel grup etnic re- 
flecteix les tenditncies positives 
d'idtmtificació i d'inclusió allh on la 
raca reflecteix les tendkncies nega- 
tives de dissociació i d ' e x ~ l u s i ó ) ) , ~ ~ ~  
i és en aquest sentit i en el de Cash- 
more -el grup ittnic representa la 
resposta creativa d'un poble que se 
sent d'una manera o d'una altra 
marginat en relació als corrents do- 
minants de la societatlo5- que cal 
comprendre la reivindicació de l'et- 



nicitat per part dels membres d'un 
grup sotmesos a discriminacions i 
hostilitats en tant  que membres 
d'aquest grup. La reivindicació de la 
diferencia com a resposta al racis- 
me. 

Efectivament, el racisme es pot 
manifestar de dues maneres: negant 
la diferencia o bé afirmant-la. En el 
primer cas, dóna lloc a dos tipus de 
practiques: l'absorció de la diferen- 
cia, per la via de l'assimilació, com 
ho ha intentat el racisme colonial, 
s bé el rebuig de la diferencia mit- 
jancant l'exclusió. El racisme que 
afirma la diferencia, de la seva ban- 
da, naturalitza les diferencies, per- 
ceptibles o imaginades i tendeix 
també a l'exclusió dels grups ((di- 
ferents)).lo6 En qualsevol dels casos, 
e1 racisme nega la possibilitat als 
grups sotmesos a accedir a la igual- 
tat de drets i d'oportunitats amb el 
grup dominant alhora que els nega 
la possibilitat d'existir al seu mateix 
nivell en tant que grups diferen- 
ciats. 

Aquestes dues negacions han es- 
devingut les dues reivindicacions 
clau de la lluita antiracista: el dret 
a la igualtat i el dret a la diferencia. 
La discussió sobre la possibilitat 
d'accedir a ambdues o bé només a 
la primera per la via de la integració 
reprodueix el debat universalisme- 
relativisme en el marc de les socie- 
tats multietniques on es desenvo- 
lupa. Per als defensors de l'univer- 
salisme, ambdues opcions són con- 
tradictbries,lo7 i les seves propostes 
són més o menys dialogants: Ta- 
guieff proposa posar en primer ter- 
me el respecte a l'individu, l'uni- 
versalisme, seguit de la determina- 
ció dels límits de l'experiencia uni- 
versalista.lo8 Entre els defensors del 
dret a la diferencia hi ha diferents 

punts de vista sobre la seva plau- 
sibilitat. Per a Stolcke, aquest dret 
passa per la transformació dels ac- 
tuals Estat-naciÓ.lo9 Per a Rex, 
aquest és un ideal social i polític 
possible d'assolir, tot mantenint 
l'alerta perque la diferencia no es- 
devingui desigualtat d'oportuni- 
tats.l1° Cal perb, segons aquest au- 
tor, no forcar l'alternativa de la so- 
cietat multicultural i deixar via lliu- 
re a aquells individus que preferei- 
xin l'assimilació. 

Hem intentat, al llarg d'aquest es- 
tudi, veure com el concepte d'ktnia 
no es pot definir en termes essen- 
cialistes, sinó a partir de les fron- 
teres que els membres i els no-mem- 
bres van dibuixant al llarg del temps 
en la seva interacció. La identifi- 
cació al grup i la reivindicació 
d'aquesta identificació, l'etnicitat, 
apareix en moments determinats de 
la interacció, fruit de circumstancies 
econbmiques, polítiques i socials a 
partir d'uns lligams de solidaritat 
creats per l'assumpció d'uns trets 
comuns compartits. La interacció 
entre diferents grups pot manifes- 
tar-se en forma de conflictes, en 
moments de crisi econbmica o de 
desigual accés a uns recursos o a 
unes estructures de poder, o per la 
ineficacia de les existents. Aquests 
conflictes poden ser justificats per 
part dels grups dominants en termes 
essencialistes -la raca o l'etnia ra- 
cialitzada- i, en aquestes circums- 
tancies, els grups considerats com a 
etnics tendiran a reforcar els seus 
lligams de solidaritat i a reivindicar 
el dret a ser diferents -la seva iden- 
titat rebutjada- al mateix temps que 
lluiten per la igualtat d'oportuni- 
tats. La interacció i la convivencia 
pacífica decidiran el destí de les se- 
ves identitats. 

106. P.-A. Taguieff, 1987, 
op. cit., pkg. 29-31. 

107. Per a Taguieff és 
una síntesi utbpica ates que 
la igualtat reposa en els 
drets de l'individu, mentre 
que la diferencia ho fa en 
els de la comunitat. Ta- 
guieff, P.-A., 1987, op. cit., 
pkg. 489. Per a J.-L. Am- 
selle, l'existencia de la so- 
cietat multi-cultural, més 
que ser un instrument per 
a l'alliberament, porta a 
l'exclusió de les minories. 
Seguint el discurs iniciat en 
la seva obra abans esmen- 
tada -la desconstrucció del 
concepte d'etnia-, es basa 
en la idea d'un mestissatge 
originari  dels diferents 
grups formats al llarg de la 
histbria i, doncs, més que 
advocar per la integració, 
parteix d'una indiferencia- 
ció primera en la seva ex- 
posició de l'opció univer- 
sa l i s t a ,  sense  t e n i r  e n  
compte que l'etnicitat és 
quelcom s i tuac iona l  i ,  
doncs, ((un grup Ctnic és 
tan real com els membres 
i els no-membres volen que 
ho sigui)). J.-L. Amselle, Lo- 
giques métisses. Paris: Payot, 
1990. 

108. P.-A. Taguieff, 1987, 
op. cit., phg 489. Les cur- 
sives són de l'autor. 

109. Per a Verena Stolc- 
ke, 1'Estat-nació eixit de la 
Revolució Francesa ha aca- 
bat assimilant 1'Estat amb 
la comunitat  nacional i 
com a conseqiiencia no hi 
pot haver el dret a la di- 
ferencia en el marc de 1%- 
tat-nació actual (V. Stolc- 
ke, 1992, op. cit.). En aquest 
sentit recordem l'anhlisi de 
S. J. Tambiah (1989, op. 
cit.). 

1 10. J. Rex, ((Race and ... )), 
1986, op. cit., pkg. 134. 


