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Australia es contempla i es promociona a si mateixa com una societat plural i multi- 
cultural, una societat cosmopolita en que conviuen persones i grups de molt variada 
procedencia (dlEuropa -predominantrnent-, d1Asia, del Pacífic, i dlAmerica; a rnés 
de la població nativa autoctona), i amb identitats tarnbé múltiples, pero amb una gran 
majoria de població blanca d'origen anglosaxó que constitueix el grup dominant (més 
d'un 80%). Aquesta pluraiitat no ha portat a una societat més oberta i iguaiitiria, sinó 
a una societat rnés desigual, en la qual els pobles indígenes constitueixen un dels 
col.lectius més discrirninats en el seu propi país: una "minoria encapsulada" (Trigger, 
1998) en un estat que historicament els ha conceptualitzat com el problema aborigen. 
Els indígenes australians, que fins l'any 1967 no van aconseguir drets de ciutadania, 
constitueixen avui dia el 2'2% de la població total (410.003 aborígens segons el cens 
de 2001 d'un total de gairebé 19 milions d'habitants) i presenten el pitjor registre de 
resultats socioecon~rnics de la població australiana: només un 33% d'aborígens estan 
escolaritzats, les seves expectatives de vida estan entre 15 i 20 anys per sota de les de 
la resta de la població, la mortalitat infantil és 5 i 6 vegades més alta, i l'atur afecta el 
38% d'aborígens enfront del 8,7% de la resta d'australians. 

Quan es parla de pobles indígenes en el cas dlAustralia, cal tenir present que 
soVint s'inclouen en el mateix terme "aborígens" dos grups diferenciats. Per una 
banda, els grups aborígens del continent i, per una altra, les poblacions melanesiques 
de les des  de 1'Estret de Torres. Aquests dos col.lectius, tot i el seu origen cultural 
diferent, comparteixen actualrnent una situació política, social i economica molt simi- 
liar, la qual ha estat el resultat d'un procés colonial que cal tenir ben present per enten- 
dre les relacions interetniques a Australia. 

En el context aborigen australii, parlar de relacions interetniques porta inevitable- 
ment a fer esment de relacions conflictives. Una societat -la d'origen anglosaxó- que 
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interfereix el procés historic d'una altra -la nativa-; aquest procés comporta una situa- 
ció de dominació política que s'inicia corn a invasió i finaiitza corn a colontaiisme intern. 

La colonització va crear els Australians i també els Aborígens.' Abans de la colo- 
nització, els indígenes dlAustralia s'identificaven amb els noms propis de les diferents 
lienglles tradicionals, amb llocs concrets i amb un ampli ventd d'afülacions i relacions 
de parentiu i religioses. A partir de la colonització, els aborígens passen a ser anome- 
nats i tractats primer, corn una categoria racial, i poc després -així que van apareixer 
les prirneres generacions de mestissos-, corn dues categories basiques, centrades en 
el criteri de quantitat de sang nativa: hay caste (o part-Aboriguial) i full blood -o rnig 
aborigen i aborigen del tot (unes categories que, malauradament, segueixen uulitzant- 
se a niveli popular a Australia, tot i que a nivell institucional han desaparegut)-. 

Un element crucial per a la construcció de les identitats indígenes és el coneixe- 
ment del procés hLst6ric que ha condUitt a la situació actual. Per saber de quina 
manera el passat és utilitzat per a la construcció d'identitats cal anahtzar corn han estat 
i són conceptualitzats els natius per part de la societat dominant australiana. 

Historia d'ana invasió 

Des de l'arribada deis primers colonitzadors europeus a Australia el 1788, la historia 
dels aborígens es pot resumir en poques paraules: despossessió territorial, desmem- 
brament cultural i una forta política d'assimdació dins la cultura occidental que ha 
afectat profundament el desenvolupament cultural aborigen i la seva conceptualitza- 
ció en termes d'autoidentitat. 

Presentat d'aquesta manera, podria semblar que els aborígens conformen una 
societat esthtica que va oferir poca o cap resistencia a la invasió blanca i els canvis que 
aquesta va implicar. S o  és aquesta la situació i, encara menys, davant l'evidencia d'una 
clara actitud i acció resistent al procés d'encapsulació dins la societat blanca. Des de 
l'atac amb llances, robatori de bestiar o fugir de reserves, i, més recentrnent, amb 
manifestacions al c:arrer, accions legals i organitzades per reclamar el que consideren 
propi, els aborígeni; han lluitat i s'han enfrontat des del principi a un sistema social 
discrirninatori, injust, desigual i racista. 

A partir del p~irner assentament colonial el 1788; la població nouvinguda va 
considerar els indígenes corn el "problema Aborigen" (Evans i Walker 1977: 77). De fet, 

1. El terme "Ab-Onigiiie" prové del Uatí i significa "des dels orígens o des del comen(;amentW. 

2. Després del desembarcament del capita Cook el 1770 es proclama la sobirania britinica sobre el nou territori. 
El govern britinic de l'epoca, motivat per una banda per interessos estratkgics colonials, i, per una altra, per la neces- 
sitat d'ubicar els seus convictes lluny de la metropoli (els territoris de 1'Amirica del h'ord s'independitzen el 1776) 
decideix instaurar una colimia penitenciaria als nous territoris incorporats a la corona. 
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la mateixa consideració devien mereixer els blancs per als aborígens -un proble- 
ma-, pero aquesta és una percepció que no apareix gaire sovint en la historiografia 
australiana, fins bastant re~entrnent.~ Per tant, per a la mentahtat europea (colonial 
britinica) de l'epoca caha establir una política i legslació específica respecte a la pobla- 
ció nativa (com s'havia fet en les altres colonies). 

Les diferents accions que es van emprendre per acabar amb aquest "problema" 
es van basar principalment en la idea de la superioritat de la raca blanca i de la "civi- 
lització" europea sobre la resta d'etnies del món, unes idees importades des de la 
metropoli dins el context historic de la ideologa colonialista. 

En la primera etapa, que abraca des de l'arribada dels europeus fins aproxirnada- 
ment el 1860, no hi ha una intervenció propiament institucionalitzada ja que es tracta 
del període de "descobriment" i ocupació del continent per part dels europeus i, per 
tant, no existia encara un govern a nivel1 de tot el continent. 1 els governs colonials 
-autonoms i cadascun amb les seves relacions directes amb la metropoli fms a 1901, 
en que Australia esdevé una nació independent formada per estats federats- que 
existien aleshores tenien més feina a organitzar el nou territori que a reglamentar les 
relacions entre europeus i natius. Els invasors, ja fossin pioners, grangers o rnissioners 
actuaven segons les circumstincies i la seva propia ~ o l u n t a t . ~  

El primer període de contacte es va caracteritzar per la violencia (en forma 
d'atacs, assassinats i enverinaments), el desposseünent i el desplacament de les pobla- 
cions aborígens que els invasors anaven trobant al seu pas. 

Els principals motius de conflictes entre la població autoctona i la població 
nouvinguda, van ser: 

- La lluita per la terra i els seus recursos. Els aborígens es van veure obligats a 
ocupar territoris més margnals, generalment amb pocs recursos d'aigua i de subsisten- 
cia, la qual cosa va provocar en alguns casos atacs organitzats a las granges per acon- 
segur alunents. La resposta dels grangers als "robatoris" dels aborígens deixava sovint 
una colla de morts i ferits que eren revenjats pels aborígens amb nous atacs; i així es 
produia una espiral de represalies en la qual els aborígens se'n duien la pitjor part. 

3. Un dels liibres més interessants en aquest sentit 6s el de l'historiador Henry Reynolds T h e  other side o/ the/ i .or~- 
t i e ~  (1982), on es demostra, a partir de nombrosos exemples i docurnentació, que efectivament va existir resistencia 
aborigen a la invasió europea. 

4. Una de les primeres accions politiques compartida pels diferents governs colonials va ser la creadó de la 
"Native Mounted Police" el 1846, una forga paramilitar per protegir els colonitzadors. L'objectiu oficial era mantenir 
la pau entre blancs i negres; l'objectiu real, suprimir qualsevol resistencia aborigen i mantenir el domini blanc. Aquest 
cos poiicíac estava constituit per oficials blancs i tropa de blancs i aborígens; els coneixements de l'entorn d'aquests 
últims facilitava la tasca de la "Native Mounted Poiice". Oficialment va desapareixer el 1896, pero en alguns estats, 
com ara Queensland, es va mantenir fms a la primera dtcada del segle ss. 
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- Una diferent conceptualització del sentit de la propietat. El concepte de posses- 
si6 dels europeus era difícil d'entendre per a una societat en que la propietat era 
col.lectiva i la reciprocitat i el fet de compartir eren elements centrals de la sew orga- 
nització social. Tam.bé era difícil d'entendre per als europeus la idea de compartir els 
seus béns arnb una gent que ni eren els propietaris ni havien participat en el procés 
de producció. 

- La competencia sexual. Els colonitzadors constituien una població predomi- 
nantment masculina i arnb una concepció del paper de l'home en la societat. 1 es van 
trobar arnb una cultura en la qual es practicava l'intercanvi cerimonial de dones i 
l'oferta de favors sexuals arnb un sentit d'hospitalitat i com a rnitja diplomatic en que 
les dones actuaven com a ambaixadores de les relacions que s'establirien posterior- 
ment entre diferents grups. La mentalitat dels homes europeus va veure en aquest 
tipus d'organització una especie de prostitució organitzada a nivell social i arnb una 
carrega no només scxista sinó tarnbé racista; el resultat va consistir sovint en enganys, 
raptes i violacions de dones aborígens. 

- 1 els actes de revenja a causa dels fets violents per algun d'aquests motius es- 
mentats. 

A mida que els colonitzadors van anar envaint tot el continent, no només van ser 
els conflictes armat:s la causa de la davallada de la població aborigen, sinó també la 
introducció de noves malalties com la grip, la disenteria, i la verola, com també els 
problemes de malnutrició. Els efectes negatius en la natalitat de tots aquests elements, 
conjuntament arnb la dispersió i desestructuració que van patir les societats aborígens, 
va comportar condjcions poc favorables per a la seva reproducció, tant biologca com 
cultural. Com a conseqüencia, la població aborigen va declinar des &una dada esti- 
mada de 700.000 persones el 1788, fins aproxirnadament 66.000, 150 anys més tard 
(Minority Rights Group 1982). 

A partir del 1870 comencen a apareixer les primeres reserves per a aborígens, 
que constituirien la base de la política anomenada "proteccionista" i que s'estengué 
fins ben entrats els anys 1950. El proposit oficial de la creació de reserves especials 
per a la població nativa era situar els aborígens junts en zones on poguessin seguir 
mantenint, en certa manera, el seu esul de vida, cacant, pescant i recol.lectant. Pero 
també les reserves lhavien de ser el mecanisme que permetés el pas gradual de la vida 
salvatge a la civditzada (aix6 si no desapareixia abans la població nativa per si 
mateixa). Es tractava de cristianitzar-los i introduir-los en el món del treball. Per una 
banda, per manteriir-los ocupats en tasques productives i, per una altra banda, 
perque arnb la seva. feina ajudessin a recuperar la inversió que representava proveir- 
los d ' ahen t s  i habitatge. 



Aquestes reserves -arees de poc interes economic i propietat de la Corona briti- 
nica- constituien zones protegides. Espais inviolables fins que deixaven de ser-ho, 
principalment per qüestions economiques. Un exemple ens l'ofereix la reserva de 
Tennant Creek, una irea del centre del Northern Territory molt rica en aigua, on als 
anys 1920-30 es crea una reserva sota la protecció del govern. Pero el 1934 s'hi desco- 
breix or i, immediatament, els aborígens que havien estat concentrats en la reserva 
són traslladats a una altra zona o dispersats per altres reserves estatals. 

El proposit real era doble. Per una banda, mantenir "el problema aborigen" 
controlat i apartat de la "civilització" blanca -un dels problemes que caha evitar era 
l'acumulació d'aborígens en nuclis urbans-. Les reserves van constituir un sistema 
molt efectiu de control de la població (una persona aborigen no poda sortir o entrar 
de la reserva liiurement, i encara menys trasiladar-se a qualsevol altre lloc, i tampoc no 
tenia accés directe als diners que guanyava trebaliant a la reserva o a les granges del 
voltant o a les cases particulars dels b l a n c ~ ) ~  i al mateix temps significava segregació, 
sota la mascara de "protecció". Per una altra banda, la política de reserves proveia les 
explotacions agrícoles i ramaderes dels colonitzadors d'una ma d'obra barata i estable. 

Les missions rel@oses també van contribuiv al trencament del sistema cultural 
natiu en imposar un sistema de valors i creences nou i negar la validesa del sistema 
tradicional. Les ~Wssions (principalrnent catoliques, evangelistes i metodistes) funcio- 
naven com a reserves estatals, amb l'avantatge que eren menys costoses de mantenir 
pel govern, ja que generalment cada església es feia cirrec de les despeses de les seves 
respectives rnissions. Aquestes missions van veure en la preparació dels aborígens per ~ 
participar en la societat blanca la seva principal funció social i educativa, sense deixar 
de banda, la conversió a l"'aut6ntica" religió. - 

Una manera molt efectiva d'acabar amb la continuitat cultural és tallar les vies de 
transmissió cultural; en el cas dels aborígens austrahans, aixo es va aconsegwr se- 
parant les criatures de les seves famíhes i trasiladant-les a centres -internats- espe- 
cials o "dormitoris" o donant-les en adopció a f a d e s  blanques6 Molts d'aquests nens 
i nenes eren el que llavors es coneixia com a "half-caste", fds de mare aborigen i pare 
blanc. Es creia que aquest sector era el primer que calia recuperar del "salvatgisme", 

5. Era el director de la reserva qui comptabilitzava i gestionava els diners que guanyaven els aborígens amb el 
seu trebaii, i amb carrec a aquests guanys podien aconseguir béns, sempre que hi estigués d'acord el director. Aquesta 
situació queda perfectament il.lustrada en la película 'Generación Robada' (Rabbit-ProoE Fence, Phillip Noyce, 2002). 

6. El maig de 1997 es va fer públic un informe de la Comissió Australiana de Drets Humans en el qual es denun- 
cia aquesta practica que el govern va portar a terme fins a fmals dels anys 50, la qual va significar el trasllat forgat de 
desenes de milers de nens aborígens. EIPais, 22 de maig del 1997. 



perque de fet ja eretn, ni que fos en una petita part, una mica blancs (si més no per a 
la societat dominant, en que la consanguinitat té un pes important). 

Durant el període proteccionista es van estabk diferents ileis per legslar l'inter- 
nament dels infants aborígens en Llars per a Infants ("Children Homes"). Aquestes 
institucions estaven situades sovint iluny de les comunitats i reserves d'on provenien 
els nens i nenes; d'aquesta manera s'obstaculitzava el mixirn possible el contacte dels 
infants arnb els seu:; parents i, per tant, arnb la seva cultura. Els internats es contem- 
plaven corn a llocs de transició en que els nens entrarien progressivament en contacte 
arnb el món civilkat, arnb l'objectiu d'esdevenir una font de trebaii barata suplemen- 
taria. Per aixo, l'educació que rebien estava enfocada a la seva posterior incorporació 
laboral: la indústria ramadera per als nois i el trebali domestic, corn a rninyones, per a 
les noies, i les recornanacions anaven en aquest sentit.' 

En definitiva, totes aquestes institucions (reserves, rnissions, internats) van afec- 
tar de manera irreversible el desenvolupament i la continuitat de la cultura aborigen i 
també van servir per facilitar la incorporació dels aborígens a la societat blanca, pero 
no corn a iguals, sirió corn a criats. 

En el següent període, que abraca dels anys 1960 fins al final dels 70, es produeix 
un canvi en la política respecte els aborígens i comenca l'etapa d"'assdació". Aquesta 
nova política - q u e  té a veure arnb la creixent sensibllització social respecte al tema 
aborigen- considera que cal integrar la població aborigen a la societat australiana; 
així, la població aborigen ha de practicar el mateix sistema de vida que els altres 
australians i participar corn a membres de la comunitat australiana, gaudmt dels matei- 
xos drets i privilegis i acceptant les mateixes responsabilitats. 

Aix6 va comportar una forta pressió institucional per abandonar els costums 
tradicionals i adoptar la forma de vida occidental. La política assunilacionista va sig- 
nificar un canvi irnportant pels aborígens. Ara no se'ls havia d'apartar de la societat 
blanca, sinó que h a ~ ~ e n  de formar-ne part; pero, aixo sí, a la manera de la societat do- 
minant, en una merla d'intent de convertir els negres en blancs, pero no en iguals. 

És en aquest període que els aborígens passen a ser considerats legalment corn a 
ciutadans australians --el 1967- i per tant arnb dret a vot i amb dret a controlar els 
seus propis ingressos, a circular hurement pel país i, fins i tot, a casar-se arnb qui 
volguessin (abans aquests drets estaven controlats pel director de la reserva o per la 
persona destinada pel govern). 

7. "Teaching in schools shouid be of a very simple character; it should include reading, writing, arithmetic and 
singing. The main training; shouid be indusmal, simple agricuitural, carpenting ... stockwork for the boys, domestic 
work and gardens for the girls" (B. Cummings, Tuke this Child, 1990, p. 20). Ida pel.lícula 'Generación Robada' (2002) 
també mostra perfectamerit el sistema pervers dels internats. 
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Seri també en els anys 60 que comenca a prendre forqa el moviment Aborigen 
pels drets a la terra, el Land Rights Movement, que apareix corn una manera de rebut- 
jar aquesta política assdacionista i d'avanqar cap a l'exigencia d'autonomia i autode- 
terminació del poble aborigen. En aquest moviment s'hi veuran implicats els diferents 
grups aborígens, les diferents tribus i comunitats que intenten aplegar-se, reunir-se i 
estabh-se en el que consideren casa seva, el seu territori. 

L'autodeterminació arribara, alrnenys en termes oficials, amb el canvi de govern 
dels anys vuitanta i l'arribada del Partit Laborista al poder. Aquesta política -que 
més que autodeterminació s'hauria d'anomenar autoadministració o autogestió- 
exigeix que els aborígens, corn a individus i corn a comunitat, puguin prendre les seves 
propies decisions respecte el seu futur i acceptin la responsabilitat dels resultats. 
Aixo s1aconse,@-a a partir de la creació de diferents organismes i consells dtrigits pels 
propis aborígens i subvencionats amb fons governamentals. 

Quan s'instaura aquesta política molts Aborígens la veuen corn un pas endavant 
cap a la direcció correcta, lluny del paternalisme i racisme implícit en les polítiques 
anteriors. Inicialment, aquesta política s'anomena "autodeterminació", pero aquest 
terme era difícil de pair pels sectors més conservadors i es va suavitzar canviant qual- 
sevol connotació d'autonomia per un terme més adrninistratiu. D'aquesta manera 
s'acaba anomenant "autogestió". 

La política d'autogestió implica certs límits imposats per la societat dominant. La 
vaguetat dels lírnits dins dels quals l'autonomia aborigen es pot exercir, és un factor 
important que influiri en les relacions entre individus aborígens, entre comunitats 
aborígens i entre organitzacions aborígens i els aparells federals i estatals. 

Per la seva manca d'efectivitat, aquesta política és ampliament criticada tant per la 
comunitat aborigen corn per sectors de la comunitat occidental, entre els quals desta- 
quen les crítiques dels antropolegs corn J.R. von Sturmer, qui s ' h  refereix corn a "vugzae 
bz~t high-soztnding ... strong on ideology und rhetoric, bzat zdndecided and errutic in techniqzle, und.. 
(ulmost) totully Iucking assessment criteria" (Von Sturmer 1 985: 46-49). 

Diverses organitzacions han aparegut des d'aleshores, les quals trebalien activa- 
ment per intentar pal.liar algunes de les desastroses conseqüencies de les polítiques 
anteriors, corn ara les organitzacions de Servei Legal (National Aboriginal and 
Islander Legal Services), Salut (National Aboriginal and Islander Health Organi- 
sation), Habitatge (Aboriginal Development Comrnission), i Educació wational 
ilboriginal Education Council) destinat a la població aborigen. 

El 1990 apareix 1'ATSIC (Aborigmal and Torres Strait Islander Comission), que és 
el maxim organisme encarregat de gestionar i distribuir els recursos fmancers que 
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arriben de l'estat, segons la prioritat dels diferents programes que s'estan portant a 
terme entre la població aborigen. 

El fet és que després de més d'una decada d'autonomia administrativa, els aborí- 
gens australians segueixen constituint el grup etnic més marginat del país, sense con- 
trol efectiu sobre la. terra i els seus recursos, els quals són vitals per desenvolupar i 
mantenir la seva cultura. 

Si durant l'epoca assidacionista la percepció de la societat dominant era que els 
aborígens havien d'esdevenir el més "blancs" possible, en la política d'autodetermina- 
ció, es pressuposa que els aborígens volen esdevenir el més occidental possible.", per 
tant, les relacions entre ambdós grups se segueixen construint sobre una pressupo- 
sada superioritat del grup dominant. 

Recuneixement de dr;ets territom'als: el cas Mabu 

La política de "Land-Rights" que comenca a principis dels 80, és a dir, la legslació 
sobre el dret aborigen a certs territoris, ha tingut efectes positius ja que ha permks 
l'accés per alguns grups aborígens a la seva terra i a cert grau de seguretat, i consti- 
tueix un reconeixenient de sigmficat simbolic i polític de propietat. Pero aquesta legis- 
lació presenta algun aspecte contradictori. N. Peterson (1998) la veu corn un altre 
tipus de colonització del benestar, interpretant els drets al territori, i per extensió els 
assumptes dels abo:rígens, corn una mesura de benestar i no corn una mesura de justí- 
cia social, no corn una compensació pel desposseiment territorial i cultural al qual van 
estar sotrnesos a partir de l'arribada dels europeus. Les reclamacions aborígens s'han 
d'entendre corn drets no corn a caritat. 

En l'imbit social existeixen actualrnent actituds clarament negatives de la pobla- 
ció australiana no aborigen cap a l1Austrilia aborigen, sovint sota la noció d'irnpar- 
cialitat o justicia, que veu els aborígens corn els destinataris de beneficis que no estan 
a l'abast d'altres sec:tors de la comunitat. Igualment, existeix un niveli d'escepticisme 
de corn es materiahtzen aquests beneficis. En aquest sentit, es veu el tema dels drets 
territorials natius com un altre benefici inútd cap a una gent que no han fet pas més 
que altres per merkixer-lo. Quan el tito1 territorial natiu entra en competencia amb 
algunes explotacions econorniques, corn ara granges o mineria, és quan apareixen 
ripidament actitud:: negatives. 

8. En aquest sentit no hi ha una resposta uniforme per part de la població indígena. Hi ha qui opta per l'estil i la 
cultura australiano-occiderital i, qui opta per part de l'estil i culma occidental, mantenint una part de la tradicional. 
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A principis dels anys 90 el govern laborista i algunes organitzacions aborígens 
parlen de la necessitat d'un procés de "Reconciliació" entre les dues comunitats, en el 
sentit de trebdar conjuntament per aconseguir d o r a r  la situació de la comunitat 
aborigen i que participi en igualtat de condicions i oportunitats en la societat austra- 
liana. Auro significa un reconeixement, per part de la visió oficial governamental, de 
l'impacte hstoric que va suposar la irnposició dels europeus al continent i les desas- 
troses conseqü~ncies per a la població aborigen. Aquest reconeixement oficial és vist 
per una part de la societat blancoaustraiiana (el sector monirquic més conservador) 
com un sentiment de culpa historica que no estan disposats a assurnir. 

En aquest context apareix el cas "Mabo" respecte del dret de propietat aborigen 
sobre certs territoris, i les posicions es radicaiitzen. El 3 de juny de 1992 el Tribunal 
Superior dlAustralia va establir la legaiitat del títol natiu de propietat dels aborígens de 
l'dla de Murray a l'estret de Torres. Amb aquesta decisió, es nega validesa legal al 
concepte de terra nzlllius (terra de ningú); aquest era el principi que des de l'arribada 
dels blancs havia servit per justificar la legalitat de l'ocupació britinica en territori 
australii. El procés legal havia comencat deu anys abans, el 1982, quan cinc persones 
de la tribu Meriarn encapcalades pel Sr. Eddie Mabo van sol.licitar a la Cort Suprema 
la propietat legal de l'dla de Murray que el poble Meriam havia habitat sense discon- 
tinuitat des de molt abans de la invasió blanca i l'establunent de la ilei br i t in i~a .~  

La decisió de la cort suprema d'Australia en el cas "Mabo" va marcar un punt 
impo;tant en el procés de relacions entre Austriiia i els seus indígenes. Per primera 
vegada la ilei regular australiana reconekia les relacions entre els aborígens i el seu 
territori com a base per recolzar drets legals sobre propietat territorial. Com apunta 
el jutge R.S. French (1996: 2-11), el cas "Mabo" no va significar la creació de drets 
nous sinó el reconeixement de drets ja existents. 

La llei regular dVAustralia abans d'aquest cas legal havia rebutjat el concepte de 
propietat nativa de territoris tradicionals. El reconeixement d'aquesta propietat estava 
en la interacció entre dos sistemes de ilei i de cultura diferents. Un va arribar amb la 
colonització des d1Anglaterra fa poc més de 200 anys, i l'altre s'ha desenvolupat al ilarg 
de més de 40.000 anys en el territori australii. 

La decisió legal no va ser només una marca judicial sinó un punt singular i central 
en la historia de la relació entre Australia, la societat australiana dominant, i els habi- 
tants austrahans aborígens. Per primera vegada els natius poden reclamar drets legals 
sobre el territori com una qüestió de dret i no com una qüestió de favor. 

9. Eddie Mabo va morir el gener de 1992, abans que el Tribunal dictes sentencia a favor de la reivindicació abori- 
gen, i sense saber que el seu nom passaria a la historia recent dtAustrjlia per referir-se a una de les qüestions mis 
conflictivcs de les relacions entre blancs i negres. 
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Els principis eni~nciats per la cort suprema en la decisió sobre el cas "Mabo" defi- 
neix la naturalesa general del títol natiu. Es reconeixerh el titol i, per tant, dret natiu 
quan una comunitat hagi mantingut la seva connexió amb el territori i quan aquesta 
vinculació es pugui establir interrompudament des d'abans de la colonització. 

Aquest cas implica una clara connexió física amb el territori. En canvi l'esskncia 
d'aquesta vinculacié~ es veu des de la perspectiva indígena com a espiritual. Pels aborí- 
gens, el fet d'haver estat desplaqats del seu territori no els desvincula d'aquest. A més, 
no van deixar pas els seus territoris per voluntat prbpia sinó com a conseqükncia 
d'una política colonial estrangera. 

La decisió legal especifica també que la sobirania del territori resideix en la corona 
i que aquesta pot anul.lar i suprimir la llei de útol natiu a través de l'acció legal. I x i ,  
s'ha donat i se sep i r i  donant en casos anomenats "d'interks nacional" com és l'ex- 
plotació de les riqueses naturals. 

Per tant, els límits de la possible justícia que s'aconsegueix amb el cas "Mabo" 
estan en la ideologa o doctrina de la supressió. Des de certs sectors aborígens s'in- 
terpreta com una prova més de la despossessió i p2rdua de drets des de l'arribada i 
establunent dels blancs. La decisió "Mabo" ha estat criticada per les seves limitacions 
i pel seu abast, i per constituir finalment un compromis polític i proteccionista cap als 
interessos d'inversions no-indígenes a expenses d'interessos indígenes. 

A partir de la decisió del cas "Mabo", diferents comunitats aborígens comencen 
a presentar reivindicacions legals per aconsegwr el dret de propietat de les terres de 
les quals van ser de:jpossei'ts per la política coloniahsta anglesa.1° I x 6  ha suposat l'es- 
clat de certa "hst2rla" de declaracions, afirmacions i contraproposcions per part de la 
resta de la societat australiana (cal remarcar, perb, que existeix un sector de la pobla- 
ció no-aborigen que dóna suport a les seves reivindicacions). Per una banda, les 
companyies mineres i altres empreses veuen la possibihtat que la terra sigu retornada 
als seus propietaris orignaris com una amenaqa als seus interessos i, per una altra 
banda, un ampli sector de la població blanca creu que la decisió "Mabo" sigmficarh 
una retallada de l'accés a certs territoris del seu pais. El rebuig d'algunes reclamacions 
aborígens es consideren com una amenaqa a l'esperat procés de Reconciliació i la 
possibhtat que es legalitzi el títol natiu en molts altres casos es contempla, pel sector 
dominant, com un perd a perdre la seva pri,pia hegemonia. 

10. La iiei de Títol Natiu es va aprovar el 1993. Durant els primers sis mesos van haver-hi 14 sol~licituds de 
propietat per part de conlunitats aborígens; després d'un any, n'hi van haver 43; al desembre del 1995, dos anys 
després de la seva aprovació, n'hi havia 168 i, a rnitjan 1996, 232. 
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LA situaciópoktica actzaal(l996-2004) 

A les eleccions generals australianes del dos de mar$ de 1996 el Partit Laborista perd 
la seva hegemonia i un nou govern nacional, de caire conservador promonirquic 
guanya les eleccions. 

Algunes analisis poiítiques argumenten que els laboristes van perdre votants per 
descuidar els interessos i problemes de la societat dominant i dedicar esforcos a 
col.lectius rninoritaris. És a dir, per preocupar-se massa de grups ecologistes, aborí- 
gens i ferninistes, i massa poc de problemes com l'augrnent de l'atur, la necessitat de 
protegu la incipient indústria, la venda a l'estranger de marques australianes o el dete- 
riorament rural resultant de sequeres prolongades." 

Sota el mandat del primer rninistre conservador, John Howard, s'han iniciat dos 
canvis importants que signifiquen un retrocés en la política governamental d'afers 
abongens. Per una banda comenca un cert moviment per canviar la legislació respecte 
el útol natiu amb l'objectiu de restringu els drets dels aborígens a negociar l'ús del 
territori i a presentar reclamacions al respecte; i, a més, es retallen considerablement 
els fons destinats al Consell Nacional per a la Reconciliació Aborigen. 

La qüestió aborigen passa clarament a un segon terme. Després de repetides 
demandes a favor d'una política aborigen la resposta del govern va ser presentar un 
pla que s'anomena "d'autoenfortiment" dels pobles aborígens. 1 per "facilitar" aquest 
desenvolupament es prenen mesures com enviar tropes de l'exercit a les comunitats 
indígenes per construir serveis bisics com clavegueram i sistemes d'aigua corrent 
(curiosament el govern primer retalla els pressupostos perqu? les comunitats auto- 
gestionessin aquestes tasques); o la decisió Wik12 per la qual les tradicions indígenes 
com cerimonies i recol.lecció d'alunents poden continuar practicant-se en terres de 
pastures sempre que no interfereixin les activitats ramaderes. És a dir, davant de qual- 
sevol conflicte, els interessos ramaders tenen prioritat sobre els interessos aborígens. 

Els principals interessos i recursos del govern australii s'han destinat recentrnent 
cap a dos esdeveniments importants per al país, tant a nivel1 polític, com econdrnic i 
social, que d'alguna manera desvien l'atenció des de la problemitica aborigen cap a la 
qüestió nacional. 

En primer lloc, la celebració dels jocs Olúnpics el 2000 a Sidney, que va significar 
una necessitat d'inversió en infraestructures considerable. 1, també, la probablhtat que 

1 1 .  E/ Mtít~do Indigxa 1996- 1997. IWGIA, pig. 160. 

12. Els Wik són un poble abor~gen que habita la part ocudental de la gran península del York Cape, a l'estat de 
Queensland. 

- - 
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Australia es desvinculés defuiitivarnent de la corona britanica i es constituís en Re- 
pública tot coincidiint amb la celebració del centenari de la nació austrhana el 2001. 

Pel que fa al pcmer tema, en una nació que l'esport és una de les poques forces 
aglutinadores del país, els Jocs Olímpics van esdevenir gairebé una obsessió. En 
aquest sentit es veia amb certa preocupació la possibilitat que arribés als mitjans de 
difusió mundials la penosa situació dels pobles indígenes australians i que alguna 
nació estrangera pogués renunciar a participar en els Jocs Olímpics com a boicot a 
una Australia racista -com ja va succeir en els Jocs Oiímpics a sud- frica-. Al 
mateix temps, pero, la projecció mundial de la situació dels aborígens podia haver 
tingut efectes posit~us sobre la política indígena. Finalment no passa ni una cosa ni 
l'altra. Cap país va deixar de participar en els Jocs Olímpics de Sidney ni tampoc el 
moviment en defensa dels drets Aborígens, malgrat una certa divulgació internacio- 
nal de la seva situatió, va aconseguir d o r a r  les perspectives. Només la victoria de 
Cathy Freeman en 1-1s 400 m i el seu passeig per l'estadi portant la bandera aborigen 
va aportar alguna satisfacció als pobles Aborígens dqAustrilia. 

Respecte el debat sobre la República, la Convenció Constitucional celebrada a 
Canberra al febrer de 1998 va donar suport a la conversió &Australia en una repú- 
blica i a la consulta per referendum al poble australii a realitzar el 1999 per establir en 
quins termes s'havia de produir el canvi.13 El suport popular cap al canvi també 
semblava majoritari. Segons sondeigs de la premsa australiana14 realitzats a la fi del 
1997 i just abans de la Convenció, gairebé un 80% de la població hi estava a favor. 
Pero el resultat del referendum no va ser l'esperat. La població va decidiu romandre 
en el mateix sistema i no esdevenir una república. Aquest fet té una explicació i és que 
tal i com el goverri (contrari al canvi) va plantejar el referendum, va semblar més 
prudent mantenir cm primer rninistre amb el sistema actual que no pas un president 
de República escollit pels representants poiítics. De totes maneres, els aires de canvi 
hi són i el movimerit per a la República guanya cada vegada més adeptes. 

En aquest context, els aborígens reclamaven que ja que el país estava trencant 
amb els pocs lhganis de dependencia política que encara els unia a la "mare patria" i 
entrant a la seva etapa adulta, se'ls reconegués oficialment com els primers habitants 
dlAustrilia. Perque, tot i viure en aquesta nació des de fa més de 50.000 anys, només 
en fa gairebé 40 que se'ls considera ciutadans de ple dret (des de 19671) i la historia 

13. La Convenció estava formada per 152 delegats, 76 elegits per candidatures de la mis amplia procedencia 
(incloent-hi el col.lectiu aborigen) i 76 designats pel govern, entre els quals hi havia 40 representants dels parlaments 
federals, estatals i territoriz.1~. El resultat de les votadons va ser: 89 delegats a favor de esdevenir una república, 52 en 
contra i 11 abstencions. 

14. TheAz~struíian, "The Republic Debate: What Ausualians are thinking", 13 de novembre del 1997. 
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oficial segueix destacant les aventures i desventures del capiti Cook i els primers 
assentaments britinics com l'inici del poblament del continent. 

Eleccions 2004. Males noticiesper als abomgens 

En les últimes eleccions generals del 9 d'octubre del 2004 va sortir reelegit per quarta 
vegada el conservador John Howard. La coalició Liberal/iXacional va aconseguir 85 
(72 el partit Liberal i 13 el Nacional) dels 150 escons que constitueixen el parlament 
australii, a causa principalment que els votants van optar per confiar en les promeses 
de mantenir una economia forta i protegiv Australia del terrorisme internacional, 
bases de la campanya electoral de Howard. L'últirn atemptat, un mes abans de les elec- 
cions, a l'ambaixada dlAustrilia a Yakarta, va reviure la por al terrorisme i a partir 
d'aleshores va qualllar fort el missatge del president electe. 

El tema de la situació dels pobles indígenes australians no va formar part de la 
campanya electoral i sembla bastant clar que la reelecció de Howard no impulsara el 
frigil procés de Reconciliació entre la població indígena i la resta d'australians. Per ara, 
les primeres accions han estat retailar programes socials i educatius, i reforcar els 
centres d'internament d'immigrants. 

A partir dels anys 70 apareixen els prirners organismes de caire polític que represen- 
ta que han de facilitar la suposada integració de la població indígena en la societat 
general, pero les relacions que s'establiran entre administració i indígenes segueúien 
basant-se en principis desiguals i discrirninatoris. De totes maneres sorgeix ara el 
primer embrió d'una elit política aborigen i aix6 tindri els seus efectes en les relacions 
dins del col.lectiu aborigen mateix. 

El 1972 es crea el primer ministeri específicament per tractar temes aborígens: 
Departrnent of Aboriginal Affairs @AA) i es crea la primera organització aborigen 
d'imbit nacional: la National Aboriginal Consultative Council (NACC) com una enti- 
tat consultiva pel ministeri. 

El fmancament governamental de les institucions comporta que la lluita aborigen 
esdevingui institucionalitzada (a més d'ecqnomicament dependent). És a diy, els mem- 
bres representatius són integrats en la mateixa estructura opressiva que estan inten- 
tant combatre. La desigualtat en les relacions es posa de manifest en actuacions com 
quan el govern va tallar els fons de la NACC en el moment en que es va convertir en 
una entitat conflictiva per demanar més poder de decisió. 
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Es crea, més endavant, al novembre de 1977, la Xational Aborignal Conference 
(NAC), una entitat inés debil que l'anterior i designada per membres del D M .  Aviat 
la NAC va tenir prolblemes de legtimitat davant el públic aborigen i davant el mateix 
govern: per la poca articulació del paper que la NAC havia de jugar amb l'emergent 
política ideologica aborigen i per la manca d'identificació de molts aborígens arnb la 
XAC com a organització propia. Per tant, problemes de lideratge als niveiis polítics i 
administratius de la mateixa organització. Les relacions de la NAC arnb el Dhh eren 
de dependencia, no només economica, i de descontianca mútua. 

El 1983 s'inicia la reforma de la NAC i es reconeix des del ministeri una funció 
política clara: assesijorar al ministre en la formulació de la nova legslació nacional 
sobre drets territorials. Pero existeixen dtvisions dtns la propia NAC sobre l'efectivi- 
tat real d'aquesta reforma. Des del govern se li encarrega al Dr. Coombs, antropoleg 
que ja havia estat assessor del ministeri en qüestions aborígens, un informe sobre el 
NAC. Les recomanacions de Coombs no agraden massa al govern: necessitat d'una 
organització més poderosa amb recursos suficients i que operés independentrnent del 
ministeri. El goverri, abans de perdre el control sobre qualsevol organització a nivell 
nacional que t i n p  a veure arnb la població aborigen i davant els problemes de repre- 
sentativitat i de gestió de recursos el 1985, decideix abolir la NAC. També hi havia al 
darrere la por a les demandes cada vegada més radtcals de la població aborigen. 

Fins al 1990 no apareixeri una nova entitat a nivell nacional: 1'ATSIC (Aboriginal 
and Torres Strait Islanders Comission). Organització dtssenyada des del govern, cons- 
tihiida per membrlcs aborígens i arnb l'objectiu, una vegada més, d'assessorar el 
govern en temes i prioritats aborígens. Pocs anys después d'entrar en funcionament, 
1'ATSIC ha rebut fctrtes crítiques (per ambdós costats, l'aborigen i el no aborigen) per 
considerar que esta malgastant importants sumes de dtners sense que aixo es tradueixi 
en una d o r a  real en la condció de vida de la població aborigen. La responsabilitat 
aborigen es tradueis en culpabilitat aborigen quan les coses no van com s'esperava. 

A Australia, la historia de l'existencia d'organs polítics a nivell nacional per a la 
població aborigen lia estat marcada per un fort intervencionisme del govern. 

Amb tot aixo podem dir que, de fet, l'autodeterminació a nivell organitzatiu 
nacional pels aborígens austrahans encara és una idea que no s'ha realitzat. Si els orga- 
nismes que es creen no tenen legtimació aborigen tampoc tenen l'habilitat de legti- 
mar les polítiques governamentals i aquesta legitirnació és necessiria per a qualsevol 
sistema polític que es consideri democritic. 



Les identitats indkenes en constracció 

En el cas dlAustraiia existeixen dos processos basics que s'han de tenir en compte pel 
que fa a la identitat o identitats aborígens. Per una banda, la tradició cultural - e l  
contingut ktnic- i, per una altra, les relacions que s'han donat al llarg del temps entre 
la població nativa i la població d'origen europeu que ha acabat constituint la societat 
dominant. 

En ambdues situacions estem parlant de processos dinarnics que impliquen can- 
vis i modificacions. Penso que no podem identificar continuitats únicament amb 
tradició (la qual s'inclou) ni canvis, únicament amb la historia de les relacions interet- 
niques; perque en el procés creatiu de la tradició es donen canvis i en el transcurs de 
les relacions es donen continuitats. 

Des que Fredrik Barth (1969) formula la idea de les fronteres itniques, queda 
establert en la teoria antropologica que són els límits etnics el que defineixen el grup, 
més que la substancia cultural que aquests lírnits inclouen. No és la cultura el que fa la 
identitat. És la identitat adquirida hstoricament el que selecciona quins aspectes de 
la cultura representen d o r  la diferencia i la unicitat. Per aquest autor, el procés fona- 
mental implicat en la formació d'un grup etnic és la construcció de iímits. 3,a identi- 
tat ktnica sera, per tant, el producte de definicions externes i internes, pero en el nucii 
de la identitat, igual que en totes les identitats col.lectives, hi ha el contrast: la percep- 
ció que nosaltres d'alpna manera som diferents d'elh. 

En el cas dels iñdígenes australians aquesta distinció es posa de manifest en aii6 
que assumeixen els mateixos aborígens com a part de la seva cultura, i el que utilitzen 
els grups indígenes com a identificadors de la seva etnicitat. 

La seva etnicitat no s'entén només a partir de l'acció política per aconseguir millo- 
res en la seva situació socioeconomica, sinó que cal tenir en compte les continuitats 
culturals en la seva autodefinició. I les estratkges d'acció parteixen d'una condició de 
ihbertat, condicionada, per decidir l'alternativa més desitjada. No decideixen a partir 
d'una posició d'igualtat, sinó que la seva capacitat negociadora esta en funció del que la 
legíslació, i la societat dominant en general, accepta negociar. Aix6 no significa que 
no hi ha@ espais de llibertat on poder actuar en funció dels interessos. De fet, més 
que espais, parlaria de zones margnals, perquk crec que és en els marges de les rela- 
cions interktniques on la població aborigen pot actuar amb una certa autonomia. 

En el desenvolupament de les identitats indígenes hi juga un paper relievant el 
tractament que les polítiques governamentals i els agents exteriors han donat a la 
població aborigen: així, concebent-los com un sol poble han contribuit a la formació 
.d'una concepció panaborigen. Pero no es tracta només d'una influencia externa als 
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grups etnics, sin6 que des de dins també s'accepta aquesta visió. Hi ha autors 
(D.J. Jones i J. Hill-Burnett) que defensen que quan grups etnics esdevenen grups 
polítics el significat de diferencia cultural canvia. Es dóna un tipus de consens definit 
pels de dins i pels de fora en termes dels trets culturals comuns més que en termes 
de particularitats c:ulturals distintes. 

En l'epoca tratdicional el que existia eren grups tribals arrente, walbiri, wik, dhan- 
gadi, etc. amb particularitats culturals propies i trets culturals compartits. Les identi- 
tats d'aquests grups es definien per una estructura sociocultural que interconnectava 
relacions de parentiu, esul de vida, ilengiies, territoriahtat i creences rnitologiques. 
Pero tot aixo va canviar a partir de la política proteccionista del govern australii 
instaurada el segle passat. 

En l'epoca del desplacament forcat dels indígenes cap a les reserves creades pel 
govern s'apleguen diferents grups aborígens de molt diverses procedencies. En aquest 
context de gent d'ongen diferent vivint junta, l'afiliació tribal apareix més com una 
marca individual que com una marca d'identitat col.lectiva, com havia estat fins ales- 
hores (C. Berndt 1961). D'aquesta manera, l'afüiació tribal equival a les credencials 
famdiars en el coritext anterior tradicional. 

Així, la identitat tribal canvia de contingut -ara denota individualitat, mentre que 
abans, col.lectivitat- i ja no identifica diferents unitats petites disperses que es troben 
de tant en tant per compartir col.lectivament certes cerirnonies i rituals sagrats per a 
tots ells; sinó individus procedents d'aquestes diferents unitats i de moltes altres. 

Les xarxes de relacions socials, sovint articulades en termes de parentiu, van con- 
tinuar sent significatives, pero els models de comportament associats eren menys 
pressionadors. 1 í:ls grups que van emergu es definien no tant en termes d'acció 
comuna i filiació, sinó més per un reconeixement d'experiencies compartides en les 
situacions de contacte. Van esdevenir més i més dependents en la societat general, 
pero sirnultaniamí:nt marginats d'aquesta societat dominant. 

El que comerca a sorgir és una aboriginahtzació (Berndt 1977) de certs aspectes 
modelats per adequar-hi els seus propis marcs de referencia. Models reforcats per pres- 
sions des de fora j per sentiments d'inseguretat dels qui vivien aquest procés. El resul- 
tat va ser molts grups localitzats d'aborígens (urbans destribalitzats, rurals d'orientació 
tradicional, urbans-tradicionals), cada un arnb el seu propi focus territorial i conse- 
qüentrnent en moltes identitats diferents -derivades del passat aborigen diferent i 
també de les expirriencies de contacte amb estrangers, diferent-. Aquest contacte, 
traumitic, opressiu i desastrós, va esdevenir part de la seva identitat. La desaparició 
gradual i no tan gradual de la vida tradicional com una realitat va deixar inseguretats 
-com a individuij i com a membres d'un o més grups, pero en el context urbi és on 
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es viuri aquesta inseguretat amb més insistencia-. 1 potser per aixo és en sectors 
d'aborígens urbans que no segueixen una orientació tradicional on rnilior arrelwi el 
concepte d'Aboripalttat que finalment aplegarii a uns i altres. M s'ha forjat una 
identitat aborigen comuna que es veu reiievant per una acció política també comuna. 

Una part important de la identificació aborigen es basa en la selecció d'elements 
tradicionals que poden ser utilitzats en l'escena contemporinia. 1 aquí comencen 
molts dels problemes (i també comenca aquí la participació important dels antropb- 
legs). Perque es tracta de reconstruir el passat, pero no tal corn era en reaiitat sinó la 
idea que els mateixos aborígens tenen de corn era aquest passat. En aquest sentit, el 
sentiment d'orgull d'antecedents aborígens és important emocionalment. 

Són poques les persones de descendencia Aborigen que no han patit algun tipus 
de prejudici, discriminació o maltractament. Les experiencies del passat tenen impli- 
cacions en el present i el futur; són una part de l'herkncia aborigen tan important corn 
la vida tradicional.15 

L'aboriginalttat es veu corn un tipus de moviment social en que, per certs propb- 
sits, una identitat comuna en contrast amb altres austraiians pot marcar la unicitat i la 
diferencia. Mecanisme per buscar un status, corn una reacció en contra de les injusti- 
cies i discriminacions patides. Dins d'aquest marc referencial d'Aboriginalitat que 
intenta incloure tothom de descendencia aborigen, hi ha molt espai per a la protesta 
i l'acció política.16 

Per a C.H. Berndt seran les forces externes, la societat dorninant en la qual els 
aborígens tenen poca o cap influencia, les que definiran la seva nova identitat: " [ a v  
Aborigine] has no effective voice in major decisions afSeng bis ve- existence, and no real bope of 
inyuenkng tbem. He is caztght wi'tbin the orbit of perhaps largely benevolent brnt also largely imper- 
sonalforces zvhicb are engaged in deliberate and concerted attempts to cbange bis zvbole style of living, 
in sbort, to redefine bis iden*" (Berndt 1961 : 17) 

Per a E. Kolig (1977: 36), pero, la redefinició de la identitat no prové de la liiure 
elecció aborigen. Els natius no estan només guiats per forces externes, sinó que cal 
tenir present elements tradicionals de pensament i conceptes que es mantenen i són 
ajustats: " T b y  identzz; t b y  are notjztst ident$ed." 

15. R.M. Berndt aposta per una lectura positiva d'aquest procés: corn un cos d'informauó i de coneixements que 
resumeix la h i t a  aborigen cap a la igualtat social, economica i poiíuca i més important encara, cap a la seguretat 
emocional. 

16. En aquest sentit coinudeix amb la postura de L.ii. Despres (Ethtticip a»d Resource Co?~@etition itl i'h~r~/.~ocieties, 
1975) qui veu el fet etnic des del punt de vista de la teoria de I'esnatificació i del poder, com una resposta dels grups 
més desavantatjats davant una situació discriminatoria, i un esforc d'utilitzar un modus cultural per progressar econo- 
mica i poiíticament. Aquest punt de vista central en el corrent insnumentalista d'analitzar la identitat etnica, pren l'et- 
nicitat bisicament en termes de relacions interetniques i les seves implicacions economiques i poiítiques. 
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Aquesta nova identitat que emergeix no és accidental, arbitraria i sense sentit, sinó 
que és representativa d'etapes de canvi que s'esdevenen sota la influencia occidental. 
Segons aquest autor., models mentals i de comportament aborígens, estrategies i auto- 
definicions es coordinen causalrnent, reflectint continUitats amb tradicions i adapta- 
cions intencionadei; a noves condicions socioambientals. El resultat sera que la 
preservació de parts de la superestructura ideologca tradicional ha fachtat l'ajusta- 
ment suau d'identit:1ts.l7 

Les identitats estan en relació amb la situació sociopolítica del grup indígena 
respecte el grup dorninant, amb el qual no es manté una relació precisament amistosa, 
ni molt menys igualitaria. Per aixo, E. Icolig defensa que el concepte de panaborigi- 
nalitat és un producte del context blanc. L'Aboriginalitat és una ficció que té sentit 
només en termes d'etnocentrisme blanc, que forca als aborígens a acceptar la pana- 
boriginalitat com un fet en la societat moderna australiana. Creu aquest autor que la 
preservació de la icleologia tradicional se sima en la superestructura cognitiva i que 
la identitat aborigen apareix com l'última etapa logca en el procés d'extensió del 
concepte d'identitat tradicional. 

Iguaiment, J. J. ;Deimos i J. Hdl-Burnett (1982: 214-243) assenyalen que la cultura 
comuna que sorgeix a partir de diverses cultures particulars no ve donada per la diver- 
sitat de cultures d'origen que ara s'apleguen, sinó que les qüestions comunes primer 
són conceptualitzacles i després constrtih'es. Per aquests autors, el procés d'aborignah- 
tat seria similar als processos de construcció nacional pel que fa a dos elements: el 
desenvolupament d'una lleialtat més Amplia de la que existia abans i la competencia a 
lieialtats locals. 

En aquest senut, entre els aborígens, el desenvolupament i expansió de lleialtats 
d'abast grupal se centra en associacions clau i estaria representada pels iíders d'aques- 
tes associacions. La relació entre el lideratge i la població general es caracteritza per la 
competencia i el confhcte. 

És irnportant tenir en compte el paper dels representats o líders que sorgiran com 
a aglutinadors dels interessos dels diferents grups locals. Aixo significa una constant 
i intensiva interacci6 arnb membres locals. Intentar aconseguir una unitat etnica significa 

17. E. Kolig presenta el cas de l'atea de Fitzroy al sud dels Kimberley (nord-oest de Western Australia) on es va 
donar una barreja de pob1:ició aborigen de molt diversa procedencia degut al desplacament forgat. Aquí es produeix 
una reformulació de nocions etnocentriques respecte altres grups aborígens. Sembla ser que després d'una fase inicial 
de confrontació entre els (iiferents grups, s'abandonen concepcions d'identificació estretes en favor de concepcions 
més obertes i comprensives. L'acceptació de formes de vida similars va afavorir l'acceptació d'identitats "supra- 
tribals". Gradualment es va donant més emfasi en una identitat comuna. 1 així sorgira una "identitat tribal" preferent 
fruit d'una convenció local i acceptada per tots els residents locals sense tenir en compte els seus orígens reals. 
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canalitzar les tendencies centrífugues dels grups locals -grups petits i xarxes liigades 
a organitzacions i petits grups d'individus que actuaran com a vehtcles per recagtar 
altres petits grups a la nova ideologia etnica-. 

L'aboriginalitat en el sentit més ampli s'ha orignat en la tradició i la seva conti- 
nui'tat modificada o no, i en l'activa resposta dels aborígens al seu status desigual en 
la societat australiana. Mentre la desigualtat i la injusúcia continuin com a caracterís- 
tiques de la situació en que viuen els abongens, perpetuant-se a través de diferents 
institucions, l'aboriginalitat continuara sent una ideologa que uneix els aborígens en 
un desafiament a la societat a través d'una crida per la jusúcia social. En aquest sentit 
i seguint la terminologia de I<. Iceeffe (1988: 79) la seva resistencia sera persistent: "iO 
survive is t o  res& and to  resit is to  survive." 

Esti clar que la formació i transformació de grups -no oblidem que estem 
parlant d'un procés- té lloc d t n s  de lírnits que estableix el context social. Pero els 
grups no estan totalrnent determinats per aquests context. Com defensa Stephen 
Corneil (1996: 265-289), les bases de la cohesió grupa1 -per l'autor constitui'da per 
interessos, institucions i cultura- per elles mateixes determinen d'alguna manera l'ex- 
tensió de la dependencia de grup i la vulnerabilitat a condicions externes. No són 
només les circumstincies, sinó la interacció entre contingut i circumstincies el que 
guia la trajectbria de la vida de grup. Les circumstincies creen grups etnics, diferen- 
ciats per la naturalesa dels iligams intragrupals que les circurnstincies creen, i de 
l'efecte que aquesta variable de contingut té en l'encontre entre grup i circumstincies. 

Per a J. Pettman (1992), l'aboriginalitat s'ha de conceptualitzar com una identitat 
política mobilitzadora resultat d'un nacionalisme colonial. És un projecte polític que 
persegueix un status aborigen. Inclou escollir certs marcadors culturals per al mante- 
niment d'identitat i extingir-ne d'altres. En el procés la identitat es duigeix a, i en 
oposició, a la cultura dominant. 

No es tracta només, diu Pettman, d'una acció política per d o r a r  l'status d'un 
grup etnic, sinó que representa a més a més, una crítica a la societat capitalista i irnpe- 
rial occidental. S'afirmen i declaren com a valors aborígens, l'espriritualitat enfront del 
materialisme dels blancs; cuidar i compartir enfront de l'individualisme blanc; les rela- 
cions del parentiu estes enfront de l'egoisme individual; i la cura del territori enfront 
de l'explotació i degradació de l'entorn. Aquí els valors aborígens són idealitzats i 
adquireixen un sigmficat particular com a part d'un discurs polític que només té sentit 
en el context del colonialisme. 

Si parlem d'un procés en construcció, cal tenir en compte els canvis que es van 
produint, els quals evidentment estan en relació amb el tipus de contacte que s'ha 
donat entre la comunitat aborigen i la societat dominant. Aquests canvis passen per 
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la modificació i manipulació dels elements tradicionals per aconseguiu progressar 
economicament i políticament. Per aixo, els elements que es prioritzen actualment 
s'identifiquen principalrnent amb el sentit de territoriahtat i els vincles, recolzats en el 
món mític, entre els grups i els territoris tradicionals. Cal emmarcar aquestes inter- 
pretacions dins de la situació actual de la política de drets territorials (Land-Rights) i 
concessió legal de titols natius de propietat que s'esti duent a terme a Australia (si més 
no fins el canvi de govern en les eleccions de 1996). 

Actualment molts aborígens, a banda de seguir identificant-se amb els termes 
tribals tradicionals, ilulitzen també diferents noms provinents de llengües tradicionals 
amb un contingut territorial ampli, per autoanomenar-se, com ara Koom' al sud-est 
d'Australia, o Murri al sud de Queensland, o Nyungar al sud-oest dlAustrilia. Pero no 
existeix una paraula nativa per referir-se a tots els indígenes austrahans, ni existia en 
el passat, i la que s'uulitza és el terme que es va establir a partir del contacte amb el 
món occidental: Aborígens. 
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RESUM 

Si entenem per ciutadania l'intercanvi de drets i deures -civiis, poiítics i socials- entre una 
població i el seu país, en el cas dels indígenes australians aquest intercanvi no ha portat ni a 

una situació justa ni equilibrada. La ciutadania no posa fi a les desigualtats. Les conseqü&ncies 
del procés colonitzador van ser clares: els abongens han estat relegats als graons més baixos 
de l'escala socioeconcimica dins la societat australiana general. El resultats també són clars: 
reducció d'independkncia a dependencia i subjugació a una societat dominant poiíticament 
poderosa que monopolitza la majoria de recursos. El model multicultural o pluricultural actual 

amaga l'existencia de grups de poder i pretén mostrar Australia com una barreja de cultures i 
pluralitat d'interessos convivint en un mateix espai quan, de fet, el model dominant continua 
sent una Australia basicament blanca, i de parla anglesa (tot i el creixent reconeixement cap a 
altres models: emigrants i aborígens). Malgrat l'aparició d'entitats i organitzacions representa- 
tives per promoure el reconeixement dels drets dels aborígens i l'activa participació nadiua en 
la política de desenvolupament, encara queda molt per fer. 

By citizenship we uriderstand the exchange of civil, political and social rights and duties 
between a populatio.n and their country. But, in the case of indigenous Australians, this 
exchange has never led to either a just or balanced situation. Citizenship does not abolish 
inequalities. The consequences of the colonizing process have been clear: the Aborigmes have 
been relegated to the lowest social and economic positions within the mainstrearn Australian 
society. Its results are also clear: reduction from independence to dependence, and subjuga- 
tion to a politicaily powerful dominant society that monopolizes most resources. The current 
muiticultural or cosniopolitan model conceals the existente of power groups, and seeks to 
show Australia as a rr~ixture of cultures and a plurality of interests iiving together in the same 
country; but, actually, the dominant model is still a mainly white, English-speaking Australia 
(despite the increasing recogmtion towards migrants and Aborigines). Although there are now 
representative organizations that promote the recognition of rights for Aborigines and the 
indigenous active participation in the development policies, there is still too much to do. 


