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La cultura, aquest concepte tan omni-
present i ambigu, s’ha transformat avui
en el terreny semàntic del debat cien-
tífic i polític. La globalització econòmi-
ca s’associa amb una progressiva homo-
geneïtzació cultural mundial, acom-
panyada tanmateix d’una explosió d’i-
dentitats locals, culturals, ètniques o
racialitzades. Els pobles indígenes recla-
men drets polítics apel·lant a la seva
autenticitat ètnica originària. Les migra-
cions transnacionals susciten alarma en
els països de destí, els ‘natius’ dels quals
temen que els nouvinguts erosionin la
seva identitat cultural i la seva cohesió
social amb les seves cultures diferents.1

En aquest procés es confonen dos sig-
nificats d’identitat: el caràcter únic i
durador d’una persona, que el distin-
geix de tota la resta,2 amb la identitat
sociocultural històrica que connota els
trets distintius (ètnics, culturals, de
gènere) que comparteixen grups de
persones i els permet associar-se,
dotant-los d’una realitat essencial atem-
poral. D’altres veuen en el mestissatge
cultural un antídot contra aquests fona-
mentalismes identitaris, la cara amable
i ‘tolerant’ de l’auge culturalista. Hi ha
antropòlegs, com l’americanista Serge
Gruzinski, que assenyalen que les arts
i les cultures no han parat de mesclar-
se a Hispanoamèrica al llarg dels temps.3

O d’altres, com l’africanista Jean-Loup
Amselle, que, en emfatitzar el sincretis-
me originari de totes les cultures huma-

nes, posa en dubte la raó etnològica
occidental i proposa tant una nova
perspectiva antropològica com una
noció de cultura oposada a les taxono-
mies i les categories socials excloents
convencionals en la disciplina. La recer-
ca que presentem tot seguit proposa
un estudi comparatiu de les lògiques de
classificació i d’exclusió socioculturals i
resulta d’aquest moviment confós entre
l’elogi de les identitats i les diferències
i la celebració dels mestissatges, els hibri-
dismes i sincretismes que suposadament
fan permeables les fronteres sociocul-
turals.
Lluny de redundar en la formació i
transformació d’identitats i diferències
culturals, aquesta investigació interpel·la
les transgressions de fronteres, cate-
gories i jerarquies politicoculturals iden-
titàries que, en erosionar-les, engen-
dren identitats ambivalents, i ho fa a la
Hispanoamèrica colonial i postcolonial,
entre pobles amerindis, a l’Àfrica i a
Europa. En l’anàlisi de totes les nocions
referides a la mescla d’identitats –el
mestissatge, la hibridació, la creolitza-
ció, el criollisme, el multiculturalisme,
el sincretisme, la mediació cultural– hi
ha una qüestió de rerefons: com i per
què la transgressió de fronteres i la mes-
cla d’identitats, en lloc de neutralitzar-
les, les recrea o confirma; en pressu-
posar identitats originàries pures, els
mestissatges les reactiven.
La pregunta és antropològica. No sola-

ment perquè fa referència a col·lectius
humans, a identitats, a exclusions, a ide-
ologies de dominació basades en crite-
ris de sang, sinó perquè ens remet a
preguntes essencials sobre la constitu-
ció de l’ésser humà i que només una
reflexió que privilegiï la perspectiva dia-
crònica i comparativa ens permetrà de
respondre. Què vol dir que la judeitat
es transmet per via materna, que les
normes de descendència àrabs no per-
meten l’existència teòrica de mestissos,
que els estats nació europeus atorguen
drets en funció del naixement (‘sang’ =
descendència), que les cosmologies
ameríndies no admeten la hibridació?
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Antecedents: els mestissos no
neixen sinó que es fan

L’equip de recerca AHCISP (Antropo-
logia i Història de la Construcció d'I-
dentitats Socials i Polítiques) del Depar-
tament d’Antropologia Social i Cultural
de la UAB, que fa aquest estudi com-
paratiu de sistemes de classificació
social, es constituí a inicis del mil·lenni
tot i que el seu historial investigador és
més antic. El dirigeix la professora
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Verena Stolcke i l’integren deu investi-
gadors –dos sèniors, cinc doctors, dos
doctorands i un investigador visitant–
amb experiència etnogràfica àmplia en
diferents regions del món i contextos
històrics. Ha estat reconegut i finançat
per l’AGAUR sota la coordinació de
Montserrat Ventura i Oller.4

El projecte tingué els seus inicis en una
investigació antropològica històrica i
semàntica de l’origen i el significat de la
noció de mestissatge. La pregunta inicial
fou tan simple com bàsica: per què, en
la història colonial hispanoamericana,
la categoria social dels mestissos i de
les mestisses adquirí transcendència
sociopolítica fundacional mentre que,
per exemple, en el món àrab musulmà,
no es reconeixen les persones d’ante-
cedents mesclats, malgrat que és cone-
guda l’existència de persones engen-
drades per membres de comunitats
socioculturals diferents.
El Nou Món esdevingué un laboratori
social ideal per esbrinar les circums-
tàncies sociopolítiques que hi ha a l’a-
rrel de la noció de mestissatge així com
la memòria dels seus significats simbò-
lics. Explicacions biològiques, sociolò-
giques i culturals clàssiques havien atri-
buït el mestissatge hispanoamericà a la
‘mescla’ entre homes i dones d’identi-
tat racial, de classe i/o cultural positi-
vament diferent. Una revisió antropo-
lògica històrica revelà, això no obstant,
que tot i que el sexe entre conqueri-
dors i dones de la població subjugada
és indissociable de qualsevol empresa
colonitzadora, la designació oficial mes-
tís començà a difondre’s només mig
segle després de la conquesta. I fou el
poder performatiu de la nova catego-
ria d’identificació sociopolítica i no
qualssevol diferències suposadament
reals, el que instaurà a partir d’alesho-
res la distinció politicocultural i la des-
igualtat social entre els progenitors de
mestissos en la lluita simbòlica per la
posició política i els drets socials en la

colònia.5 Aquesta troballa teòrica defi-
ní les altres recerques comparatives de
l’equip.

Però: es fan sempre?
(Un estudi comparatiu)

Ens interessa estudiar les mescles d’iden-
titats des d’una perspectiva comparati-
va i multidisciplinària –antropològica,
històrica i etnogràfica– en tota la seva
amplitud fenomenològica.
L’estudi de les categories socioculturals
referides a mescles no es limita als mes-
tissatges a Hispanoamèrica;6 tenen el seu
paral·lel en els conceptes d’hibridació i
creolització per al món colonial i pos-
tcolonial angloamericà i caribeny, res-
pectivament. Procedent de la biologia,
la hibridació formava part durant els
segles XVIII i XIX de l’instrumental argu-
mentatiu racista que pretenia advertir
dels efectes nefastos de la mescla de
races.7 En la darrera dècada del segle
XX, la hibridació adquirí un nou esclat
acadèmic, amb signe anticolonial, en el
gir paradigmàtic postcolonial i la seva
crítica de l’imperialisme cultural, que té
molt a veure amb el culturalisme analí-
tic dominant en la societat i en l’aca-
dèmia durant les darreres tres dècades.
La teorització de la hibridació es desen-
volupà en dues etapes: el pioner Homi
Bhabha examinà els efectes que l’ambi-
valència provocada per la hibridació
colonial tingué per a les elits colonials
com a forma cultural en soscavar l’au-
toritat del seu poder.8 Malgrat el seu
antiessencialisme, aquest enfocament
presenta les mateixes dificultats con-
ceptuals que la noció de mestissatge, en
suposar identitats preexistents pures.
Tot i que en una segona etapa la con-
cepció d’hibridació transcendeix les ca-
tegories racials i ètniques colonials i
postcolonials i replanteja el dilema cen-
tral de les ciències socials de com com-
prendre la interacció entre sistemes
simbòlics i acció social, tampoc no solu-

ciona aquesta contradicció conceptual
fonamental.9 Per la seva banda, la teo-
ria de la creolització es distingeix pel seu
origen en l’estudi del passat Afroame-
ricà del Carib.10 Aquí també, com Muna-
singhe assenyalà: “creole és un terme
compromès tot i que per raons dife-
rents: perquè suposa i reprodueix tipus
originaris purs. Aquest és un problema
conceptual endèmic en la major part de
les discussions sobre la mescla…”.11 Un
cas alhora similar tot i que diferent en
la seva especificitat és el moviment polí-
tic del criollisme hispanoamericà. Ana-
litzem el món dels criolls, un grup social
amb ambicions polítiques i intel·lectuals
que pretenia distingir-se de la gent mes-
tissa tot i patir per la sospita constant
que en realitat també eren d’ascendèn-
cia mesclada, i ho trobarem també en
el procés independentista de Filipines.12

Entre les nocions que fan referència a
mescles, ara ja no d’identitats sinó de
visions del món, estem sotmetent a
anàlisi el sincretisme que igualment
pressuposa combinacions d’elements
culturals incompatibles pel fet de pro-
cedir de diferents sistemes originalment
coherents,13 i examinem el pluralisme
mèdic14 i la mediació cultural. L’estudi
del pluralisme mèdic a l’Àfrica Oriental
revela la coexistència estratègica de
diferents models mèdics en els itinera-
ris terapèutics de la població local, un
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exemple instructiu de compatibilitat
entre sistemes curatius, que la biome-
dicina i les polítiques sanitàries occi-
dentals insisteixen a negar.15 Un altre
cas de contacte i ‘mescla’ entre móns
diferents ens l’aporta la mediació cul-
tural propiciada pels projectes de des-
envolupament, que investiguem tot
posant de relleu els ‘malentesos’ cultu-
rals i polítics que la caracteritzen i les
identitats singulars dels agents de
mediació que, paradoxalment, són revi-
talitzades.16

Però amb una finalitat heurística, aquest
projecte comprèn també recerques de
contextos socioculturals i polítics on a)
no s’elaboren categories socials ‘mes-
clades’, b) es repudia el mestissatge, o
c) les cosmologies de les societats en
perspectiva no permeten una categoria
social híbrida. L’estudi de cas de les rela-
cions intercomunitàries i de poder en
les societats arabomusulmanes pretén
explicar, mitjançant l’anàlisi de les con-
cepcions de parentiu referents a la
transmissió d’identitats i pertinences,
del matrimoni com a mecanisme de
delimitació de fronteres de grup i de les
nocions culturals de persona i cos, per
què, amb interessants excepcions, allà
no existeix la idea de mestissatge.17

Altres tres estudis mostren que en la
nació moderna com a forma política
hegemònica, dotada d’un poble cultu-
ralment homogeni, mestissos, és a dir,
identitats o pertinences ambivalents,
són inadmissibles i fins i tot inconcebi-
bles per als analistes.18 L’experiència
politicojurídica perillosament ambiva-
lent de la població sefardita a l’Estat
espanyol –espanyols jueus o jueus
espanyols?– durant els segles XIX i XX,
ofereix un complement analític de con-
sideració. Aquest estudi se centra en la
comunitat jueva que s’establí en el Mer-
cat de Sant Antoni de Barcelona, pro-
cedent de Turquia cap a finals del segle
XIX.19 I es complementa amb un altre
estudi etnogràfic de les classificacions
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Com veiem, no es tracta simplement
de contrastar sistemes de classificació
social occidentals amb societats no
occidentals, sinó de portar la reflexió
al camp de les idees sobre la persona,
l’home i la dona, i la humanitat, que ela-
boren les diferents societats per inter-
pel·lar de forma crítica les visions del
món, les estructures sociopolítiques i
les classificacions identitàries de caire
occidental.
En aquest sentit, la darrera línia de
recerca i que constitueix el contrapunt
analític radical del projecte, té com a
objectiu una investigació etnogràfica
comparativa en les societats ameríndies
sobre concepcions de la identitat i for-
mes de relacionar-se amb el món, que
no estableixen fronteres entre els mons
humà, natural i sobrenatural i, per tant,
no semblen admetre categories socials
híbrides o ambivalents.21
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