
problemes ambientals, el medi ambient
és un dels camps on la mateixa societat
civil pot establir mecanismes reguladors
que funcionin sense la necessitat d’auto-
ritats formals al darrere.

D’altra banda, es posa de manifest que
cal tenir presents els lligams existents entre
desenvolupament i medi ambient, però
mai de forma aïllada, sinó en connexió
amb altres problemàtiques com la segu-
retat internacional i la pau, l’economia,
la justícia i la democràcia. Això obliga a

considerar les condicions socials com a
punt de partida dels esforços en favor de
l’ecodesenvolupament. La Mediterrània
ha d’afrontar dos grans problemes: el del
medi ambient, com a problema a llarg
termini; i un de més immediat, la pobre-
sa i l’exclusió social. En aquest sentit, no
es podrà parlar de desenvolupament men-
tre hi hagi una tendència creixent al dua-
lisme en les nostres societats.

Jordi Padilla i Rovira

Ressenyes Papers 55, 1998 183

Aquest llibre recull el pensament de molts
dels autors, de moltes de les disciplines
implicades actualment en el debat sobre
els valors i les identitats que descriuen les
societats mediterrànies en la fi de segle.
L’antropologia, la sociologia, la història,
la filosofia, etc. hi tenen molt a dir sobre la
repercussió dels canvis que la fi de la guer-
ra freda ha afegit a un món globalitzat en
els seus intercanvis i regionalitzat en el
seu destí. La publicació reflecteix així la
complexitat de l’anàlisi de la mutació de
valors i del seu futur, una anàlisi que ha
passat d’una complexitat dimensió estric-
tament econòmica i política a una visió
de major caire cultural, fonamental com
a estri de compresió de les tendències que
conviuen i entren en conflicte en les nos-
tres societats.

L’esperit que presideix les aportacions
multidisciplinàries és la recerca d’un dià-
leg entre cultures, però com indica l’edi-
tora del llibre, Maria Àngels Roque,
directora del Departament d’Estudis de
l’Institut Català de la Mediterrània, a par-
tir de la fonamentació d’una ètica com-
partida, amb respecte per les diferents
formes de vida i tenint en compte que els
clivatges tradició/modernitat, localis-
me/universalisme no tenen lloc en un

món on coexisteixen diversos tipus de
modernització, diferents modes d’adap-
tació als processos socials.

La tendència actual és la de lluitar per
aconseguir una sinèrgia entre tradició i
modernitat a les societats del nord i del
sud de la Mediterrània. La convivència
de ritme és, en el cas de la Mediterrània
sud, el quadre on es desenvolupen les ten-
sions que més colpeixen la societat: de fet,
les dificultats de formulació i la pro-
blemàtica de la modernitat adobaran el
terreny sobre el qual es desenvoluparan
les dinàmiques identitàries que, al seu
torn, actuaran directament sobre els
mecanismes de formulació de l’esmentat
esdevenidor. L’aparent immovilisme de
l’Islam, destaca Gema Martín Muñoz, i
la percepció occidental d’aquest, errònia,
amaguen el fet que les societats medi-
terrànies fan reajustaments dels seus sis-
temes de valors socials, civils i polítics. La
mentalitat dels països islàmics canvia i
també s’hi produeix un procés de secula-
rització i individualització. Fins i tot el
fonamentalisme és menys un simple
retorn a la religió que no pas una major
llibertat d’interpretació. En canvi, la visió
rígida que la riba nord té sobre la civilit-
zació araboislàmica situaria una nova fron-

ROQUE, Maria Àngels (ed.)
Identidades y conflicto de valores. Diversidad y mutación social en el Mediterràneo
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tera cultural al sud basada en una into-
lerància envers l’«altre».

El Magrib, per exemple, indica Nadji
Safir, cerca la reformulació d’un consens
social sobre aquest futur, tenint en comp-
te, però, en primer terme la caiguda del
mur de Berlín i l’aparició de nous con-
flictes formulats en termes diferents,
culturals, en un marc i amb uns referents
que no tenen res a veure amb la guerra
freda. En segon terme, l’existència d’unes
idees sobre el desenvolupament que han
generat masses d’exclosos per a qui l’úni-
ca esperança sembla ser adherir-se a un
projecte global de justícia social difús i
ambigu. Un projecte, a més, que emmar-
ca la totalitat de l’individu.

Però les dificultats provenen també de
la tendència a cercar un universalisme a
les societats occidentals que no permet
pactar mecanismes de garantia comuna
per mantenir l’autonomia d’allò indivi-
dual, a tota la conca. Josep Ramoneda i
Adela Cortina argumenten que qualsevol
ideal cosmopolita ha de tenir en compte
el conflicte com a element constituent
d’allò social i que no es pot parlar de fan-
tasies perfeccionistes. Més enllà encara
d’aquest pensament es troben les dinà-
miques de la identitat. La identitat no és
un concepte dèbil, indica l’antropòloga
Maria Àngels Roque: és un patrimoni i
una força, tot i que cal distingir entre
identitats obertes i tancades. Les dimen-
sions identitàries poden ser un concepte
entenedor per tal d’analitzar les tendèn-
cies culturals del final del mil·lenni. Però
ho seran si s’analitzen com a no unívo-
ques i no úniques. La diferenciació de
lògiques identitàries en el si d’un mateixa
societat o entre societats és fonamental, i
manifesta l’existència de ritmes i intensi-
tats d’abast desigual.

En el terreny del que és concret, i per
fer una anàlisi de la mutació de valors en
les societats mediterrànies, l’aportació
sociològica és fonamental. Parlar de valors
no és fàcil; si transcendim l’individu per
arribar a la persona (dimensió individual

més la social) sorgeixen diferents opinions
sobre els valors, la seva configuració, man-
teniment i canvi. Allò que en roman és la
possibilitat de transmissió: l’educació a
través d’unes institucions primàries i
secundàries, que en funció de les diverses
societats afavoreixen uns elements o altres,
que no són sinó l’exemple de l’oscil·lació
de l’individu contemporani entre les tra-
dicions patriarcals i l’aventura de la
modernitat. Khadija Amiti indica que cal
avaluar com funcionen els elements
socials, què aporten a l’evolució dels valors
en el context mediterrani: l’educació i
l’ocupació són els instruments d’evolució
social que de manera més clara tenen con-
seqüències en l’evolució dels valors. Per
la seva banda, Marina Subirats o Lilia Ben
Salem ofereixen un retrat aclaridor de
l’evolució del comportament de la insti-
tució familiar.

I en darrer terme, Karl Popper ens
recorda, amb el concepte de societat ober-
ta, que, encara que els diversos valors
entrin fàcilment en conflicte, això no
implica que la nostra moral o agenda, ni
tampoc les de l’altre, siguin inconsistents.
Es tracta d’evitar l’aparició d’una ideolo-
gia dogmàtica, mitjançant una mesura del
conflicte en el marc dels nostres valors.
Una nova lectura de conflictes, o en ter-
mes de Mohamed Arkoun la creació d’un
nou espai d’intel·ligibilitat, on una
tolerància activa pugui crear espais d’in-
tercanvi cultural, més enllà de les herèn-
cies, o de la tolerància-indiferència oferta
per les tesis culturalistes.

Norbert Bilbeny apunta les perspecti-
ves d’una resposta en clau de l’Europa
mediterrània. Fonamentalment, aquest
nou requeriment implicaria una crítica
que trenqui amb la imitació i una resposta
basada en una cultura moral laica i plu-
ralista, més enllà de la moralitat tradicio-
nal a la deriva. Des de l’altra riba, Shlomo
Ben Ami recorda la influència d’un con-
junt de valors que la Mediterrània ha
ofert, uns valors de caràcter europeu però
no estrictament occidental.
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En aquest punt, cal fer referència a la
dimensió identitària, social i cultural
mediterrània, que hauria de ser analitza-
da tenint en compte els canvis que es pro-
dueixen, de més a prop. Sense perdre de
vista els errors, les manipulacions o la

manca de sentit a la qual històricament
pot haver estat sotmesa, suposa un nou
repte per a les societats que componen la
conca.

Helena Oliván Pena
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