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En primer lloc, ens plau anunciar la inclusió en aquest monografic, tot encapcalant-lo, 
del discurs que Claude Lévi-Strauss efectui amb motiu del hurament a París -a 
1'Académie Francaise- del XVII Premi Internacional Catalunya, el proppassat 13 de 
maig del 2005. Tant de bo que aquest reconeixement institucional de la Generalitat 
de Catalunya a les aportacions centrals d'un antropbleg al pensament contemporani i 
a la comprensió de les societats humanes s'estengu justament a aquelles esferes en 
que es troba implicada l'existencia i el desenvolupament de l'antropologa catalana al 
nostre país. Al text, titulat "L'etnbleg davant de les identitats nacionals", Lévi-Strauss 
hi introdueix un qüestionament de l'extens període hstoric en que la identitat nacio- 
nal s'ha instrumentalitzat com l'únic principi concebible de les relacions entre els 
estats. AM mateix, lloa l'obra del gran pensador catali Ramon L l d  (Palma, 1232- 
1316) ja que aquest, partint no pas de les semblances sin6 de les categoritzacions 
concebudes com a diferencies, oposant-hi els termes extrems, en féu sorgir les media- - 

cions que s'hi donaven. Per aixo proclama el lligam de l'estructurahsme amb el pensa- 
ment de 1,lull en qualitat de sistema lbgic que, als segles XII i xrv, possibilitam 
inventariar les relacions entre els conceptes i els éssers i "posar la noció de relacií, a 
la base del mecanisme del pensament". L'elog de les arrels parcialment mediel-als i 
renaixentistes de l'antropologa arran de la practica comparativa amb altres períodes 
temporals i altres sistemes socioculturals condueix Lévi-Strauss fins als modes de 
coneixement de l'etnologa, el seu abast i els seus sentits, en un context en el qual 
aflora una consciencia col.lectiva en que les societats colonitzades i tot es reconeixen 
en "l'existencia dels uns i els altres". Aw, lluny de preveure una uniformització total 
de les cultures hurnanes "en una humanitat esdexGxguda solidaria", albira el sorgiment 
d'altres diferencies -formes mestissades de la cil-htzació occidental esteses per tota 
la Terra- com a objecte de la recerca etnolbgica. Tanmateix, la seva visió participa 
ibgualment d'auguris obscurs quant al destí mateix d'una humanitat "massa nombrosa" 
perque tothom pugu gaudir hurement de l'espai, l'aire pur i l'aigua no contaminada. 
Víctima de si mateixa, anihdadora del que anomena "diversitat cultural i biologica", la 
humanitat es trobaria llavors en peu d'igualtat amb la resta de formes de vida que ha 
destrui't -si la perdua de tot grup social és irreparable, també ho és la desaparició de 
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les altres especies rrives-. Les societats extraoccidentals convergeixen que l'ésser 
humi és una part que "agafa" de la natura, i no pas un mestre de la creació: aquesta 
és la hcó  que l'etnologa n'ha apres, diu un Lévi-Strauss de 97 anys que, amb la mirada 
d'un segle sobre les espatiles, expressa el seu desig que aquestes societats "s'uneixin al 
concert de les nacions" i que ens hi sapiguem inspirar en els termes mencionats. 

Enllacant, doncs, el £ii de Lévi-Strauss amb aquesta presentació, a continuació es 
volen assenyalar sinteticament algunes de les reflexions dels participants presents aquí. 
Si a l'anterior monografic s'emfasitzi la noció de cultura i la seva extrema rellevincia 
dms el pensament ai~tropologic a fi de retre compte dels processos socials, economics 
i polítics contemporanis, en aquest s'ha volgut reprendre el debat encetat des de pers- 
pectives centrades en l'estudi dels fenbmens estatals, nacionals i etnics. Aquestes 
nocions són categoicies classificatbries que, més enlli de la seva relativitat, i fins i tot 
enlla de l'heterogeneitat de realitats hstoriques que abracen, resulten centrals no sols 
respecte al tipus d'ordenacions sirnboliques de les societats -cap a si mateixes o de 
les unes cap a les altres-, sinó respecte a les maneres corn aquestes s'organitzen i al 
tipus de relacions --tant dinimiques com, sovint, desiguals- que mantenen entre 
eiles en projectar-se corn a deterrninadores de sentit i corn a normativitzadores de 
practiques socials distintes -polítiques, culturals, jurídiques, etc.-. És clar que aquí 
hi intervé, a més, l'arbitrarietat amb que es pot mirar de (permeti-se'ns manllevar les 
paraules de Lévi-Sti-auss dins Lapensée sazivage, 1962) "garantir la convertibilitat ideal 
dels diferents nivells de la realitat social", sobre la qual cosa no és sobrer subratilar l'as- 
severació posterior d'Edmund R. Leach respecte que tota taxonomia és purament 
operacional a f i  de satisfer situacions particulars en ocasions concretes, i que no pot 
pas pretendre ser la revelació definitiva i única d'una veritat fonamental. 

Algunes de les preguntes que aniran sorgint -hom veuri corn els textos aplegrits 
dialoguen els uns arnb els altres- incideixen sobre el lloc que la cultura, la llengua, el 
parentiu, l'experiencia de la identitat -i de les identificacions que se'n fan- exercei- 
xen en els processos d'afirmació nacional i de l'etnicitat, quant a l'estatalització dins 
un marc global a que se sotmet les nacions sense estat i també quant a la resistencia 
enfront d'aquesta. 12s així que sorgeix la discussió sobre la relació entre processos 
susceptibles de qualificar-se corn de resistencia cultural i processos de lluita i/o eman- 
cipació política. A rnés, s'observen els vincles que es donen entre determinades dini- 
miques de dominació política i economica i els processos de dominació i/o negació 
cultural sobre grups socials o societats, a fi de copsar els usos que els poders institui'ts 
efecaien de la cultura i de la ilengua corn a instruments de dominació i legitimació de 
les seves practiques. En definitiva, s'esdevé un atansament envers les relacions entre 
cultura i política en el context de diferents processos i moviments d'autoafirmació i 
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de negació nacional, i envers les contradiccions, les paradoxes i les perplexitats que 
s'hi manifesten. 

En aquestes pagines hom ha pensat no tant sobre les instrurnentalitzacions hete- 
rogenies del concepte de nació i sobre els continguts que s'atribueixen als distints 
tipus de formes socials que es poden classificar genericament com a "nacionalismes" 
-un concepte tebric que inclou realitats ben distintes-, com sobre els tipus de rela- 
cions desiguals establertes entre nacions amb i sense estat, i sobre els processos de tot 
tipus que en deriven -els quals, al seu torn, poden inserir-se en molts casos en el 
marc de relacions jerarquitzadores dins d'aquestes mateixes societats-. No s'hauria 
de fdar gaire prim per distingir la distancia insalvable que es produeix entre el con- 
cepte d'estat-nació i la diversitat empírica de sistemes socioculturals de la humanitat 
-obviament, entenent-hi la plurahtat que es dóna en cada societat, és a dtr, la varie- 
tat dinimica de formes culturals que s'esdevenen en tota col.lectivitat social-. En 
efecte, davant dels prop de 200 estats que existeixen avui da ,  enquadrats dins 
llOrganització de les Nacions Unides, hom reconeixeria d e r s  de col.lectivitats suscep- 
tibles de concebre's com a nacions sense un estat propi o bé aestatals pel que fa a la 
seva evolució política als marges dels models que imposen les societats estatals. És 
enfront de la seva condemna a l'escorxador de la historia que Claude Lévi-Strauss - 
en rebre el Premi Internacional Catalunya a París- exigia d'aturar els processos 
contemporanis en que conflueixen la destrucció de la diversitat cultural -més enlla 
d'hibridacions i sorgiments de noves formes socials- i de la diversitat de les especies 
extrahumanes encloses al camp de la "naturalesa". 

Els processos de dominació dels estats des de la seva constitució prhigenia fa cinc 
mil anys, les teoritzacions contemporinies sobre els nacionalismes, les operacions i els 
processos histories ara justificadors de la prictica colonitzadora, ara deslegtimadors 
de les lluites emancipatories o anticolonitzadores, la manera com determinades socie- 
tats es perceben a si mateixes defugint i tot els conceptes de "nació" i "nacionalisme" 
-pero mostrant justament una especificitat evident en un dels mapes imaparis  
possibles de les societats humanes-, les construccions de la identitat, els usos de les 
identificacions i altres qüestions es posen en relleu tot seguit com a objecte de discus- 
sió a fi de reflexionar sobre l'equiparació sovint no discutida entre estat i nació, la qual, 
si s'atén el context immediat de 1'Europa occidental, amb prou feines trobaria algun 
estat que no sigui propiament plurinacional -partint, cal insistir-hi, que al si de tota 
societat s'hi realitza empíricament, al ilarg de la historia, l'heterogeneitat cultural-. 

Si tota societat abraqa potencialment una multiplicitat de maneres de concebre la 
representació del món i l'ordenació d'un model de relacions socials, les dinamiques de 
migració compreses en el desenvolupament de la mundialització del capital i del 
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sistema de relacions que en resulta situen en unes condicions de complexitat creixent 
les classes de relacions d'integració i exclusió de grups socials que poden afirmar-se o 
estigmatitzar-se a partir de les innumerables categories que concerneixen el "nosal- 
tres" i els "altres". Per aixo, si el que universalitza les persones i les societats és el 
compartir-se les unes a les altres corn a humanes, l'oposició entre universahsme i 
particularisme petaria feta miques en la mesura que les col.lectivitats es relacionen les 
unes amb les altres des de referents propis: que aquests referents són el fruit d'una 
construcció és evident, tant corn ho és que, d'acord amb els camins empresos dins 
d'aquesta construcc:ió crbnicament en moviment, la distinció entre "propis" i "ahens" 
és relativa i objecte, ida mateixa, de tota mena de canvis i transformacions. Fins i tot és 
plausible preguntar-se si, en el marc de les societats capitahstes, el reconeixement jurí- 
dic del dret de ciutadania per a tothom sota marcs estatals resoldria conflictes deri- 
vats de llestructurac:ió social que apareixen corn a fruit de practiques perpetuadores 
de la injusticia, l'ahenació, l'explotació i el coloniahsme. 

La transversahtat amb que opera el desenvolupament del capitalisme, en termes 
d'homogeneització econbmica i cultural des de formes estatalitzadores, no ha conduit 
de cap manera ni a la suposada fi dels moviments epigrafiats corn a nacionahstes, ni 
a la fi de les afirmncions nacionals de col.lectivitats sense un estat propi -i, en la 
majoria de casos, sense cap voluntat d'organitzau-se a partir de formes estatals inde- 
pendents, sinó d'autogovernar-se-, i sí que s'ha produit, en canvi, una eclosió gene- 
ralitzada de reivindicacions de graus diversos d'autodeterminació -els vells auguris 
d'Eric Hobsbawm grinyolarien, aquí, de riou i sense embuts-. En realitat, tot estat 
comporta un model ideal de nació i una acció nacionalista perque aquest model cris- 
tal.litzi, per aixb Josep Ramon Llobera quahfica l'estat-nació corn un mite i, encara 
més, corn la ideologia més important de l'estat modern. 

Per tant, jcom es poden reconeixer les experiencies d'afirmació sociocultural d'al- 
gunes col.lectivitats sense estat en el marc dels contextos estatals globals de que 
formen part? jÉs possible relacionar els processos d'afirmació nacional en que es 
lluita per canalitzar i assolir drets polítics, jurídics, territorials, etc., de societats corn 
aquelies que la Coristitució europea clasifica corn a "regions" -en referencia, per 
exemple, a Catalunya, el País Basc, Gaiícia, Irlanda del Nord i tantes més- amb altres 
societats que han evolucionat des de formes aestatals corn la pumé o les societats 
aborígens australianes, o bé que han sigut excloses del procés de construcció de 
l'estat posterior a 1:i descolonització formal a la segona meitat del segle XX, corn la 
Cabília? jA quins interessos serveix la reivindicació dels drets d'una ciutadania con- 
cebuda exclusivament des de l'estat i des del seu model de nació? jQuines impli- 
cacions té ser reconegut corn a ciutadi frances, venecola, algerii o australii per a 

- 
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col.lectivitats que no es reconeixen corn a tals dins d'aquests estats? <Quin és el lloc 
polític, jurídic, cultural, economic, etc., que s'assigna a les col.lectivitats de que formen 
part aquestes persones dintre de les fronteres politicoadministratives en les quals 
estan inserides? 

El debat d'aquests assumptes no es pot deslhgar de corn des de l'antropologia s'ha 
recorregut el trajecte del concepte d'etnia al d'etnicitat, de corn s'han diversificat els 
mots que els antropolegs (i, segles abans, els conqueridors occidentals) atribuyen a 
col.lectivitats hurnanes exotiques dins les seves etnografies -etnia, raqa, tribu, poble, 
nació, país ...- i de corn s'han articulat els estudis sobre les relacions entre les nacions 
i els estats, sobre els moviments socials classificats corn a nacionaltstes, i sobre les 
tipologtzacions i els continguts expiicatius que s'han desenvolupat. 

Val la pena recordar que més d'una trentena d'anys abans de les aportacions de 
Leach del 1954 (PoliticalJjutems of HighlandBarma) i quasi una cinquantena d'anys abans 
del recuü encapqalat per Fredrik Barth del 1969 (Ethnic Grozq~ arzd Boztndaries, publicat 
per primer cop en noruec arran d'una trobada d'antropolegs escandinaus a la Uni- 
versitat de Bergen del 23 al 26 de febrer del 1967) quant a la superació dels models 
interpretadors de les cultures en termes substantivistes i essencialitzadors -sobre la 
base de categories incommensurables, f ~ e s ,  estitiques, tancades i aclaparadorament 
delirnitables-, Max Weber ja havia escrit el 1922 dins Wirtschdft zund Gesellsch~t 
(Econonlzá y Sonedad, 1993: 321): "Si suposem que no existeixen rigoroses fronteres 
lingüístiques o que les comunitats religoses o poiítiques no estan delimitades netament 
i que aquesta situació serviri de base a les diferencies en els 'costurns' [...], llawrs 
només tindrem transicions graduals dels 'costums' i de cap manera %des 'fronteres 
ktniques' fora de les condicionades per les grans diferencies espacials. ~ m b i t s  ben 
perfilats, en que imperen costums d'abast 'etnic', i que no deuen el seu origen a factors 
econbmics o religiosos, sorgeixen regularment per migracions o expansions que duen 
a l'immediat veinatge grups humans fins aleshores distanciats d'una manera permanent 
o temporal, adaptats, per conseguent, a condicions molt heterogenies. El clar contrast 
de l'estil de vida que així es posa de manifest sol despertar en totes dues parts idees de 
'sang distinta', arnb una independencia absoluta de la realitat objectiva." Weber plante- 
java corn l'acció comunitiria política pot donar lioc a la idea d'una "comunitat de sang" 
i al paper que exerceixen els processos de transició i barreja enfront de la constitució 
de rígides fronteres, alii on l'acció social aflora corn a generadora d'idees de comuni- 
tat. 1,'extrema perspicacia analítica del pensador alemany dóna fe dels interrogants que 
proposen les seves reflexions, independentrnent dels usos de que ha estat objecte. 

Seguint l'agrupament dels textos d'acord amb les irees espacials de que tracten 
(Idobera, Bestard, Terradas, Rodríguez, Apaolaza i Salazar per a Europa; Provansal 



per a 1'~frica; Orobitg i Larrea/Ruíz-Peinado per a America; Pieila per a Oceania), J.R. 
Llobera comenqa assenyalant la recurrencia al passat per part de les societats huma- 
nes a fi d'organitzar-ne el present. La histOria, aquí, s'entén com un conjunt de feno- 
mens socials específics, un dels resultats dels quals és l'aparició de les ciencies socials 
dins un racó del móln, en un moment donat, amb la voluntat d'universalitzar els seus 
pressuposits explicatius. L'extrema autoconsciencia cultural que desplega el naciona- 
lisme obligaria a qüestionar-se si el fenomen de la identitat nacional, diu Llobera, s'ha 
de situar en la modernitat o bé cal atendre'n els ongens medievals o fms i tot ante- 
riors -1,évi-Strauss, en referir-se a l'euroregió Pirineus-Mediterrani al discurs pel hu-  
rament del premi, remeté a l'antiga Gotia carolíngia i recorda que Barcelona n'era la 
capital-, a fi de superar practiques selectives i limitadores que la mateixa compara- 
ció antropologica desbarataria. Si les nacions no són fenomens incommensurables i 
atemporals graciosament caiguts del cel, si la unitat d'estudi no és pas l'estat i ni tan 
sols la ideologia a seques, aleshores cal remetre a estructures i moviments socials, als 
orígens diversos del que es pot classificar com les identitats nacionals i als continguts 
i les pautes d'actuació que aquestes projecten i que canalitzen. fi ha una genesi i una 
evolució en la transició dels conceptes &etnia al de nació i etnicitat, que també s'han 
de situar -segons assevera Llobera- en una area forqa inexplorada: aquella que 
cerca la comprensió dels sentiments col.lectius de la identitat nacional lhgats als 
elements concomitzmts de la consciencia. 

Joan Bestard desenvolupa la seva argumentació atenent-hi la definició i l'estructu- 
ració del dornini cultural de la nació i del parentiu en termes identics, referits a la subs- 
tancia natural i al codi de conducta. Partint d'un text de Schneider del 1969, Restard hi 
estableix la relació amb la idea moderna de nació en la mesura que tant els símbols del 
parentiu america, com els símbols de la nació, proporcionen una solidaritat difusa i 
duradora: al primer cas per als parents, i al segon per als anomenats "nacionals". És 
així que qüestiona les definicions de nació basades en postulats purament "cívics" o 
purament "ktnics" --una classificació que sens dubte s'ha utilitzat sobretot per ponde- 
rar "positivament" les practiques dels estats-nació occidentals enfront de movirnents 
dguem-ne nacionalistes extraoccidentals o enfront de determinades societats europees 
sense un estat propi, en tots dos casos "negativitzats"-. Paral.lelament, l'autor analitza 
algunes definicions dels drets de ciutadania a que s'ha acudit als estats europeus, uns 
drets basats bé en termes de jzis soli, bé en termes dejzis sangztinis --de sang o de resi- 
dencia-, i les compara amb la naturalesa híbrida del parentiu entes com un domini 
dual que permet anar de la naturalesa a la cultura i de l'esfera privada a l'esfera pública. 
L'expressió del parentiu com a instrurnent intel~lectual palesaria la seva capacitat per 
vincular les relacions concretes que manifesten els llaqos genealogics amb les idees més 
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abstractes de la societat, ja que mitjanqant el parentiu es naturalitzen categories socials 
i al mateix temps es produeixen nocions socials de temps i localitat, i idealitzacions 
culturals sobre el que s'enquibeix dins els camps de la identitat i la diferencia, i en 
conseqüencia de la seva adscripció. Bestard empren un recorregut per les relacions 
entre aquestes categories en el marc de l'evolució de la modernitat, en contextos en els 
quals, més e d i  de la seva pluralitat, així la nació corn la f a d a ,  per més que esdevin- 
guin "ficcions ben fonamentades" -seguint Pierre Bourdieu- i malgrat que s'hagin 
volgut presentar corn a naturals, aquestes no deixen de ser principis de construcció de 
realitats socials en que s'articulen balancejaments poiiedrics entre naturalesa i cultura, 
passió i raó, parentiu i nació, particularisme i universalisme ... 

A continuació, Ignasi Terradas desenvolupa una crítica en profunditat de la con- 
tradicció -literalment sepultada, diu, dins l'antropologa espanyola- que té lloc 
entre la identitat corn a expressió del viscut i la identitat corn a quimera i estigma clas- 
sificatori. L'oposició s'esdevé no sols entre determinats medis poiítics i alguns feno- 
mens culturals, sinó entre una identitat potencialment ampiíssima en significats en 
allo que concerneix la comunicació social -la qual identitat es va construint amb la 
vida mateixa de les persones-, i, a l'altra banda, les identificacions economiques, jurí- 
diques i polítiques de i sobre les persones. Rere aixo que hom anomena identitat 
cultural s'hi amaga aquesta identitat viscuda, que en la seva tasca dtobjectiVació &S 

el procés de sociabilitat reclama una identitat cultural mai no del tot individual o 
col.lectiva, en que es barregen emocions, raonaments, voluntats expiícites, tractes 
formals, pautes morals i experiencies que s'exalcen en quahtat de referents objectius. 
El que s ' h  superposa és una altra identitat externa que en reahtat actua corn a identi- 
ficació a partir d'associacions i distincions que obeeixen a criteris jurídics, economics 
i polítics de dominació i a la necessitat d'irnposar unes determinades categoritzacions 
del món. Terradas acudeix a la cerimonia Gisaro dels kaluh de Nova Guinea, a la pric- 
tica del Kula a l'arxipelag de Massim, als usos iinguístics a Catalunya i Espanya, a 
l'obra de la poetessa gallega Rosalía de Castro, a la producció de determinades elits 
literiiries catalanes -instrumentalitzada per les variants conservadores del catala- 
nisme polític-, a la vivencia, la relació i el sentit de l'espai dels kushman del desert 
oriental d'Egpte i a l'experiencia d'Albert Camus de la Primera Guerra Mundial i la 
seva esperanqa d'una utopica descolonització i reconstrucció d'Algeria. D'aquesta 
manera confronta l'abisme brutal que s'esdevé entre l'expeditiva violencia de la iden- 
tificació i les necessitats d'una identitat cultural a través de la qual aflori la vida indi- 
vidual i col.lectiva dels éssers humans. 

Des dels conceptes clau de llengua i cultura corn a formes de resistencia i domi- 
nació, X. Rodríguez analitza el procés de conformació al país gallec &una identitat 
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nacional diferenciada de la identitat nacional espanyola, i els termes en que es nego- 
cia la identitat gallega en moments concrets de la hstbria política, per assenyalar les 
paradoxes d'aquesta negociació. Parteix de la confrontació dels processos de nacio- 
nalització de la cultura que dugueren a terme els estats moderns des del segle XIX i de 
la reconstrucció de les identitats col.lectives en la postmodernitat en termes de reor- 
ganització social i política de les societats locals ateses les conseqüencies globalit- 
zadores que imposa el capitalisme avancat -la renovació del paradigma ilhstrat 
manifestada en l'esdeveniment de la cultura com a forma de poder efectiu-. Llavors 
analitza el període en que es forma la consciencia nacionalista gallega i el lloc central 
que hi ocupen la llengua i la cultura, el ressorpent  posterior de la necessitat d'una 
identitat col.lectiva gallega, l'evolució que pren dins en el tardofranquisme i els inicis de 
l'anomenada "transicrió" en qualitat de forca política per a la contestació ciutadana, per 
acabar situant les utilitzacions que des de models polítics diferents se'n fa, furant-se en 
les espectacularitzacions de la identitat gaiieguista i alhora en la conversió dels rituals i 
els espais públics eri projectes d'identitat nacional i en programes de compromís ciu- 
tadi, aíii on l'af~mació de l'etnicitat gallepsta desafia l'homogeneització imposada. 

L'aportació de José LWguel Apaolaza se centra en la construcció nacional d'Eus- 
kadi als darrers trenta anys a través de les dunensions hguístiques del nacionalisme, 
que han acabat desplacant la centralitat que exercia l'associació entre "ser basc" i ser 
catolic, bon creient, tenir fe. L'autor analitza el que anomena el procés d'unificació i 
homogeneització del "nosaltres" des de la formalització, unificació i normalització de 
l'euskara (P'euskara batua") -historicament prohbit i reprirnit per l'estat espanyol-, i 
l'establiment d'un sistema educatiu propi, en llengua basca, que garanteki la repro- 
ducció cultural i la transrnissió d'una cultura urbana, moderna i nacional. Aixo s'es- 
devé en un context en que lfAdministració uthtza basc i castelli -les dues llengües 
oficials al País Basc enclos dins l'estat espanyol- i en que cristal.litzen estructures 
politicoadministratives que, segons l'autor, trenquen el monopoli dels estats frances i 
espanyol. Assurnint la premissa gellneriana que el nacionalisme mira d'articular la 
correspondencia entre el que es concep com la unitat cultural i la unitat política, i que 
l'escola és el principal mitji amb que l'estat du a terme la seva tasca homogeneitza- 
dora, Apaolaza constata com rere la relievincia simbblica de les practiques linguísti- 
ques al País Basc i la seva aplicació al sistema educatiu - d e  fet, aprofundeix 
especialment el debat sobre la immersió lingiústica en liengua basca- no sols h 
rauen models, alternatives, estrategies i projectes polítics diferents quant a la consti- 
tució del "nosaltres" i lM'ells", sinó que aquest mateix "nosaltres" abrasa models de 
societat i de comunitat política diferents que es reflecteixen en l'escissió entre l'escola 
pública i l'escola privada al terreny de les ikastoles. 
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Per un altre cantó, Carles Salazar contrasta dades etnografiques i hstbriques per 
suggerir un seguit de reflexions que parteixen de la pregunta entorn de l'existencia 
d'afínitats electives -com a vincles mal.leables que no impliquen relacions de causa- 
litat- entre el que en &u sentiments i creences religiosos, d'una banda, i formes parti- 
cular~ d'identitat col.lectiva com ho és la identitat etnonacional, d'una altra banda. 
Atenent el cas d1Irlanda, observa les relacions entre identitats religiosa i col.lectiva per - 

plantejar si la religió exerceix de suport simbblic d'una identitat etnonacional subs- 
tantiva -da  on i'arbitrarietat de la contingencia histbrica es vincula amb sigmficats 
polítics-, o bé si veritablement s'hi dóna una "empatia estructural" que se sima més 
en112 dels processos hstorics i polítics de subordinació de la República dlIrlanda i 
dlIrlanda del Nord respecte a Anglaterra. Salazar confronta una interpretació durkhei- 
miana de les desfilades protestants de Belfast amb una interpretació jamesiana de les 
narracions d'un informant catblic de la República, amb la intenció de trobar analogies 
i correspondencies entre el que anomena les identitats religioses i etnonacionals. 

En un altre context i des d'altres enfocaments, D. Provansal aprofundeix l'oposi- 
ció entre estat i nació arran del complex procés de construcció de l'estat algeria 
modern sota la inspiració del model jacobí colonitzador --de fet, Algeria tenia una 
estructura estatal preexistent al projecte nacional, i la rellevancia de la guerra d'allibe- 
rament per als pai'sos aleshores anomenats del "tercer món" provenia del fet que 
provava la possibilitat de vencer l'imperialisme-. Tanmateix, en la representació 
col.lectiva dels qui se sublevaren contra el poder frances, h havia la voluntat unanime 
de fer coincidur estat i nació. Per al poble, significa veritablement un alhberament, si 
més no la percepció que la conjurninació entre socialisme, neutralisme i recuperació 
de la identitat arabomusulmana havia de conduir a la construcció d'una nova societat. 
El present mostraria una esperanqa incomplerta: desigualtats econorniques, emigració 
conúnua, tremendes dificultats per establir unes regles del joc democratiques, confhc- 
tes regionals aguts. Provansal planteja amb precisió els dubtes que en aquest context 
hi hagi realment una nació algeriana que a l'interior de les fronteres estatals es repre- 
senti a si mateixa com una unitat de destí, desmentint-se el tipus ideal de Weber quant 
a l'estat-nació. Fora de la seva eficacia ideologca i de la seva capacitat de mobilització 
simbolica, la realitat mostra en primer lloc l'enfrontament entre models diversos de 
nació sota la colonització i durant la guerra d'ahberament, i, posteriorment, el desen- 
volupament de les reivindicacions berbers a la Cabílta i de l'ascens de i'islarnisme en 
un context de corrupció durant 40 anys. La consolidació de l'estat apel.lant a la unitat 
de la nació, definida respecte a la seva identitat sobre la base del patrimoni cultural 
irab i de la seva dimensió islamica, excloura uns moviments berbers més preocupats 
a assolir quotes de poder que no a defensar drets culturals i socials, enfront d'un 
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islarnisme creixent cpe recuperara la comunitat idealitzada dels primers califes. I7nlli 
de la instrumentalit:sació de les diverses elits que han confiscat la historia com a rnite 
obligat, exempt de contradiccions i heterogeneitats de tot tipus, l'homogeneitat cultu- 
ral de la nació apareix com una ficció. Com conciliar-ho, a més, amb valors religosos 
que han fundat la identitat col.lectiva i amb la lhbertat i la igualtat per a tota la ciu- 
tadania? 

Ja dins l'imbit de lfAmerica del Sud, Gemma Orobitg analitza el procés de rearti- 
culació de l'estat veneqola envers els pobles indígenes en el marc de la nova institu- 
cionalitat que resulta de l'aplicació de la Nova Constitució de la República Bolivariana 
de Venequela aprovada el 1999. Més particularment, mostra la percepció que els indí- 
genes pumé de l'estat d'Apure - d e  l'irea dels rius Riecito i Capanaparo- tenen 
d'aquesta nova institucionalitat i dels processos polítics que hi estan associats. fis 
sobre la base d'aqucst nucli que l'autora elabora la seva anilisi. Tot seguint el fil d'una 
ja extensa recerca etnogrifica iniciada el 1989, Orobitg posa l'emfasi en una qüestió 
fonamental: la manera com s'articulen dins la societat pumé accions socials que 
podem entendre com de resistencia cultural i de conscienciació política a partir de, 
per una banda, l'expressió viva de la practica del ritual Tohé -i la seva resignificació 
permanent com a espai principal per a la construcció de la identitat- i, per una altra 
banda, la participació activa -sense precedents en la historia d'aquest país, i fruit 
d'aquesta nova institucionalitat assentada en un procés que l'autora qualifica de 
descentralització i d'"in&genitzaciól' de les institucions veneqolanes- dels nous 
iíders pumé en l'esfera politicoinstitucional de l'estat venecoli -una de les manifes- 
tacions de la qual té Iloc en el Parlamento del Pueblo Pumé-. Al rerefons, s'hi palesa 
la reflexió de l'autora entorn del contrast entre el reconeixement dels drets indígenes 
en la nova constitiició veneqolana, i la situació d'abandonament cronic en que es 
troben els pumé, pel que fa a aspectes estructurals veritablement centrals en la seva 
realitat, com ara aquells que estan associats a l'atenció sanitaria, la demarcació de les 
terres indígenes i la concessió dels titols de propietat. 

També Larrea i Ruíz-Peinado s'interroguen sobre els sipficats del reconeixe- 
ment dels drets d'un grup social rninoritzat en un estat la noció d'identitat nacional 
del qual s'ha construit des de la barreja, 1 en l'experiencia de la identitat cultural 
qdombola en el dccurs de la demanda de legalització territorial. És així que reflexio- 
nen entorn de la construcció de la identitat quilombola de l'estat de Pari, al Brasil, a 
través de la relació entre el territori i la memoria. El combat qdombo  per la demar- 
cació i la titulació del territori, el reconeixement jurídic i formal de la seva identitat 
col.lectiva -hgat a "la preservació del patrirnoni culturalw- i del seu dret a accehr 
hurement als recursos naturals, la defensa de les ocupacions de terres per part de 
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corporacions disposades a explotar el medi, els vincles d'aquests processos de lluita 
amb la consecució del dret de ciutadania, l'entrellaqament entre el seguit de categories 
hstoriques i polítiques en joc -en que els antropolegs participen aportant-hi infor- 
mes que demostren la pertinenqa hstorica de la col.lectivitat i dels seus descendents 
a un territori comú-, i els camins empresos per llAdministració a fi d'identificar les 
comunitats romanents i demarcar-ne les terres apareixen com els temes més rellevants 
de que s ' h  tracta. Contextualitzant la construcció d'un discurs d'autoafirmació, d'una 
autoconsciencia i d'una automobilització al voltant d'una etnicitat entesa com a 
propia, els autors de l'article s'endinsen en la redefinició del terme quilombo amb 
objectius polítics per reivindicar els seus drets des de la idea de territori i de viure-hi 
col~lectivament. 

La reflexió sobre l'aboriginaittat -un concepte nascut de la mateixa colonització 
que va generar la categoria contraposada dels "australiansU- i la necessitat de 
comprendre el procés hstoric de construcció de les identitats indígenes -1'ús del 
passat en el context de les classificacions colonials- és l'objecte d'estudi de Piella. 
Des de la f i  del XWII fins a l'actualitat, des de la despossessió territorial, els desplaqa- 
ments, el desmembrament d'afiliacions i relacions de parentiu i religoses -un 
desmembrament social global- l'assidació, la reclusió en reserves, el segrest insti- 
tucionalitzat d'infants fins a 1"'atorgament" per part dels ciutadans australians, el 1967, 
dels drets de ciutadania als aborígens, autoritzats ja a casar-se amb qui vulguin i a 
desplacar-se per on els plagui, s'anaittza la perpetuació del conflicte sota altres formes. 
Les practiques polítiques i jurídiques dels darrers trenta anys no han posat fi ni a les 
desigualtats ni al reconeixement integral de drets que no són pas nous. Els interessos 
contraposats de l'estat i de les corporacions financeres explotadores de recursos natu- 
r a l ~  enfront de la reivindicació de les terres propies de les societats aborígens tenen 
lloc entre paradoxes diverses, com ara la percepció de l'estat que la sobirania del terri- 
tori rau en la corona, i si més no en una connexió física amb el territori, alla on els 
mateixos aborígens hi estableixen una connexió espiritual. Pieila exposa els vaivens de 
les polítiques governamentals i incideix sobre la discussió entorn de la identitat abori- 
gen a partir del concepte de tradició: que s'assumeix com a part de la seva cultura, i 
que s'utilitza per autoidentificar la seva propia identitat en el trajecte cap a la consti- 
tució d'una identitat comuna entre grups socials diferents (arrente, walbiri, wok, 
dhangadi, etc.), i com es destrien determinats elements per posar-los a l'escena 
contemporknia, dins l'espai de protesta i acció polítiques. En la mesura que la cons- 
trucció de la identitat esta lligada a la situació sociopolítica dels grups indígenes amb 
relació al grup dorninant, s'obriria la porta -sovint, poc traspasada- a tractar dels 
tipus de processos - d e  vegades, contradictoris- que es donen al si dels "grups 
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aborígens" a l'hora de respondre a l'status desigual que ocupen des d'una aborignah- 
tat que es manifesta com una ideologia de crida per a la justicia social. 

Finalment, a l'Plpendix, tot romaneni: dins l'ambit espacial d'oceania, s'acull el 
text de Ricardo Cicercha sobre els maoris de l'estat de Nova Zelanda arran de l'esde- 
veniment de la devolució del Toi moko, el cap "d'un guerrer maori" comprat per un 
col.leccionista anglks al XIX i ingressat per donació al Museo Etnográfico de la 
Universidad de Buenos Aires el 1910. L'autor mostra el seguit de reflexions i 
emocions que deriven d'un relat inconcebible si no fos per les trigiques conseqüen- 
cies que implica la colonització europea: hi subjau la narració, més que dels vaivens 
&una "reiíquia" convertida en peca de col.leccionistes i museografica, de l'afirmació 
de la dignitat d'un poble. 1 akí  s'acaba tancant el recorregut circular d'aquest mono- 
grafic per les convulsions del món desembarcant de nou en la Mar Mediterrinia. En 
efecte, Sílvia Bofd i Gemma Orobitg ressenyen una obra de Carmel Cassar -Soc@, 
Cztltz~re and Iden% in Earb Modern Malta (2000)-, vell amic dels Qzdaderns, sobre la 
construcció hist6ric:a de la identitat maltesa amb relació a la religió, l'etnicitat i la per- 
cepció de la nació en aquesta societat dienca, i les narracions que s'hi donen al liarg 
d'un procés historic de que els catalans, per cert, no van estar exempts. 

Per ventura, com a cloenda, seria adient mencionar els mots de T.H. Eriksen dins 
Ethnicity Q Nationa/z'srm (1  988: 162), a l'hora de propugnar no tant l'abandonament de 
la noció d'etnicitat, com de l'ús que se'n fa de vegades en qualttat de camisa de forca. 
Una reflexió aplicable a tants altres conceptes -estat-nació, nació, construcció i 
estigmatització de les identitats, indígena o aborigen, ciutada, immigrant ...- duis les 
relacions entre grups socials i entre persones, entre les contingencies i els encavalca- 
ments de sistemes economics, polítics, jurídics, culturals, i les necessitats de l'antro- 
pologa de generar noves comprensions de dinarniques socials les quals sempre van 
pel davant dels pensaments i les teoritzacions que els segueixen. 


