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Aquest treball constitueix una reelaboracio de la nostra aportacio al seminari 
sobre etnicitat que es realitza el julio1 de 1980 a la Boston University sota la 
direcció del Prof. Anthony Leeds. a qui volem expressar el nostre agraiment pels 

seus suggeriments. 



El nacionalisne ha estat un vell .tema d'estudi i de preocupació per part dels 
científics socials, Historiadors, socidlegs i politdlegs, principalment, han contribuit de 
manera notable al coneixement d'aquest fenomen en el marc europeu. És logic que 
un moviment social amb repercussions polítiques tan profundes no fos pas ignorat; 
nogensmenys que i'apassionarnent i les ~conviccions ideoldgiques fossin sovint projec- 
tades en l'anali$.. Recordem, si més no, el propi repertoi terminoldgic generat en 
aquest dmbit: POBLE, NACIÓ, NACIONALITAT, REGIO, ESTAT, PAÍS, PATRIA, 
NACIÓ-ESTAT, REGIONALISME, PATRIOTISME, NACIONALISME ... 

Els antropdlegs, reclosos en l'esti~di dels anomenats "pobles primitius", ben 
poc o res havien dit sobre aquesta tematica, fins que l'evidencia del paper dels movi- 
ments independentistes sorgits en els escenaris colonials, tan coneguts pels funciona- 
listes, obliga a considerar-los. 1 aixi s'afegiren uns nous termes als abans esmentats: 
el  ETNIA i el seu derivat, ETNICITAT, menys polititzats aparentment, pero que de 
fet permeten amagar realitats molt diferents sota una mateixa categoria, la qual cosa 
és una forma de ininimitzar el fenomen. 

Els estudis sobre etnicitat aparegueren a l'escalf del neofuncionalisme a la ddca- 
da dels anys cinquanta, vinculats iniciahnent als estudis africanistes que hom centra 
en els processos migratoris, en la forrnació de ciutats administratives i mineres en el 
Centre i Sud d'fffrica, en el procés d"'urbanització" d'individus d'origen tribal, en els 
conflictes inter-tribals, etc. El "tribalisme", com a forma de manifestació etnica es- 
clatá espectacularment en el marc urba i esdevé de la confrontació entre una etnia do- 
minant i unes altres dominades o depenents, cosa que genera diferents processos asso- 
ciatius i/o reivindicatius, que I'Antropologia Política s'encarrega d'estudiar profusa- 
ment, sobretot pel que fa al pas d'unes solidaritats "mecdniques", fonamentades en 
els llacos de parentiu, a unes altres d"'organiques", políticament institucionalitzades. 
Destaquem, entre altres, els treballs de M. Banton (1957), A.L. Epstein (1958), K. 
Little (1970), P. Mayer (1961), J.C. Mitchell(1957,1960), A. Southd, ed. (1961) i 
W. Watson (1958). 

El marc geografic limitat d'aquests treballs tingué continuació en estudis pos- 
terior~ sobre etnicitat fets a America Central i del Sub (R. Basham, 1978; A. Cohen, 
ed., 1974; BJ .  Isbell, 1978; V. Martínez-Alier, 1974; B.R. Roberts, 1973; C. Wagley, 
ed., 1952) i tamt)é a Asia (L.A. Failers, 1974; C.  Geertz, 1963 i 1973); G.W. Skinner, 
1959). Són més recents encara els que s'emprengueren en l'anomenat "bloc occiden- 
tal", Europa i America del Nord (M.J. Esrnan, ed., 1977; R. King, 1973; 0 .  Pi-Su- 
nyer, 1971; A.  Lkiid i L. Simmons, eds., 1976). Aquest darrer pas significa certs re- 
plantejaments, sc~bretot pel que fa a la consideració de la importancia del component 
etnic a la vella Europa, on la formació de les mitificades nacionsestat semblava haver- 
lo eliminat. 

La major pait dels estudis sobre etnicitat s'han centrat en el descobriment i 
analisi d'aquells elements que permeten diferenciar un grup etnic d'un altre, bo i 
aconseguint consiratar una situació de contrast, pero sense considerar, amb tot, la cau- 
salitat de tal contrast, d o  que el genera.. D'aquesta manera, hom fonamenta l'estudi 
de I'etnicitat en :l'oposició complementaria de diversos grups etnics en un marc insti- 



tucional de més gran abast, la qual cosa hom concreta en afirrnaciom corn aquesta: 
"Les solidaritats etniques assoleixen significació solament en els termes de reiacio 
'nosaltresells' " (Esman, 1977: 372), o bt? "La identitat etnica es defmeix molt més 
per alld que no s'és que no pas per allo que s'és" (Greenwood, 197792). En aquesta 
vessant, F. Barth, en un dels seus treballs programatics més interessants, proposa cen- 
trar-se en la definició dels limits dels grups etnics (1 976: 17). Hom dirigeix els princi- 
p a l ~  esforcos, per tant, cap a la delirnitació dels trets distintius de cada grup etnic, 
adds amb un accent marcadament essencialista, de manera que aquests trets apareixen 
corn atemporals i, en conseqü&ncia, immutables; adds destacant el cadcter contex- 
tual, mal.leable i variable de l'etnicitat. A més, uns autors fan emfasi en els aspectes 
ideologics, en el simbolisrne dels signes d'identitat; i en canvi per altres són els aspec- 
tes econornics els que seweixen per a explicar la reivindicació etnica. 

L'etnicitat sol estudiar-se en relació al canvi social. Hom considera que la mo- 
dernització ha d'afectar necessariarnent la identitat etnica, a través, basicament, de 
l'irnpacte dels medis de comunicació que, posant en contacte diferents societats, ge- 
nera noves concepcions sobre el treball, el benestar i la vida social en general. Tan- 
mateix hom concep el resultat d'aquest impacte de manera ben divergent: per a uns, 
la modernització elimina totalment l'etnicitat; per a altres, en canvi, l'estimula. 
Aquestes dues grans tendencies ens serviran corn a marc on anar presentant a cotiti- 
nuació les diferents aproximacions sobre l'etnicitat. 

Hom pot concebre la modernització corn un procés en el qual les societats o 
grups "tradicionals" van canviant en manllevar tota una serie d'elements "moderns", 
"occidentals", o "urbanitzats", procés en el qual les peculiaritats distintives dels 
gmps tradicionals van desapareixent en forma progressiva per abocar-se inevitable- 
ment en la uniformització. Des d'aquesta perspectiva l'etnicitat es relaciona amb tot 
allo que és distintitu, peculiar, tradicional. L'anomenat regionalisme suposa una vin- 
culació obstinada a la tradició, que dificulta la modernització i impedeix el desenvo- 
lupament econbmic, desenvoluparnent que, des de l'bptica liberal-burguesa, només es- 
devé realitzable en el marc d'una nacióestat. Hom pensa que la modernització pre- 
suposa, per tant, la desaparició de la tradició i, amb ella, la del regionalisme, i con- 
dueix a una assirnilació cultural. 

Les obres de K.W. Deutsch i W.J. Folz (1963), així corn de B. Akzin (1964) 
són les que més han influit en els antropolegs afins a aquesta concepció. Prenent corn 
a punt de referencia 1'Europa occidental del segle XX, aquests autors consideren a 
Franca, Gran Bretanya, Italia, Espanya, Alemanya ... corn a models on s'ha aconseguit 
l'ideal de la nacióestat amb l'assunilació progressiva de llurs pobles, d'antuvi diferen- 
ciats culturalrnent. L'un i els altres volen mostrar els processos integradors que con- 
dueixen a la construccio de la nació, que, no ho oblidem, es consideren els mateixos 
que basteixen l'estat. El ressorgiment dels nacionalisrnes de dues decades en@ no va 
possar en crisi aquesta concepció integracionista, bé que obliga a matisar-la, tot consi- 



derant-los corn a alteracions de l'equilibri social que, no obstant aixb, no aconseguei- 
xen destruir (vegeu, per exemple, W. Bell i W.E. Freeman, 1974). Des d7una perspec- 
tiva aparentment oposada a la integracionista, diferents autors mostren situacions de 
pluralitat etnica ((L. Kuper i M.C. Smith, eds., 1969), emfasi que de cap manera es 
contradiu amb la perspectiva assimilacionista, ates que hom descriu situacions consi- 
derades corn a prt'vies a una futura integració nacional; integració que, malgrat tot, 6s 
percebuda corn el. punt terminal cap el qual tot estat es dirigeix, seguint carnins més 
o menys comp1exi:s. 

iPer que, lliivors, malgrat els processos d'integració i assimilació, persisteixen si- 
tuacions de difer1:nciació dtnica en estats constituits de forga temps en@? Senzilla- 
ment, perque la niodernització s'ha realitzat de manera imperfecta, perqud no ha arri- 
bat a tot arreu, i en aquests llocs és on hom detecta un més gran predomini dels pro- 
cessos d'identitat dtnica, que es considereen vinculats a un tradicionalisme arcaizant. 
Aquesta idea general pot formular-se, no obstant aixb, de diverses maneres: 

1) La teoria del CENTRE-PERIFERIA explica la predncia de l'etnicitat per 
l'exclussió i llunyania de certes zones (les periferiques) respecte als centres de poder. 
El desequilibri del centre-periferia es basa, doncs, en la idea que la comunitat etnica 
en conflicte s'ha inantingut histbricament al marge o fora del sistema, 6s a dir, de les 
coordenades dominants de la societat en conjunt, o, el que 6s la mateixa cosa, en la 
periferia de les estructures economiques, culturals, polítiques i institucionals de la na- 
cióestat de la qu;d formen part. La dialectica centre-periferia es basa, justament, en 
la h i t a  entre l'estat per a imposar un únic cos legal, institucional, cultural per a tots 
els seus membres i aquelis grups que intenten mantenir les peculiaritats i diversitats 
dins aquest estat. Aquesta idea, carregada de simplisme i de mecanicisme esta present 
en altres formulacions, amb les quals sovint s'interfereix, per la qual cosa no insisti- 
rem ara en aixb. Destaquem, malgrat tot, que la duaiitat centre-periferia pot inter- 
pretar-se en un sentit espacial-geografic, pero també, metaforicament, en un sentit 
social, consideran'[ corn a periferics grups socials marginats per baixos nivells de renda 
o educació, o per altres causes. 1 amb aixb ens endinsem en una altra de les formula- 
cions sobre l'etnicitat. 

2) La teorisi de les ELITS concep la reivindicació etnica corn a resultat de la 
persuasió que uns líders carismatics exerceixen sobre el conjunt de la població. Per 
aixb resulta relleuant estudiar les tecniques de mobilització utilitzades per aquests 
activistes, així co:m les seves característiques, motivacions i adscripció social. Quins 
són aquests líders? WR. Beer (1977) y M.J. Esman els caracteritzen corn a professio- 
nal frustrats davarit la manca d'oportunitats en les seves regions periferiques. Vegem- 
ho en paraules de M.J. Esman: 

"Com a la inajor part dels moviments de protesta, els principals components 
dels moviments etno-regionals són persones relativament ben educades, entre les 
quals s'inclouen professors i t&cnics, amb un estkndar molt baix respecte a les 
seves espectatives d'ingressos, de reconeixement social i d'oportunitats per al 
exercici del poder i la influencia. En reacci6 contra les frustracions materials i 
psíquiques de la marginalitat, aquests activistes prenen riscs considerables en 
immiscir-se en moviments etno-regionals" (1 977 : 376-7). 



No cal pas assenyalar el reduccionisme d'una interpretació d'aquesta mena, que 
busca l'explicació d'un fenomen col.lectiu només en l'actuació d'uns professionals 
arrauxats pel despit. El que interessa destacar, a rnés a m&, és que hom vincula la rei- 
vindicació étnica a un sol grup social (la qual cosa no treu que pugui mobilitzar a sec- 
tors més arnplis), de manera que sense el1 la reivindicació desapareix. Hom considera 
que la modernització, en oferir noves oportunitats als membres d'aquestes elits, les 
lliga al govern central i les converteix en depenents. Segons P. Schneider, J. Schneider 
i E. Hansen (1972), en els pai'sos de la Mediterrinia occidental aquest fet es produeix 
paral .leiament a una decadencia de les institucions regionals, al sorgiment d'organitza- 
cions informals i a la anihilació del regionalisme, cosa que, aplicada mecanicament al 
cas de ~a ta lunya  va fer afirmar, per exemple, a E. Hansen (veure 1977 i 1978) que 
"la modemització impulsada pel regim de Franco havia desintegrat el regionalisme 
catala". 

3) La teoria de la MARGlNALITAT parteix del pressupdsit de l'existencia 
d'una precarietat econdmica generalitzada en el marc d'una area geografica limitada, 
que provoca la reacció de la gent contra la font d'aquesta penúria. La marginalitat eco- 
nbmica pot anar acompanyada de l'absencia total o parcial de mecanismes legals que 
possibilitin una autonomia cultural, política, etc. en reiació a l'apareii central de l'es- 
tat, cosa que en conjunt origina unes reiacions de dependerzcia. Per W. Beil la situació 
de marginalitat deriva del procés de construccio de la nació (iiegeixi's nacióestat), en 
el qual es generen diferencies en el control del poder i dels recursos; el nacionalisme 
constitueix segons W. Bell una reiviildicacio d'igualtat, en contra de la discriminació 
de les zones deprimides en el contex d'estats més amplis. 

Sota aquesta concepció, eminentment economicista, resulta irnpossible situar el 
nacionalisme en el marc de 1'Estat espanyol. El mateix W. Beii (1974: 298-9) reco- 
neix que el cas del País Basc contradiu el model general propossat per eil, ja que no es 
tracta d'una zona econornicament deprimida en relació a la resta d'Espanya, i propos- 
sa considerar-lo com un "cas excepcional". 

El problema d'aquest enfoc rau en la identificació de dependencia, marginalitat 
i precarietat economica. Pensem que la dependencia no és condició única ni suficient 
per a generar marginalitat i precarietat. Posem un exemple ben a prop nostre. Pot 
considerar-se Catalunya en situació de dependencia respecte a 1'Estat espanyol? 
Creiem que sí, tant econornicament com política: diem aixo perque l'alta burgesia 
catalana aconseguí precisament la seva possició privilegiada gracias al proteccionisrne 
economic del govern central que, iniciat el 1717, oferí una contrapartida a la perdua 
definitiva de l'autonomia catalana, assegurant el comer$ per l'interior d'Espanya i 
pels territoris d'ultramar, que fins aquell moment havien estat reservats a la Corona 
de Casteila. La renuncia al lliurecanvisme, per la por de la burgesia a la competencia 
comercial i industrial en el marc internacional, significa passar a una situació de de- 
pend6ncia econdmica que, en aquest cas, no es transforma en precarietat, sinó que 
fou emprada pragmdticament per als interessos de classe de la burgesia catalana i de 
les Blits estatals, l'alianca de les quals solament pot entendre's des d'una perspectiva 



histbrica. La dependencia entesa en aquest sentit més ampli, pot ~ i g ~ c a r  tambd la 
cristal.litzaci6 de moviments etnics. 

Fins ara hem exarninat la prespectiva d'aquells que conceben la modernització 
com a un procé!r uniformitzant, sustentador de les forces integracionistes que con- 
flueixen en la nacióestat. Les critiques que sovint s%an fet a aquesta concecpió inci- 
deixen en la siml~lificació esquematica que rau en la reducció dels processos histbrics 
a una seqüencia unilinial, segons la qual una societat "tradicional" es transforma en 
una altra de "moderna". No fa gaire hom ha intentat fer front a aquesta critica tot 
modificant la coincepció dels efectes resiiltants de la modernització. En concret , D.C. 
Tipps ens diu: 

"Hom no pot correlacionar sirnplement la rnodernització amb la destrucció de 
la jradició, ates que aixb darrer no 6s pas un prerrequisit de la modernització 
-ja que en molts de casos les institucions i els valors "tradicionals" poden faci- 
litar en cornptes d'irr.pedir els canvis socials que normalment hom associa a la 
rnodernització." (1973: 241) 

Per consegiient, dins d'aquesta orientació, cal tenir en compte els trets distin- 
tius del context local o regional en que la modernització es produeix per a detectar les 
variants de tal procés. En aquest sentit, i pel que fa a l'etnicitat, hom concep que la 
modernització fragmenta els estats, en accentuar-s'hi els moviments etnics (vegeu, per 
exemple, E. Gelliler, 1974; W. Connor, 1976; A. Said i L. Sirnmons, 1976). Aixo té, 
basicament, dues raons: 1) el desenvolupament economic, que genera el desig de pro- 
cedir a una millor racionalització dels recursos tot descentralitzant ílur gestió, i 2) 
l'acció dels medis de comunicació de masses, que fan condixer els avencos aconseguits 
per diversos grups etnics a qualsevol lloc del món. Aquesta concepció és, per tant, 
oposada a la integracionista, tot i abocant-se cap a l'estudi dels moviments etnonacio- 
nals sorgits en diferents estats. Ultra aixb, hom constata el reduit nombre d'estats 
que inclouen una sola nació, així com els nombrosos conflictes que d'uns vint anys 
enca ha tingut citracter etnic (A. Said i L. Simmons, 1976: 16-1 7). Vegem algunes 
formulacions: 

1) La teoria de I'ALIENACIÓ presenta la reivindicació etnica com una lluita 
per la defensa de la identitat del grup enfront a l'anomia, a la despersonalització i ra- 
cionalització de 1;i societat de masses representada per la nació-estat . Hom percep l'a- 
venc tecnic i el clesenvolupament econdrnic corn quelcom que allunya l'home de la 
natura, el converteix en un apendix de les maquines, accentua l'individualisme i 
provoca la insolidaritat. La identitat etnica inclou el que C .  Geertz (1963) ha ano- 
menat comunalisrne, base de reforcament dels llacos primordials, del retorn al localis- 
me, de l'exaltament de vells costums pel fet mateix d'ésser considerats com a propis, 
distintius i, per ta:nt, inalienables. 

Hom consid!era que la formació de comunes, els moviments de caire religiós, o 
el radicalisme intel.lectual constitueixen unes altres manifestacions del mateix feno- 



men que origina l'etnicitat, intents tots eils de lluitar contra la despersonalització, 
cosa que A. Said i L. Simmons qualifiquen com a comportaments neoetics (1976: 
3342), i que hom podria agrupar sota el mateix lema: "elqueés-petités-bell". Ultra 
aixo es pensa que la descentralització dels nuclis de decisió política ha de permetre 
un més gran coneixement i millor solució dels problemes i, a més a més, una major 
participació democratica. 

Tots aquests elements són presents, sens dubte, en bona part dels moviments 
etnics. Altra cosa és que la teoria de l'alienació, basant-se gairebé de manera exclu- 
siva en conceptualitzacions emicistes, tingui les condicions suficients per explicar un 
fenomen corn el de l'etnicitat, de tan gran envergadura. La teoria de l'alienació cau, al 
nostre entendre, en un marcat essencialisme i simplisme, en reduir els moviments so- 
cials a simples epifenomens de les configuracions ideologiques o psíquiques d'un gmp. 

2) El desenvolupament dels mitjans de comunicació, coma conseqüencia de la 
modernització, té per W. Connor una importancia decisiva de cara a estimular el "mo- 
viments etnonacionals". A través d'aquests mitjans s'han difós les idees relatives al 
dret d'autodeterminació dels pobles, així com els assoliments d7algu?s d'ells. Aixo és 
el que W. Connor (1977: 29) anomena EFECTE DE DEMOSTRACIO: els moviments 
etnonacionals d'un estat poden provocar una reacció en cadena, dinarnitzant proces- 
sos adorrnits en altres estats. Així, hom pensa, per exemple, que la perdua de les co- 
lonies i la subsegüent perdua de prestigi per part dels diferents imperis europeus, pro- 
voca i reactiva la lluita etnica dins la mateixa societat metropolitana. A Franca, per 
exemple, després de la perdua d'Argelia, les iluites dels grups bretons, occitans, alsa- 
cians, bascs, catalans i corsos es revitalitza. A Gran Bretanya, coincidí la perdua de 
l'imperi colonial amb un augment de l'etnicitat galesa, irlandesa (del nord) i escocesa. 

Podem esmentar, tanmateix, a tal1 de contra-exemple la constitució de la Repú- 
blica d'Irlanda el 1926, que assolí la independencia just en el moment de més gran es- 
plendor de 1'Imperi Britanic. 1 amb aixo voldríem al.ludir al fet que els processos 
d'etnicitat no depenen solament del grau de prestigi de l'etnia o nació dorninant dins 
l'estat, sinó també de dinamiques internes dins cada nació o comunitat etnica i de les 
relacions d'aquesta comunitat amb l'estat, sense que aixo negui la influencia de les 
circumstancies que, adés en el marc internacional, adés dins d'un mateix estat provo- 
quen els "efectes de demostració" esmentats. 

Suara assenyalavem que els estudis sobre l'etnicitat s'iniciaren en els paisos co- 
lonial~, aplicant-s'hi, pero, les concepcions europeu-burgeses que identifiquen nació i 
estat. Sobre aixo influí, és clar, la procedencia i adscripció teorica dels investigadors, 
els quals interpretaren els esforcos d'unitat que diversos grups etnics feren per tal 
d'assolir la independencia de la metropoli, com un signe pregon de les forces integra- 
cionistes que generen la construcció de l'estat. Com a reacció davant aquest eurocen- 
trisme, alguns investigadors comencaren a emprar paraules encunyades per l'anome- 
nat Tercer Món, bo i revertint-les a l'adlisi de la societat europea. Daquesta manera, 



M. Hechter (1975), per exemple, anomena com a COLONIALISME INTERN la si- 
tuació d'algunes :zones respecte al conjunt de l'estat. El seu intent consisteix, en rea- 
litat, en una aplicació de la teoria de la rnarginalitat, que M. Hechter enriqueix en as- 
senyalar que la desigualtat econdmica no és condició suficient perqud surgeixi lX'et- 
no-regi~nalisrne'~., Cal que hi hagi, tambd, una "divisió cultural del treball" de tipus 
jerarquic, de mariera que uns grups dtnics ocupin les possicions de prestigi, mentre els 
altres ocupen les menys desitjades, la qual cosa fa que les unitats regionals esdevin- 
guin coldnies internes d'un estat, fet que precipita la formació de moviments "etno- 
regionalistes" protagonitzats per les capes populars de la població. 

De manera semblant a la de la teoria de la marginalitat, M. Hechter no pot apli- 
car el seu model a Catalunya i al País Basc; tampoc, diu ell, a Escocia. Per aquesta 
causa, uns anys mes tard (1979), M. Hechter publica, en col.laboració amb M. Levi, 
un article, que clualifiquen de temptatiu on s'intenta ampliar el model presentat: 
Es conceben dos grans mechismes per la formació dels grups etnics, ambdós basats 
en la "divisió cultural del treball". 

Un d'aquests mecanismes és el que suara hem descnt, basat en una divisió je- 
rarquica del trebiall, que genera el colonialisme intern. L'altre es fonamenta en una 
divisió segmentaria del treball, 6s a dir, divisió dins les fronteres mateixes de la co- 
munitat etnica, 151 qual cosa esdevé de la incorporació a l'estat d'una societat que te- 
nia ja ella mateixa apareii d'estat i gaudia, per tant, unes especificitats institucionals, 
culturals i histdri.ques que la feren difícilrnent assimilable per les forces centralistes 
del nou estat. Aquest segon mecanisme origina una ECONOMIA PERIFERICA, que 
perfectament pot estar més desenvolupada que la del nucli integrador. M. Hechter 
i M. Levi consideren que en aquest cas la reivindicació Gtnica és assumida pels estrats 
més alts de la població, en un intent de mantenir llurs privilegis. 

Pensem quir en aquest article hi ha, encara, dues limitacions irnportants: 1) 
reduir de nou el :nacionalisme a l'alienació de la periferia, i mantenir en definitiva el 
dualisme centreperiferia, i 2) vincular la reivindiació etnica a un sol grup social (les 
capes populars eni el cas del "colonialisme intern", les capes privilegiades en el de les 
"economies periRriques"). No obstant aixd, M. Hechter i M. Levi fan una aportació 
substancial al nos,tre entendre: el "colonialisme intern" i 1"'economia periferica" di- 
fereixen perqud els mecanismes de formació de l'estat no foren els mateixos a l'un i 
l'altre cas. Aques:ta idea no és desenvolupada pels autors i, malgrat aixd, ens sembla 
de gran importhcia per explicar, justament, la causalitat dels moviments etnics, així 
com el diferent ca.rdcter que adopten. 

A partir de tota la revisió anterior podem concloure que hi ha dues menes de 
monolitisme esterilitzant. En primer iioc, entendre l'dtnic com un tot homogeni, on 
s'inclouen situacions que considerem molt difererits, per exemple: 

2) El cas de rninories dtniques i racials ais paisos altarnent desenvolupats, com 
és el cas de Canada o EEUU (jueus, negres, italians, polacs, irlandesos, hispanics). 



b) El cas dels "ghettos" urbans a America Llatina corn a resultat de les migra- 
cions masives, de les que Mexic, D.F. i Lima en són exemples pregons. També és 
aquest el cas de moltes ciutats d ' ~ s i a  i Africa. 

c) El cas dels moviments nacionalistes, amb una base historia i geogdfica (el 
cas irlandes i escoces a Gran Bretanya; el cas basc, catala, gallec, andalús o canari a 
Espanya; el cas bretó, basc, catala o occita a Franca; el cas de croates imacedonis a 
Iugoslavia, etc.) 

Dins del concepte comrlnitat etnica s'integren, per consegüent, conceptualitza- 
cions tan desiguals i divergents corn la de nació, nacionalitat, país, poble, regió, mi- 
noria etnica i, eventualment, la de grup tribal. 

El segon monolitisme observat és la preponderancia hegemonica del neofuncio- 
nalisme corn a marc de referencia teorica i metodologica. Les nostres posicions criti- 
ques a les mancances i reduccions de tals plantejaments poden resumir-se en les se- 
güents: 

1) Observem la manca d'una veritable perspectiva comparativa, amb la conse- 
güent substancialització dels casos específics que són objecte d'estudi, reduint corn 
a molt els processos etnics a l'acció d'elits activistes, a la reacció davant el sentiment 
d'alienació, a la precarietat economica, o,  a fi de comptes, a la relació entre centre i 
periferia. Tots aquests plantejaments, corn hem vist, no són tant el resultat d'un en- 
foc comparatiu, corn de posicions aprioristiques, ernrnarcades pels axiomes de la mo- 
dernització i del predomini de la nacioestat. 

2) La identificació dels termes nació i estat, i la utilització, per tant, de forma 
confusion&ia, dels termes nacionalisme (= identitat amblfidelitat a la nació-estat) i 
regionalisme (= identitat amblfidelitat a una part de la nacióestat), la qual cosa su- 
posa, a més, la negació de l'existencia d'estats plurinacionals. 

3) L'oblit sistematic de les repercusions dels conflictes de classe en els conflic- 
tes etnics; és a dir, tenir la tendencia a interpretar a aquests darrers corn a substituts 
dels priniers. 

4) Reduir la lluita etnica a Uuites sectorials definides d'acord amb unes carac- 
terístiques tangibles o amb els símbols de la liuita etnica en qüestió. Són, per tant, 
reduccionistes els intents de restringir, per exemple, el problema irlandes a l'esfera 
religiosa, el quebecois a la llengua, o 1"'apartheid" a l'estigrnatització racial. 

En definitiva, hom no pot entendre l'etnicitat sense fer referencia a allb que la 
genera, sense alsludir a les causes per les quals un grup social persisteix a reivindicar 
les seves diferencies. Fixem-nos en la irnpossibilitat de definir un grup etnic per la 
possessió d'una mateixa classe de trets i destaquem, en canvi, el fet que aquests trets 
varien d'acord amb cada grup etnic (la Uengua per uns, la religió, o la raca, o les insti- 
tucions, o el territori, o els antecedents histories, o una combinació d'elis per altres). 
En altres paraules, la presencia de trets diferencials en un grup huma és condició ne- 
cesdria, pero no suficient per a que es configuri la identitat etnica; podríem conside- 
rar-los corn la materia prima de l'etnicitat, pero no són els catalitzadors que la fan 
funcionar. En conseqü6ncia, amb tot i que resulta de gran inteds codixer quins són 



els trets que cada grup etnic considera com a marcadors de diferenciació, és molt més 
important endinsir-se en les causes per les quals un grup social fa seva aquesta cons- 
c2ncia diferenciadora. 1 per fer-ho cal al-ludir a l'estructura de l'estat, marc contex- 
tual on els procerisos etnics assoleixen sempre llur manifestació, i cal al-ludir, en con- 
seqüencia, a les divisions de classes i a llur articulació amb els processos etnics. 

És aquest rnarc estatal el que ens ha de permetre distingir fendmens estructu- 
ralment tan diferonts com: 

1) Els moviiments colonúLls, culturalment no homogenis, i constituits, normal- 
ment, per diferents grups etnics, el llac d'unió dels quals és la lluita front a la metro- 
poli a fi d'assolir la independencia. La divisió del trebaU en els paisos colonitzats so- 
vint es fonament;~ en les divisions etniques: així, per exemple, els colonitzadors ocu- 
pen les possicions de privilegi, mentre els indígenes són relegats als estrats socials més 
baixos (Sudifrica, Rhodesia). En altres casos, l'imperi colonial adopta l'estrategia de 
reforcar el poder del grup tribal (o casta, en el seu cas) que millor serveix als interes- 
sos de la política de l'administració,colonial, donant-li un estatus per sobre dels altres 
grups (Uganda, Nigeria, Birminia, India). En totos dos casos, el domini de classe apa- 
reix sota la forma. d'un conflicte etnic. 

2) Les min!ories etniques, constituides per grups d9'individus que assumeixen 
conscidncia d'identitat en condicions de gran heterogeneitat cultural. El surgiment de 
les minories etniclues esta relacionat amb la formació de grans concentracions urbanes 
en el procés d'industrialització: els desplacaments massius de població cap a les ciu- 
tats dificulten sovint la integració, sobretot si els immigrats es concentren en barris 
suburbials extrerns. El mateix fenomen d'expansió del capital explica la presencia de 
minories etniques a estats recents, constituits per la colonització de territoris no habi- 
tats o dels qualz; practicament s'externaina la població indígena (EEUU, Australia). 
L'heterogeneitat cultural que esdevé d'aquests moviments de població no és, malgrat 
tot , condició suficient per originar minories etniques: ha d'anar acompanyada d'una 
divisió del treball que segueixi les linies de la divisió dtnica, de manera que uns grups 
assoleixin unes possicions més favorables que no pas uns altres. Per aixd, l'aspiració 
de les minories iitniques és la d'aconseguir el ~econeixement de llur especificitat dins 
l'estat establert, ad6s per a conservar possicions de privilegi (com és ara el cas dels 
jueus als EEUU), adés, per a reivindicar la igualtat en drets civils i una consideració 
social (com és el cas de negres i hispanics, tambC als EEUU). 

3) Els regionalismes sorgeixen en el marc d'estats constituits en base a l'assimi- 
lació de pobles culturalrnent diferents. Constitueixen moviments que busquen assolir 
el reconeixement de les especificitats culturals d'un grup social en el marc d'aquest 
estat. El regional.isme no qüestiona pas la forma de l'estat, sinó que, al contrari, inten- 
ta aconseguir del govern el respecte als atributs culturals propis. Per aixo, els regiona- 
limes són perfectament assumibles en una nació-estat, i compatibles amb un nacionu- 
lisme d 'estat de caire integracionista. 

4) Els nacionalismes (que anomenem tambd etnonucionalismes per a distingir- 
los dels nacionalismes d'estat) prenen la forma d'una iluita contra l'estat uniformit- 
zant per part de grups que, igual que en el cas anterior, són culturalment homoge- 



nis. La gran diferencia respecte als regionalismes és que, a les demandes de reconei- 
xement d'una especificitat cultural, cal afegir la predncia d'un projecte polític que 
qüestiona l'estructura mateixa de la nacióestat. El caracter d'aquest projecte polític, 
les formes que pren la reivindicació nacionalista i els bxits assolits, depenen de diver- 
sos factors, entre els quals cal comptar tant l'estructura interna de la comunitat na- 
cional, corn la resposta i el grau de tolerancia de les institucions de l'estat. 

El que suara hem presentat no és tant una tipologia corn un intent de diferen- 
ciar, tal corn ja esmentavem, uns fenbmens estructuralment molt diversos, els quals 
han estat etiquetats sota el mateix reto1 d'etnicitat. L'etnic, no és, en conseqüencia, 
hornogeni, i per bé que podem reservar el terme ETNICITAT per a referir-nos d'una 
manera general als processos d'identitat col.lectiva d'un grup social (no podem subs- 
treure'ns així corn així de l'herencia dels nostres antecesors!), pensem que a l'hora 
d'analitzar la identitat etnica cal tenir en compte les diferents formes de la seva ma- 
nifestació (moviments colonials, minories etniques, regionalismes, nacionalismes). 
Volem insistir, a més, en el caracter eminentment contextual d'aquests fenbmens, 
per la qual cosa, en analitzar-los, hom ha de considerar les possibles modificacions 
que poden produir-se en el decurs historie. Així, per exemple, regionalismes poden 
convertir-se en nacionalismes (el cas d'Andalusia n'és un bon exemple), minories &ni- 
ques poden evolucionar en moviments nacionalistes (com 6s ara el cas dels quebecois 
a Canada). 

Si l'etnic no és homogeni, les societats on les comunitats etniques s'inclouen 
tampoc ho són. Cal, en conseqüencia, delimitar el paper que els interessos de classe 
juguen en els processos de reivindicació btnica, bo i explicant quan i per que tals rei- 
vindicacions es produeixen, quins grups socials les fan seves i corn s'empren els sím- 
bols d'identitat etnica. Llengua, religió, raca, i qualsevol altre símbol cultural en gene- 
ral, funcionan corn a marcadors del sentit d'identitat, de pertinenca al grup, pero no 
són, ells mateixos, el motor de l'etnicitat. El motor, en canvi, cal trobar-lo en la utilit- 
zació instrumental i estrategica d'aquests símbols per part de diferents grups socials, 
de cara a la consecució dels seus interessos de classe. 
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