




ticultural. Que hem de fer per poder considerar aquest fenomen irreversible com un 
enriquiment? 

En aquestes breus pagines em proposo enumerar alguns principis basics a cavall entre 
I'antropologia cultural i la pedagogia, sense entrar en el detall de propostes concre- 
tes d'actuació o pedagbgiques. 

1. La diversitat és una riquesa 

En un territori en el que conviuen diverses cultures I'objectiu de tota actuació que 
busqui la cohesió social ha de ser allo de el dret a la diferencia en una societat d'i- 
guals en drets ideures, ésa dir, el respecte i el goig per la diferencia, pero tots iguals 
en drets. És un problema de justicia i d'educació. 

Des de sempre, el col.lectiu huma es una suma de diferencies de pensament, de sexe, 
de nivel1 social, de Ilengua, de gustos. de religió, de familia, de costums, de vestits, 
de Ileis.. De la suma d'aquestes caracteri~ti~ues del col.lectiu gran, del col.lectiu mitja 
o del mini-col.lectiu del que formem part en diem. de manera generica, cultura. 
Cultura ve a ser com un sistema integrat de simbols. signes, instruments per a inter- 
pretar i intervenir, mecanismes de protecció, estructures i relacions socials, etc, que 
regulen la vida d'un col.lectiu o la seva mayra  d'estar al món. He dit sistema inte- 
grat perque cada cultura ve a ser com un paquet integrat de soft. Cada programa té 
la seva lógica i en la hipotesi que ofereixin les mateixes prestacions no n'hi ha un de 
superior a un altre. No hi ha tampoc una cultura superior a una altra. 

La diversitat de cultures es un fet natural en el conjunt del col.lectiu huma i el plura- 
lisme ha estat sempre present a totes les formacions. La idea de la homogeneitat a 
I'interior de cada grup es una falsa il.lusió, un miratge. perque cada grup és la suma 
de múltiples grups i subgrups d'afinitats, d'edat o de professió. I cada cultura, suma 
dels petits grups, es la resultant de sumar mottes veus i imatges, es polifacetica i es 
polifonica i al seu interior existeix sempre una rica pluralitat de visions. Per sori la 
naturalesa humana és rica en matisos, i la suma universal de totes les veus i colors, 
ara que pels estudis, pels contactes d'arreu del món i pels mitjans de comunicació 
tenim la possibilitat de veure-les en el seu conjunt, ha de ser vista i escoltada com una 
gran coral, com la meravellosa visió del conjlnt de flors al bosc on no n'hi ha cap de 
mes important que les altres sinó que totes són, senzillament, diferents. Com I'es- 
tampat d'un vestit, com les peces del mosaic, com les infinites variacions del calidos- 
copi. 



2. ldentitat i alteritat. Cultura i tradició 

Cultura implica sempre una negociació amb el del costat. ldentitat i alteritat són les 
dues cares del mateix fenomen pera reconéixer-me a mi mateix. l o  sóc el qui sóc, en 
part perque aquell que esta al meu costat és diferent de mi i entre els dos formem 
una petita unitat. La interacció és un fet de vida, no es tracta d'una suma de recep- 
tes sense capacitat d'incidencia en la creació i transformació de dimensions noves per- 
que la cultura no es quelcom fix i inalterable sinó un resultat sempre precari i fragil 
d'un compromis entre realitats diverses. 

Cultura també és negociació amb el passat. Es allo quejo he rebut i ara transmeto. 
No hi ha limits o fronteres precises entre una cultura i una altra ni en I'espai ni en el 
temps ja que cada generació i cada societat construeixen la seva visió del món en fun- 
ció del que han rebut i de la influencia dels aitres. Podria definir-se com aquell mode 
d'existencia personalitzada que a cada moment historic recrea el passat en el1 mateix 
i el transmet al presenta f i  que pugui néixer el futur. No és només la recepció del pas- 
sat. Aixo seria un museu! És la recepció viva que permet la continuitat. És passat i pre- 
sent, es herencia rebuda i 4s projecte en una negociació continua entre passat com a 
herencia i projecte com a futur en una harmoniosa unitat entre allo que es contin- 
gent i allb que és permanent. La immensa capacitat creativa de la persona humana, 
d'adaptació a les més variades circumstancies i d'improvisació obliga a una recompo- 
sició continuada de la tradició. Per exemple, el sentit de Ja creació artjstica a l'antiga 
Grecia és diferent del sentit artistic del Romanic, pero entre les dues tradicions hi ha 
quelcom de comú i profund que ens perme? de llegir una i altra expressió com a frag- 
ments complementaris de I'experiencia humana en la global construcció del sentit de 
la vida. Només cal que es llegeixin correctament en el context en el que cada expres- 
sió va néixer. Aparentment tampoc tenen res a veure el gregoria. Bach. el jazz i la 
música tibetana. Cada expressió d'aquestes ha de ser llegida i escoltada en el context 
históric i social en el que s'ha desenvolupat i que li dóna sentit. No hi ha patrons 
comuns d'interpretació ni fronteres i cada generació i cada societat han de buscar els 
Ilocs sociológics i culturals per expresar la seva singularitat. 

3. El xoc i I'harmonia 

El contacte entre cultures implica un xoc. Tots tenim arrels i tots, conscientment o 
inconscient, a través de la lleialtat als símbols del nostre grupo la fidelitat als propis, 
ens reclamem del col.lectiu o familia del que per origen o per voluntat formem part 
i quan entrem en contacte amb les altres expressions ens trontollen els fonaments de 
la nostra identitat. Es tracta de fenomens no-racionals que alimenten les actituds d'o- 
bertura als altres o de tancament, de rebuig o de desig. de xenofbbia o de xenofilia, 
de lerrouxisme o de xauvinisme. La forca o I'agressivitat del xoc també depen de fac- 





el dels hindus i els dels islamics. si el dels catalans i el dels no catalans són totalment 
diferents entre si. s i  no hi ha valors universals.. com evitar que cada comunitat es tan- 
qui sobre sí mateixa i defensi només els seus valors considerant-los per definició 
incompatibles amb els deis altres? El relativisme cultural absolut porta necesariament 
a la segregació i al ghetto, a I'absolutització de la diferencia. 

Subrepticiament podem alimentar les llavors de I'exclusió amb missatges ambigus. 
Per exemple dret a la diversitat, si, pero sou tan diferents que heu d'estar ben lluny 
(és el missatge de Le Pen a Franga), que equival a dir dret a la igualtat, si, pero des- 
prPs de nosaltres. Us donarern treball, escola, vivenda, salut etc. quan ja en tinguern 
tots nosaltres. 0, al revés, el missatge assimilacionista si voleu viure arnb nosaltres heu 
de ser com nosaltres. Heu d'oblidar la vostra cultura, Ilengua, religió, habits ... 
Aquesta segona és la resposta etnocentrica. Entre nosaltres, per exemple seria com 
dir: Catalunya, Espanya o I'Occident, sorn superion als altres. Són les dues actituds 
que contínuament creixen en la societat i rebroten de mil maneres. 

Pero aquest és, realment, el missatge de la cultura occidental que ha avangat molt en 
tecnologia, economia, armament, etc. i que sempre s'ha cregut superior a les altres. 
No només s'ho ha cregut, sinó que no tolera diferencies, imposa a la resta del món - 
fins i tot per les armes- el seu model de desenvolupament com I'únic possible, sense 
ni tan sols fer cas dels seus efectes negatius. L'home blanc va arribar a I'Africa (i Asia 
i Arnerica) corn el Polifem, gegant d'un sol ull. Té la forga física intacta pero també la 
unidireccionalitat de la visió, la ceguesa. Amb la seva visió unilateral, aillada i escru- 
tadora, I'home occidental domina conceptes i abstraccions. Té capacitat d'analitzar, 
de mirar les parts al microscopi ... pero li falta el sentit moral i de globalitat. Té la tec- 
nica, pero li falta la saviesa. És el rei de la quantitat i el coneixement quantitatiu li 
dóna supremacia, pero és un coneixement fragmentari. Polifem només té una visió 
externa i no interna de si mateix i dels altres. 

La pressió i la capacitat d'emmirallament que ha exercit l'occident ha fet que aquest 
model sigui tingut com a única referencia a la qual tothom s'ha doblegat i finalment 
ha estat acceptat per totes les altres cultures. És el model polític, economic. cultural i 
fiiosofic que va néixer amb la cultura moderna de la ll.iustració. 

5. Piuralitat cultural i unitat social 

Sempre he tingut la sensació que la presentació i ús que ara es fa de la paraula mul- 
ticulturalitat identificant multiculturalitat = problema no és sinó una cortina de fum 
per amagar el problema vertader, la resistencia de la societat a compartir els béns. 6s 
a dir, s i  junt amb la possibilitat de compartir i alegrar-nos de I'existencia d'expressions 
simboliques. rituals, de vestit, de menjar, de valors diferents, etc. estem també dis- 





ha una que el pugui curar: I'amistat desinteresada. obrir el cor i les portes. En defi- 
nitiva ... compartir. 

6. Les paraules i les actituds 

El  que he dit fins ara pertany gairebé al genere del sentit comú, i de fet sobre aquests 
principis tan elementals s'ha construit la ciencia de I'antropologia. Per que doncs 
tants dubtes? Bona part de les teoritzacions sobre la multiculturalitat acostumen a 
sorgir quan un col.lectiu troba amenaGat el propi benestar, quan autbctons i vinguts 
de fora es veuen mútuament com a competidors i no com a amics. Se'n parla més que 
mai i sorgeix una terminologia (integració. assimilació, aculturació, inculturació, 
etnogenesis, meltingpot ... ) que a vegades, més enlla de les necessaries precisions tec- 
niques o preocupacions cientifiques, no serveix més que per amagar solapades acti- 
t u d ~  que fomenten la fragmentació social. 

Tinc la sensació que a Catalunya estem en un moment d'aquests en relació al tema 
que ocupa els altres articles d'aquest Quaderns d'estudi, és a dir, a les identitats de la 
immigració dels anys seixanta i e ls  mecanismes de defensa d'aquestes identitats, i per 
tant també a les alteritats generades com a I'altra cara de la moneda. per contrapo- 
sició a les primeres. I fonamentalment en ocasió del debat de la Ilengua. 

La primera constatació és la sorpresa que el debat revifi quan semblava que la con- 
vivencia de cultures es feia amb tranquil4itat. Molts teniem el convenciment que 
construiem una cultura diferent, nova, com nova respecte de I'anterior havia estat 
sempre la cultura catalana de cada epoca i que. tot i saber que la construcció d'a- 
quests processos sempre és lenta, era el resultat de la prudencia i el rentit comú, de 
la capacitat d'acollida mútua, de col.laboració quotidiana al treball. a la universitat, 
a la parroquia, a I'associació de veins, al sindicat. al partit, al Bar~a, a la, Barcelona 
Olimpica, etc. Doncs no. el debat ha posat de manifest com aquest tema esta sempre 
darrera la porta a punt de tornar a esclatar amb aparents arguments nous. 

1 vull manifestar el meu convenciment que. com altres vegades, la població no es dei- 
xara endur pel debat de cúpules. Entre d'altres coses perque en la manera actual de 
plantejar-ho no es tenen presents aspectes fonamentals, com el del que he parlat en 
I'apartat anterior. M'explico. La gran majoria dels immigrats dels anys seixanta pro- 
venien de la zona rural pobre de la resta de I'estat i venien a buscar feina. Pero també 
hi va haver aquells que van trobar el seu modus vivendi a I'esquena dels seus com- 
panys d'infortuni. Addictes al regim per conveniencia, alguns petits empresaris, locu- 
tors o periodistes. algun gitano de pro, cantaores, bailaores d'alguna casa regional 
van saber explotar en benefici propi el sofriment dels seus companys que no s'havien 
venut. També aixo fou el que va passar entre els catalans. La gran majoria de la 



població catalana va rebre als vinguts de fora com a amics, companys d'infortuni, de 
classe social, de sofrirnent. I van patir veient corn ells tarnbé es tornaven immigrats a 
casa seva i a casa dels seus pares, a la seva propia ciutat. a la que gairebé ja no reco- 
neixien. els van canviar carrers i costurns, van veure sense queixar-se corn canviaven 
les seves cases i el paisdtge de sempre i van aprendre a parlar en castella. Pero sem- 
pre van distingir el castella imposat pel dictador del castella que s'havia de parlar 
amb el company i amic d'infortuni. Que poc s'ha parlat i s'ha valorat pels vinguts de 
fora el que va significar la seva vinguda pels que eren d'aqui. També una minoria de 
catalans foren traidors a la seva terra i als seus i van fer el negoci arnb el sofriment 
del vingut de fora. l a  els coneixiem i en sabem el nom i cognoms, pero el Nani Riera 
ens ho ha recordat a Fls catalans de Franco. Parlaven en castella, pero el seu no era 
un castella d'acollida i de germanor amb el vingut de fora, sinó el castella del vence- 
dor. No només vencedor per les armes, Pitjor. vencedor de consciéncies i de mesells 
als diners. Uns i altres. aquells catalans de Franco i aquells irnmigrats de Franco i que 
compartiren castella i classe social ascendent van convertir-se miraculosarnent a la 
democracia el 20-N del 75. 

E l  problema sera més greu amb les actituds respecte de les migracions més recents, 
M'estic referint ara a les relacions arnb eis anomenats extracomunitaris. O es tenen 
de debo presents els sacrificis fets per tots en el mornent d'acollida de I'altre o gene- 
rem una cultura de reproduir a la vida real i fins a l'infinit la metafora de 
Enzensberger: «Dos passatgers en un compartirnent de tren. No saben res I'un de I'al- 
tre ni de la seva procedencia n i  destí. S'han instal.lat comodarnent i han acaparat la 
tauleta, e l  portaequipatges i tot e l  que trobaven i escampen diaris, abric i cartera als 
seients buih. A la següent estació s'obre la porta i apareixen dos passatgers m&. Els 
queja hi eren n i  els saluden i senten com si els prenguéssin el que consideraven seu 
i neiz un corrent mutu de solidaritat ~ c t u e n  com a grup davant els que envaeixen 
alló que consideren territori seu. 1 a la següent estació, en pujar mes passatgers, els 
ultims arribats senten solidaritat amb els primers davant dels nous intrusos». 

7. Primacía de la raó o dels sentiments? 
Raó instrumental o identitat? 

Corn fer possible en el món occidental actual i en una comunitat gran alhora el res- 
pecte al multiculturalisme i a la identitat particular? Des del Renaixement, la respos- 
ta de I'occident ha estat: a través de I'Estat, laic i secularitzat, com a salvaguarda de 
la democracia i de la llibertat d'expressió. L'Estat. inspirat per I'equitat i la justicia 
havia de definir les normes de la vida pública i havia de garantir la possibilitat de con- 
vivencia d'interessos diferents o del pluralisrne cultural en les seves rnanifestacions 
particulars. 



Pero el món occidental va fonamentar la societat moderna sobre dues Iogiques con- 
traposades: la Ibgica de la raó -i no la tradició o I'herencia o la religió- que és la des- 
tinada a guiar la vida pública, la política i i'economia i en la seva expressió política 
I'Estat com a organisme suprem (Maquiavel, St.Mill, els il.lustrats..) i la Iogica del sen- 
timent, de la tradició, de la religió, de I'arrelament a les costums ancestrals, de la vida 
de barri o de parroquia. etc. que es va reservar a I'ambit de la vida privada. 

Certament la vivencia del concepte identitat col~lectiva és en part resultat del movi- 
ment romantic del s.XIX en el que les tres realitats de llengua, espai geografic i tra- 
dició se sumen per formar la onada dels nacionalismes. El  sentiment d'identitat 
col.lectiva 6s fonamentalment aixo sentiment, resultat d'experiencies no directa- 
ment racionals. no explicables per la Iogica. Sentiment, pero, que tendeix a essencia- 
litzar, a sacralitzar allo que es considera que són els trets caracteristics propis que 
constitueixen allo catala, alló andalús, a116 arab. Es tracta d'un mecanisme de defen- 
sa quan es considera que la propia identitat pot estar amena~ada, possible fonament 
d'un tipus de sentiment nacionalista que estanca sobre sí mateix, esquifit i endoga- 
mic, que no te present que la vertadera riquesa d'una cultura es I'apertura i el dia- 
leg, I'acolliment, que vol dir capacitat de canvi. 

Ara bé, la Iogica de mantenir allo no-racional en I'ambit del privat fou depassada 
rapidament pel romanticisme del s.xix i el creixement dels sentiments d'identitat 
nacionals. Fins a meitat del s.xx la Iogica de I'expansionisme económic i politic ana 
junt amb la logica de la identitat nacional i fou una de les causes de les grans con- 
frontacions mundials (primer cap al Sud -colonialisme- i despres entre les mateixes 
potencies occidentals). 

Finalment, en el món actual la dinamica de I'economia internacionalitzada ha supe- 
rat totes les possibilitats de control en els limits dels estats nacionals. La racionalitat 
de la justicia, es a dir, la raó equitativa s'ha vist superada per la irracionalitat de la 
competitivitat, la raó de mercat i del creixement. Assistim al final de la racionalitat 
il4ustrada dels objectius (la igualtat i la justicia) i la seva substitució per la racionali- 
tat interesada dels instruments (el mercat i els bens materials). La raó justa s'ha vist 
despla~ada per la competencia sense raó. 

Pero a mida que ha anat creixent el mercat global ha crescut igualment la forca de 
les expressions de la diversitat. ja que aquesta no era dominada per un sistema de 
valors racionals. Els col.lectius necessitem arrels per defensar la nostra precaria indi- 
vidualitat del cocacolisme que ho nega tot. La imatge d'una societat que havia de ser 
construida i compactada per la raó i la llei es substituida per un renaixement d'etni- 
citats, o de defensa de particularismes (corporatius, religiosos, de comportaments 
sexuals ... ) per la defensa d'identitats i de tradicions amenacades per fluxos economics 
que escapen a la Iogica tradicional política o cultural. Són tantes i tan fortes les ten- 



sions socials provocades per I'explosió dels sentirnents particularistes que sernbla corn 
si. havent quedat superada la raó pel rnercat i per la cornpetitivitat se n'hagi pres- 
cindit tarnbé en la seva possibilitat de donar a la societat la cohesió cultural. Hern 
cornensat a viure en un rnón d'irracionalisrnes. 

Tinc la sensació que, davant la forca amb la que en els Últirns anys ha reaparegut el 
fenornen dels particularisrnes i identitats Ptniques, que davant la globalització o el 
rnite del final de la historia, haviern cregut definitivarnent superats. o en el rnillor dels 
casos corn a la última rnanifestació del rornanticisrne, tenirn encara respostes preca- 
ries i probablernent rnassa condicionades pels nostres propis esquemes de la raciona- 
litat Il.lustrada. No coneixern encara suficientrnent la irnrnensa forga i capacitat de 
reacció que tenen els col-lectius ferits ni el pesque en aquest sentirnent poden tenir 
factors corn la religió, la historia, el clan, la defensa de la propia Ilengua. Coneixern 
els rnecanisrnes d'exclusió económica, pero ens falten encara coneixements d'antro- 
pologia. Nornés plantejant-nos aquest interrogant podern obrir una escletxa per 
cornprendre fenornens tan cornplexos corn el de la ex-lugoslavia, el fenornen dels isla- 
rnisrnes o el de Chiapas. Quina fou la for<;a de I'organització tribal capas de sobre- 
viure després de segles, rnalgrat tots els intents de desorganitzacib que sobre ells s'ha 
exercit? Que hi havia en les col.lectivitats indigenes &America que ha perrnes el seu 
ressorgirnent després de 500 anys d'exterrnini i genocidi? Sobre quines bases antro- 
pologiques hauria d'explicar-se I'enorrne for<;a dels valors de la religió musulmana, 
capa< de cohesionar un rnón tan ample i dispers? 

Tot apunta que estern a les portes d'una crisi de civilització: creixent autodestructivi- 
tat, creixent miseria de la politica convencional, creixent eficiencia de rnecanisrnes 
nous (econornia global, robotització ... ) i creixent radicalització dels particularisrnes. 
Les fórrnules de racionalitat sobre les que s'havia construtt la rnodernitat, la tecnica, 
I'econornia i la regulació jurídica i politica no solarnent han quedat desacreditades 
sino que s'han convertit en un boomerang pels que les impulsen. Els Estats nacional5 
historics i els Estats nascuts de la descolonització poden saltar pels aires. 

7. La pedagogia i el poder 

Des de I'inici de I'escrit he centrat el debat entorn del multiculturalisrne i la cons- 
trucció d'una societat rnulticultural a dos problernes basics: justicia social i actituds. 
En resum, a les seves dirnensions politiques i d'educació o de pedagogia. Voldria ara 
fer una breu reflexió sobre I'origen de les rnateries que en el curriculurn escolar 
podriem considerar mes proxirnes o rnés facilrnent sensibles al tema que ens ocupa, 
ern refereixo a I'area de Ciencies Socials. 

No és casual que el rnornent en que es formulen els plans d'estudi per a I'ensenya- 



ment obligatori universal coincideixi amb el moment del naixement de la consciencia 
nacional en els nous estats europeus després de Napoleó, del naixement de la cons- 
ciencia nacional, sorgida amb I'impuls del romanticisme, de les autoafirmacions de les 
identitats col.lectives i dels projectes col.lectius que impulsen els imperialismes. 
L'Estat-Nació necesita reforsar els seus propis mecanirmes i incorporar la segona 
generació com a ciutadans. E l  moment del naixement de les ciencies socials moder- 
nes com ara la Historia, la Geografia, la Sociologia, I'Economia o I'Antropologia, ve 
marcat per la voluntat de fer cientifics aquests continguts pero sense actituds criti- 
ques. Els nous plans d'estudi només incorporen la Geografia i la História com a refe- 
rents principals de les Ciencies Socials potser amb la voluntat de fer de la mateixa 
escola un instrument al servei de les identitats col.lectives dels nous estats-nació. 
L'escola es concep com un mecanisme d'integració i no ajudara a veure les diferen- 
cies socials, ni ajudara a veure les diferencies de grups, etniques i de genere. com hau- 
ria pogut fer I'antropologia, la sociologia o I'economia social. 

Pero avui aquelles Ciencies Socials no poden ja complir la funció que se'ls va dema- 
nar. Vivim en un món tecnicament connectat. pero moralment desconnectat. Mai tan 
junts i mai tan Iluny. Mai tan informat i mai tan desinformat perla mateixa informa- 
ció. Mai s'havia debatut tant el problema de la llengua a I'escola i mai s'havien impo- 
sat tan aclaparadorament i submissament els idiomes aliens als nostres com a idiomes 
habituals de comunicació al servei d'un pretes progrés. Mai no es parlava tant de 
valors i de la transversalitat dels valors en el curriculum i mai no era tan obligat fer 
ciutadans cecs i sords a I'entorn. L'alumne ha de saber tecnica, pero mai podra utilit- 
zar aquesta tecnica pera canviar les relacions socials perque se li ensenya que aques- 
tes són immutables. No té res a fer-hi. Es demana que no siguem responsables de la 
situació del món ni de les migracions. L'alumne ha de ser irresponsable i savi. El pen- 
sament fred i calculador ha colonitzat tots els aspectes de la nostra vida i es fa dificil 
veure I'altre com un germa. L'Escola esta al servei de la irresponsabilitat col.lectiva i 
organitzada. 

Hem desenfocat el tema de I'educació. Ara el gran debat no esta en el model d'en- 
senyament, de capacitat d'integració, de coherencia moral, de responsabilitat, de 
capacitat de treball, de continguts, de conscientitzar, que diria Freire. Quants savis i 
forums discutint apassionadament sobre si  aquesta irresponsabilitat és millor que 
sigui en catala, en castella o bilingüe! Potser valdria la pena que tots plegats ens tor- 
néssim a preguntar, de debo, pel problema del poder: qui té de debo el poder per a 
conformar un model o altre d'escola? Al final del s.XX. en la mundialització econo- 
mica i de les migracions, al servei de quins interessos esta I'educació, dels locals, dels 
nacionals, dels internacionals ... ? 

Si volem que I'escola ajudi a construir la identitat de I'alumne en relació a la identi- 
tat dels altres no és suficient una crida generica als valors ni resoldre el tema lingüís- 



tic. Cal canviar els continguts. No es la missió de I'escola fer ciutadans docils al sewei 
de les petites patries. sinó ciutadans per la multiculturalitat que vol dir tenir cons- 
ciencia critica. capacitat de compartir, respecte i treball per la igualtat. Pero alhora 
aixo no és possible si no es cultiven les propies arrels, si no s'estima i es cuida allo que 
és propi. La capacitat de comprenrió i estimació de I'altre i de la universalitat vindrd 
només a partir de la capacitat de comprensió i estimació d'allo que és nostre i parti- 
cular. 

8. La necessitat de construir-nos com a Subjecte 

Durant els anys en que va ser a Sudafrica, Gandhi no deixava de repetir que el menys- 
preu espiritual que I'home blanc té pels africans és el resultat del menyspreu per allo 
que de més pregon i espiritual té de s i  mateix. «Havent perdut la seva propia anima, 
diu, el materialista i astut explorador de les colónies va destruir I'anima del natiu». 
Encara que intenti prendre precaucions pera evitar el seu propi desastre espiritual, 
tals precaucions adopten una dimensió erronia de la realitat. No hem apresa escol- 
tar els altres perque no hem apres a escoltar-nos nosaltres mateixos, No entenem les 
religions dels altres perque no som prou religiosos. No hem entes les cultures tradi- 
cional~ i de manera despectiva les adjectivem de salvatges o primitives perque de 
manera banal ens acontentem amb els aspectes més banals o superficials de la nos- 
tra. Tenim una visió fragmentaria de la realitat. E l  malestar de la nostra civilització és 
sobretot cultural. 

Aquest centrar-se en I'experiencia vital i no en la raó -segons la distinció de Walter 
Benjamin- significa que la combinació dels rols economics i la pertinen~a cultural 
només és possible s i  tant I'economia com la cultura deixen de ser acceptades com a 
sistemes inflexibles, com a ordres, Per exemple, si I'economia queda reduida a les lleis 
del mercat sera sempre impermeable a les opcions culturals. que quedaran enclaus- 
trades al nivel1 de vida privada. La cultura del col.lectiu sera dificilment comunicable 
i assumira actituds a la defensiva, tancades i agressives. En poques paraules: com ja 
s'ha dit, la justicia és com una mena de pre-condició sine-qua-non pera construir-nos 
com a subjecte. 

Només la unitat interior del subjecte, de cada u de nosaltres, ha de poder superar la 
dicotomia entre raó instrumental i sentiment individual d'identitat, aconseguir la 
pacificació de contraris. Cada individu i cada col,lectivitat han de saber combinar ins- 
trumentalitat i unitat en la seva historia. E l  Subjecte no sera, com en I'antiga filoso- 
fia classica, la presencia d'allo universal, de la ra6 o de Déu en I'indiviau, sinó la 
voluntat de combinar el que s'ha rebut amb alló que es vol transmetre. El subjecte es 
construeix en contacte amb els altres i les altres cultures, és a dir, es un procés 
pedagogic que ajuda a transformar els individus en membres de la societat a través 



de la progressiva interiorització de les comuns pautes de conducta. 

La resta és facil. El temps, el sentit comú, la necessitat de resoldre els problemes de 
la vida quotidiana amb el que tens al costat, la bonhomia espontania de la gent del 
poble, són els elements necessaris. Per aixo és tan facil parlar i practicar la multicul- 
turalitat. Pero també per aixo és tan dificil, tan lent, tan complex ... 

Perqué pel camí de la lenta construcció del subjecte individual o col4ectiu cal comp- 
tar que sorgiran els provocadors. El provocador-nat o el provocador-provocat pel pro- 
vocador-nat en una inacabable espiral d'acció-reacció. Quan s'entra en aquesta espi- 
ral tan se val el tema del que es parla (la Ilengua, la religió, els toros, la frontera o 
Isabel i Fernando!), tan se valen les raons, perqué la raó acabara tenint-la qui cridi 
més o qui tingui més capacitat per insultar o per ferir. 0, en els ambients m& fins dels 
autoanomenats intel.lectuals o interprets de baratillo dels sentiments del poble, qui 
tingui més enginy en I'ús de I'elegant art de la dialectica (quina gracia que té!). 
Situacions d'aquestes poden desfer en un moment el pacient treball de marqueteria 
d'altres, dels que des de la base s'esforcen per acoblar les peces de la nova convivén- 
cia del subjecte multicultural. Es trigaran després anys a oblidar i a refer la conviven- 
cia. 

9. El dialeg des de baix i la praxi corn a criteri 

En aquest tema, com en tants d'altres, ens caldria llegir més sovint el comportament 
del poble o, potser, reflexionar sobre experiencies concretes. M'explico. Probable- 
ment els conceptes van quedant clars. Pero no és possible seguir avancant en els con- 
ceptes sense la reflexió a partir de la practica. En temes d'aquesta envergadura, que 
afecten el sentit més profund de la convivencia entre persones. no s'hi val el joc de 
les paraules. Per boniques o per ofensives que siguin. Poden ser boniques pero bui- 
des o ofensives i veritables. Cal sempre contrastar les paraules amb la realitat. Perque 
per poder parlar amb coneixement de causa sobre la guerra de la llengua em cal, 
sobretot, escoltar la veu directa de Bellvitge o la de Singuerlin o la de Sant lldefons 
de Cornella, o la de Sant Roc. o la de Sant Cosme ..., no la dels seus interprets. I la veri- 
tat 6s que per ara aquestes veus han parlat eloqüentment. I ho han fet callant i sense 
voler tirar més benzina amb el pretext d'apagar el foc. No han volgut entrar a la gue- 
rra. I em fa falta també escoltar la veu dels altres, la dels catalans que no es van voler 
vendre i que han fet de I'exercid de I'acollida la senyal de la seva identitat de ciuta- 
dans i de catalans, la de la gran majoria que no tenen ni veu pública ni premsa, que 
viuen tan a I'Eixample o a la Catalunya profunda com a Bellvitge i Sant Ildefons, la 
deis que s'han passat la vida parlant en castella i treballant per curar les ferides de 
totes les bandes. També aquesu ara són insultats pels autoanomenats interprets 
autentics dels sentiments del poble. Per sort tambe ells han parlat eloqüentment i 



ben alt i, una vegada més, ho han fet arnb respecte: guardant silenci, negant-se a 
entrar en una guerra que no és la seva. 
Afortunadament Inactual malestar passara i prevaldra allo que sempre ha estat seriós, 
el treball de fons i a llarg terrnini. Perque, per exemple, per saber millor sobre la 
irnmigració em falta escoltar la veu practica -no els programes!- dels politics i 
saber com lluiten davant la llei d'estrangeria i la política de quotes. Si  no hi ha fets 
álimentaran el descredit general de la política i d'ells mateixos. La veu dels capellans 
i com apliquen el respecte a les altres confessions a la catequesi, en deixar els seus 
llocs de culte per al culte de les altres religions. com procuren fer extensiu a totes les 
confessions el financament que I'Estat dóna als catolics, Si no és aixi les propostes d'e- 
cumenisrne són paraules buides i no fiables. La dels sindicats per saber quines són les 
accions concretes -no les propostes escrites!- que han fet per la contractació 
dmil.legals o com s'ha lluitat contra el ~or~orativisrne dels propis. M'interessa la veu 
de la Unió de Pagesos pera saber el model de contractes en la recollida de la fruita. 
La veu dels cooperativistes i dels responsables de vivenda dels ajuntarnents per saber 
corn ajuden als immigrats rellogats a resoldre el seu problema d'habitatge. La veu 
d'un metge de la Seguretat Social per saber com tracta els problemes especifics d'una 
noia arab a la que la familia vol mutilar. La veu d'un director de presó per veure com 
tracta els reclusos estrangers, els preventiusj els que tenen la sida, els que no sap com 
donar el permis de cap de setmana perque no tenen familia que els aculli. La veu de 
les entitats de credit i bancs, per saber com els faciliten credits i les transferencies cap 
als seus paisos d'origen, etc. 

Després de tants anys hem apres que les coses són tan dificils. que és millor parlar 
amb modestia. Que entre nosaltres ningu no té gaire autoritat moral per donar 
Il i~ons de multiculturalitat. Que parlen més els fets que les paraules i que un dels pit- 
jors vicis de la nostra altisonant cultura occidental és parlar de tot perque creiem 
saber de tot. Politics. capellans, bisbes, sindicalistes. intel4ectuals i universitaris, tots 
saben de tot. Pero les seves accions diuen el contrari del que parlen. Hauriem de 
saber i practicar allb de no acorralar ningu. Ningú no ha de ser acorralat fins a no 
poder donar sortida a les seves opcions profundes i a I'expressió de la seves arrels cul- 
t u ra l~  i de sentiments, ni el catala, ni el castella. ni el magrebi. Que provocar situa- 
cions d'aquestes caracteristiques a mig p l a ~  es converteix en un boornerang contra el 
qui les provoca. Els sentiments d'una persona o d'un col.lectiu són com el llit que 
canalitza les aigües d'un riu. Si es modifica, no trigaran gaire a tornar al seu Iloc. 

10. El xxl sera el gran segle de la negociació cultural. Llull i el s.xiii 

Vull acabar citant un magnific text de Rarnon Llull. Els aspectes culturals han jugat un 
rol important en els conflictes internacionals, pero sempre s'han resolt per la guerra 
o per acords forcats (Bosnia-Kosovo, Palestina, Congo..). Seran possible en el futur els 
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acords a partir del respecte intercultural mutu? 

En qualsevol cas hauriem d'esbrinar quins seran en el futur els grans espais de nego- 
ciació, les grans referencies culturals. Sobre quins punts. grans temes, valors, i a par- 
tir de quina jerarquia de valors seria possible construir la mundialització de la Justicia 
i la Pau, tenint present les grans arees culturals d'ara. 

En un context molt més complicat que I'actual en el que el debat no es feia amb idees 
sinó tallant colls (reconquesta, propera expulsió dels jueus, inquisició, etc.), el nostre 
savi mallorqui dóna una Ili(-ó extraordinaria del respecte i del dialeg. Al Llibre del 
Gentil, escrit entre 1271-1273. fa parlar a tres imaginaris savis amics seus que pertan- 
yen a les tres formes del monoteisme mediterrani d'aleshores: cristia, jueu i musulma. 
E l  dialeg esta impregnat d'una extraordinaria delicadesa, educació i saber fer con- 
traposat a la violencia, guerres i expulsions d'aquell moment. Els tres es dirigeixen a 
un també imaginar¡ paga que han trobat al bosc i cada un d'ells pretén instruir-lo 
sobre la bondat de la seva religió. Un gentil que viu a les tenebres, pansit per viure 
en la foscor de la seva ignorancia de Déu. de I'eternitat de I'anima i de la por de la 
rnort. Volen donar-li I'esperan~a, la il.lusió perla vida. 

Comen(-a el jueu exposant els principis de la seva religió. Parla de la llei de la gracia 
que Déu va donar a Moises al Sinai. Parla dels deu manaments, de la creació del món, 
dels patriarques i dels profetes. És amable arnb els altres i busca trobar en les seves 
paraules les expressions de la bondat de Déu respecte de tots els homes i s'esforga 
d'evitar paraules superflues que puguin ofendre els seus companys i destaca que tant 
els cristians com els musulmans també creuen en la llei de Moises. 

Llull atorga al jueu de la ficció I'eloqüencia necesaria per reclamar «la forca de la 
humilitatn que viu en el cor dels jueus «mes poderosa que la fo rp  de Iórgull que 
sovint domina el cor de cristians i sarrarnsn, ja que, malgrat les humiliacions i sofri- 
ments que aquests imposen al poble jueu, no tenen el poder per fer-los abandonar 
la fe en la santa llei que Déu va donar a Moises, 

Contra el menyspreu. els jueus responen amb el coratge de la resistencia i la fideiitat. 
E l  jueu parla de les diferents interpretacions del llibre sagrat sobre la resurrecció i la 
futura vinguda del Mesies : «el nostre desig de llibertat és tan gran, desitgem tant 
que el Mesies ens vingui a deslliurar de la present captivitat que no ens és suficient 
parlar només de la vida futura*. El Talmud. llibre «subti1 i dlmmensa sabiduría*, diu, 
ens permet mirar la llibertat ja en el món present. 

Després de I'exposició del cristia, Llull dona la paraula al musulma, el qual fa I'elogi 
del Cora. També li fa parlar apassionadament de la seva visió de Déu, pero amb edu- 
cació. L'Alcora és el Llibre per excel.l$ncia i el text més bonic que s'ha escrit. Aquesta 



perfecció i bellesa és la prova que el Cora conté la paraula de Déu perque depassa la 
capacitat de la inspiració de I'home. E l l  sol es el més bonic testimoni del miracle de 
I'lslam i de la bondat i bellesa de Déu. Per molt que ho vulguin no podra ser destruit 
per la llei dels cristians ni per la dels jueus. LIibre sant que promet a i'home mes feli- 
citat que cap d'altre, 

E l  musulma invoca la doble gloria del paradis, I'espiritual i la corporal. El fidels 
creients seran glorificats pels cinc sentits corporals. Aquesta sera la «gloria sensible 
delparadisn. Fins i tot els vestits del$ benaurats resplendiran. Tot i que el musulma de 
Llull parla llargament en favor de les gratificacions sensibles, vertader escandol pera 
la moral cristiana, reconeix les discussions dels teólegs respecte del concepte de g l b  
ria del paradis, ja que hí ha qui la pren al peu de la lletra i d'altres només en un sen- 
tit simbolic, 

A I'epileg Llull segueix imaginant: els tres savis finalment estan en pau enmig del 
bosc, lamenten la guerra, la violencia religiosa.. se senten felicos d'haver fet néixef la 
idea de Déu a I'interior del gentil, el qual ple de felicitat desborda en una improvi- 
sada oració, himne a I'eternitat del Ser suprem: «Ser suprem i infinit, origen i final de 
tots els béns ... rnassa has trigat a venira il~luminar la rneva intel.ligencia ... » I quan el 
gentil s'agenolla per declarar la llei que mes I'ha convensut. els tres savis refusen 
d'escoltar «no van voler saber per quina de les tres religions havia optat ... perque 
cada un d'ells hauria volgut que fos la seva..». Finalment cada un dels savis demana 
perdó a cada un dels altres per allo que I'haura pogut molestar o ferir i es prometen 
de tornar al bosc per a continuar discutint sobre la veritat a la llum de la Dama 
Intel,ligencia fins arribar a unificar la seva Fe i les seves Lleis. 

Fins aquí el resum del Ilibre. Hem descobert el proposit de Ramon Llull: és el testimoni 
de la possibilitat de bona entesa entre persones de creences divergents que no han 
deixat mai de combatre's adhuc per les armes. Lluil ha transformat I'enemic en inter- 
locutor. Cada un dels tres savis s'ha reconegut més a s i  mateix mirant de reconeixer 
la part de veritat continguda en el discurs de I'altre. Estem lluny de la intolerancia 
enfront de «I'Altre» institucionalitzada per I'Estat classic incapas de pensar en el res- 
pecte a les diferencies o a les minories. Llull reclama I'acord entre les tres formes del 
monoteisme mediterra com un pas previ a la pau universal. 

En un món interdepenent el nosaltres és cada vegada més nombrós i divers i mai per 
tant podra tenir la sacralitat d'allo que es considera definitiu. Viure en la multicultu- 
ralitat vol dir instalar-se a viure perrnanentment en la precarietat, a estar sempre dis- 
posats a canviar, a viure en una terra que es mou i provoca inseguretats. Potser, pero, 
les mateixes inseguretats-segures dels tres savis d'en Ramon Llull. 
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