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Una publicació com la Revista d'Etnologia de Catalunya no podía pas 
restar al marge deis debats sobre el multicuZturalisme que tant 
protagonisme han tingut en els darrers anys del segle xx. Les migracions 
han existit des de sempre, í l'existencia de nuclis de població caracteritzats 
per la barreja í convivencia de persones portadores d'esquemes culturals 
molt diferenciats és quelcom gairebé inherent a la historia de la 
humanitat. Pero la conjuntura propia de la fi del segle xx fa que, ara 
més que mal, sentim la necessitat d'entendre i debatre la plurículturalitat 
i la .'leva percepció social, tal com s'expressa a través del 
«multiculturalisme». Amb un fenomen de globalització cada cop més 
acusat, les distcmcies entre els diferents punts del planeta .'Ión avui més 
curtes que mai. Pressentim l'arribada d societat cada cop més 
homogeneilzada, pero allo que ara ens atrau més 
nombroses imatges de l'Altre que mitjanfant les migracions i la nova 
societat de la informació formen part ja de la nostra vida quotidiana. 
constant augment de la mobílitat humana i el també vertiginós cabal de 
les informacions que ens arriben d'arreu del planeta constÍtueixen la 
dimensió quantitativa del fenomen que fa que avui, més que mai, es parli 
de societats pluricuZturals. Pero, de fet, entendríem ben poca cosa si no 
dirigíssim també la nostra atenció vers la dimensió qualitativa, que té a 
veure, precisament, amb la manera com s'entén avui dia la «cultura» i 
com es basteixen, amb el suport d'aquest concepte, aquelles identitats 
basades en l'etnicitat. La idea de «cultura», com a constructe social i 
principi taxonomic, no ha tingut mal tant com ara tanta rellevimcia 
social. Si a més afegim la problematica de les identitats i les formes 
decididament ja caduques d'organització política que anomenem «estats» 
i que hom en molt bona part intenta encara justificar mitjanfant criteris 
d'etnicitat, ens resulta moll més facil de comprendre l'actual xarampió 
del multiculturalisme i altres discursos sobre la pluriculturalitat. 

parlar de multiculturalisme no estem parlant solament de «cultura», 
sinó sobretot d'una determinada «cultura de la cultura». D'aquí que ja 
no manquin avui nombroses visions crítiques deIs moviments 
multiculturalistes, unes visions que estan ben representades en alguns 
deIs artides d' aquest dossier. Aleksandra Alund, de la Universitat 
d'Umea (Suecia), ens parla de manera molt clara sobre la «culturització» 
ideologicament instrumental de no poques injustícies i tensions socials. 
Steven Vertovec, des de la .'leva posició privilegiada d'investigador al 
Departament d'Antropologia de la Universítat d'Oxford, ens ofereix unes 
acurades crítiques al culturalisme tot fent la seva aportació pensada, 
principalment, per nodrir amb noves idees les polítiques actuals del 

pluralisme. Dintre d'aquestes perspectives crítiques, valla pena també 
prendre's molt seriosament la idea que J. Anthony Paredes, de la 
Universitat Estatal de Florida, exposa en aquest dossier, segons la qual el 
multiculturalisme ha transformat el concepte científic de cultura i el 
principi de relativitat cultural en una mena de 
multiculturalisme com un mUja per dominar, contenir i controlar altres 
tradicions i identitats culturals en traslladar-les a un marc definit per 
una poderosa elit d'una classe cultural hegemonica. Al dossier també 
tenim un article de Néstor Carda Canclini, de la Universitat Autonoma 
Metropolitana de Mexic. Veig el seu treball com una bona dosi vitamínica 
per al treball teoric i metodologic de l'antropOleg interessat per la 
interculturalitat i els processos de globalització actuals. Els articles de 
Pablo Vila, professor a la Universltat de Texas, i Manuel Mandianes 
científic titular del CSIC (Barcelona) ens fan pensar sobre com veuen els 
mateixos immigrants aquests discursos multiculturalistes. Amb el treball 
de Vila apreciem que les importants implicacions culturals propies de la 
«frontera» no es veuen de la mateixa manera si s'analitzen des del nord 
o si es fa des del sud. L'estudi de Mandianes, centrat en 
gallega a Catalunya, ens ajuda a veure la problematica de la 
pluriculturalitat des d'un angle diferent al que pot experimentar bona 
part de la resta de la població catalana. Un deis ambits de la societat on 
la problematica de la interculturalitat ha preocupat més és, sens dubte, el 
de l'educació, un aspecte que, evidentment, no podia passar desapercebut 
en el nostre dossier. Caldra parlar, doncs, de les «trampes i oportunitats 
del discurs intercultural a l'escola catalana», tal com ens avanfa el 
subtítol de Jordi Pascual, socioleg que ha elaborat la seva tesi doctoral 
precisament sobre aquesta tematica. Estic completament convenfut que els 
diferents articles que constitueixen aquest dossier, amb perspectives 
antropologiques o sociologiques de procedencia forfa diversa, ens poden 
ajudar a comprendre millor tot allo que té a veure amb les identitats de 
la nostra societat actual, una societal decididament marcada pel signe de 
la pluriculturalitat. 
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