
peripheria
vol.4, julio 2006

www.periferia.name

Per una reflexió crítica sobre la noció de mestissatge 
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Resum

A través d’una anàlisi històrica i transcultural de l'Europa cristiana, el món jueu, 
àrab-musulmà,  subsaharià,  indígena  americà  i  crioll,  el  projecte  actual  busca 
explicar l’origen, el procés, els sentits, les justificacions socials i culturals i els usos 
contemporanis del concepte de “mestissatge”, l’espai social de les barreges i els 
ponts  culturals,  per  desenvolupar  una  proposta  des  de  l’antropologia  històrica 
d’anàlisi dels mestissatges com a categories i com a fenòmens socioculturals. 

Abstract

Through a transcultural and historical analysis of Christian Europe, Jewish, Arabic- 
Muslim, Subsaharian, American Indigenous and Creole Worlds, the current project 
is  intended  to  explain  the  origin,  process,  meanings,  social  and  cultural 
justifications and the current uses of “hybridation” concept. Also, the project tries 
to understand the social space and the barriers and cultural bridges for developing 
a  proposal  from  the  Historic  Anthropology  for  these  categories  and  those 
sociocultural phenomena.

Perquè cal una crítica a la noció de mestissatge

Davant  l’explosió  d’identitats  particulars  vinculades  a  una  suposada 

homogeneïtzació  cultural  fruit  del  procés  de mundialització,  els  mestissatges es 

proposen com a respostes socials i polítiques que haurien de permetre la integració 

i  la  convivència  pacífica  de  persones  d’orígens  diferents  que  es  troben  en  les 

societats complexes occidentals. Amb tot, la perspectiva del mestissatge i la seva 

corresponent  problemàtica  teòrica  i  social  del  sincretisme cultural,  no  evita  els 

fonamentalismes  identitaris,  ja  que  el  propi  concepte  implica  una  barreja 

d’elements originals substancialment diferents. Ara bé: aquesta noció, aplicada i 

difosa inicialment en la formació de l’Amèrica hispànica colonial, no representa un 

fenomen de vigència universal; ni en totes les societats ni en tots els moments 

històrics  s’interpreten  les  transgressions  de  fronteres  sociopolítiques  com  a 

“mescles”. Cal aleshores una recerca històrica i transcultural sobre les condicions de 

1 Amb una perspectiva històrica i etnogràfica, l'L'AHCISP analitza els problemes antropològics derivats 
del  dualisme cartesià  natura-cultura  (racismes,  culturalismes,  construcció  social  de  l'entorn,  de  les 
identitats o el mestissatge amb una clara perspectiva de gènere). L’AHCISP (Antropologia i Història de la 
Construcció d’Identitats Socials i Polítiques), és un equip de recerca, amb ANE reconegut per la UAB el 
2003. Està format per Montserrat Clua, Alexandre Coello, Mònica Martínez Mauri, Josep Lluis Mateo, Joan 
Muela, Maite Ojeda i coordinat per Verena Stolcke i Montserrat Ventura. Podeu enviar la correspondència 
a: Montserrat.Ventura@uab.es
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possibilitat de la concepció i la percepció de mestissatges, així com del rol que cada 

societat atorga i/o ha atorgat a les mescles i als personatges que han exercit de 

ponts culturals, per a entendre el seu lloc en les respectives visions del món, en les 

ideologies  culturals  de  cada  societat,  i  desenvolupar  una  proposta  des  de 

l’antropologia  històrica  d’anàlisi  dels  mestissatges  com  a  categories  i  com  a 

fenòmens socioculturals.

Antecedents 

Existeix una considerable literatura antropològica sobre processos socioculturals i 

polítics de formació i transformació d’identitats socioculturals. D’altra banda, des de 

l’antropologia també s’ha desenvolupat recentment l’estudi de les fronteres. Malgrat 

això,  molt  menys  freqüent  és  l’estudi  dels  ponts  i/o  de  les  transgressions  de 

fronteres socials i polítiques,  així com de les seves conseqüències , és a dir, d’allò 

que genèricament  podria  anomenar-se “mescles”.   Des d’aquesta inquietud,  els 

estudis previs dels membres de l’equip han servit per observar, analitzar i establir 

algunes de les condicions de producció dels “mestissatges” en diferents moments 

històrics i en diferents realitats culturals. 

V. Stolcke ha dedicat la seva llarga carrera investigadora a l'estudi de la construcció 

política  de  les  desigualtats  socioeconòmiques  en  la  seva  intersecció  amb 

estereotipus racials i valors sexuals així com les estructures de gènere a la Cuba 

colonial (1974) i en la transició de l’esclavitud al treball lliure en les plantacions de 

cafè de Sao Paulo, Brasil  (1988, 1998b,  2002,  2003b). Ha estudiat tambén les 

noves  retòriques  culturalistes  d’exclussió  d’immigrants  no  europeus  en  la  Unió 

Europea (1995, 2000a, 2000b, 2004a), la definició de la nacionalitat i la ciutadania 

com a fonament dels estats nacionals en l’Europa moderna (1997), així com el 

rerafons  cartesià  en  els  problemes  identitaris  i  per  a  les  relacions  de  parentiu 

convencionals  i  de  gènere  (2003a)  que  plantegen  les  noves  tecnologies 

reproductives com a intervenció tecnològica en processos “naturals” com ho era la 

procreació  (1988,  1998).  Seguint  amb  la  vessant  teòrica  d’anàlisi  dels  criteris 

utilitzats en la definició de la pertinença ètnica i nacional a través dels conceptes de 

nacionalitat i ciutadania, M.Clua ha analitzat el nacionalisme i les teories que s’han 

elaborat  des  de  les  ciències  socials  per  aquestes  formes  polítiques  modernes 

d’identitat de grup (1998). També ha estudiat la relació entre l’antropologia i  el 

nacionalisme (2003) a través de l’anàlisi  de les nocions que s’han construit des 
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d’ambdós discursos (el científic i el sociopolític) per explicar i justificar els criteris de 

pertinença/exclusió del grup (raça, ètnia, cultura, nació, nacionalitat...). A l'Amèrica 

Llatina, la producció de les identitats ha estat analitzada per a les terres baixes 

d'Amèrica del Sud per M. Ventura i Oller, qui després d'una anàlisi teòrica sobre les 

nocions d'etnicitat i racisme (1994) centra la seva recerca de camp sobre el grup 

indígena Tsachila  de  l'Equador  tant  en  la  seva  particular  construcció  identitària 

(1997) como en el procés històric i dinàmic que l'ha contribuït a constituir (1995), 

especialment  en  els  processos  d'intercanvi  amb  altres  grups  ètnics  que  han 

configurat  les seves representacions simbòliques (1999a,  1999b,  2000a,  2000b, 

2003), així com un dels pilars d'aquesta recerca, el concepte de persona com a 

productor d'identitat (2001, 2002) o les relacions amb l’alteritat no humana (2004). 

Igualment  per  a  l'Amèrica  del  Sud,  la  producció  d'identitats  i  els  primers 

mestissatges han estat analitzats per al món andí per A. Coello, qui ha assenyalat 

la relació entre el criollisme peruà i la mística del recolliment en la Companyia de 

Jesús en el  s.  XVII  (  2000,  2002a,  2002b, 2003);  Més al  nord,  a  Panamà, M. 

Martínez Mauri ha centrat els seus treballs en el grup indígena Kuna, analitzant la 

interacció  entre  els  nous  actors  polítics  (ONG  indígenes)  i  les  agències 

internacionals  (2003,  2006).  En  les  seves  recerques  ha  analitzat  les 

transformacions  que  provoquen  els  projectes  de  desenvolupament  sobre  les 

identitats i les representacions kunes del mediambient tenint en compte el rol dels 

mediadors culturals (2005, en premsa). Quant a l'Àfrica subsahariana, J. Muela n'ha 

estudiat els sincretismes mèdics a Tanzània (2000, 2002a,2002b,2003). Sobre el 

món àrab,  J.  Ll.  Mateo ha analitzat  la  relació de frontera i  les  relacions socio-

polítiques entre Marroc i l'Estat espanyol en el període colonial durant el protectorat 

espanyol al Marroc (2003b), la política de repressió colonial referent a les unions 

mixtes  entre  dones  espanyoles  i  homes  marroquins  (2003a),  i  la  concepció 

espanyola d'aquestes unions en la literatura i  l'administració colonials (2006), a 

més de la reacció local davant la colonització i la imatge de l'espanyol en l'imaginari 

marroquí,  incloent  les  imatges  sexuals,  la  idea  del  matrimoni  i  l'efecte  de  les 

mescles (2004). En el mateix sentit, les recerques de M. Ojeda Mata (2003, 2005, 

2006)  han  obert  la  via  per  a  comprendre  la  conceptualització  dels  sefardites 

considerats com a “espanyols jueus” en l’Espanya del segle XIX i plantejar així les 

contradiccions identitàries ambigües respecte d'aquesta comunitat; la qüestió és 

com  pensadors  espanyols  enfoquen  i  tracten  de  recuperar  als  sefardites  per 
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considerar-los espanyols jueus i com aquest procés influí en la postura del règim 

franquista davant dels refugiats jueus europeus durante la segona guerra mundial. 

Aquesta recerca sorgeix i ha estat precedida per una recerca més general sobre 

l’auge pararel  del  nacionalisme i  l’antisemitsme a Europa i  a  Hongria  durant  la 

segona meitat del segle XIX i primera meitat del XX (2001). Així, des de finals dels 

anys noranta es produeix una part de la recerca que serà la base per al projecte 

vigent sobre identitats ambivalents. 

Mescles,  identitats  ambivalents:  estudi  comparatiu  a  Europa,  Amèrica  i 

Àfrica

Aquest projecte, de tres anys de durada (2006-2008) 2, té com a primer objectiu 

col·lectiu l’anàlisi,  des d’una perspectiva històrica i  antropològica, dels conceptes 

associats  amb  la  noció  de  mestissatge,  prenent  especialment  com  a  base  les 

històries  colonials  europees  des  del  segle  XV  a  Amèrica  i  Àfrica,  les  històries 

nacionals  i  les  ideologies  nacionalistes  europees,  i  el  desenvolupament  de  les 

tradicions  intel·lectuals  que  les  han alimentat.  I,  paral·lelament,  l’anàlisi  de  les 

categories  intermèdies,  de  les  identitats  ambivalents,  que  amenacen  les 

classificacions congelades, essencials, estàtiques des d’una perspectiva històrica, 

etnogràfica i antropològica; categories que ens permeten sortir de les definicions 

tradicionals de la identitat com a estratègia o com a essència: el rol de figures que 

apareixen  en  qualsevol  situació  de  contacte,  d’interaccions  entre  comunitats  o 

col·lectius sociopolítics  entesos com a diferents,  de relacions interculturals  o de 

situacions  multiculturals, partint  de  la  base  que  les  diferències  són  sempre 

construïdes i que els “mestissos” no neixen sinó que es fan (cf. Stolcke 2004b); 

figures com les de comerciants, mercaders, cacics, conversos, missioners, xamans, 

emigrants, viatgers, mediadors culturals, líders, traductors, etc. Més que incorporar 

noves  categories  a  les  classificacions  socials  i  ètniques  tradicionals,  es  tracta 

d’incorporar en les anàlisis a personatges que estableixen ponts i construeixen en el 

camí noves relacions i  realitats socials i  culturals. En aquest apartat,  la recerca 

combina  les  diferents  tècniques  antropològiques  i  historiogràfiques:  treball  de 

camp, amb observació participant, entrevistes en profunditat, històries de vida i 

buidat i anàlisi de documents d’arxius, a banda de documentació bibliogràfica.

2 Aquest projecte, coordinat per Montserrat Ventura i Oller, ha rebut el Suport als Grups de Recerca de 
Catalunya (SGR) per a grups emergents en la convocatòria 2005 (2005SGR 00217).
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Simultàniament,  la  recerca  desenvolupa  els  objectius  del  projecte  en  àrees  i 

realitats empíriques particulars, on, novament, el treball de camp, amb observació 

participant,  entrevistes  en profunditat,  històries  de  vida  i  el  buidat  i  anàlisi  de 

documents d’arxius, tenen un paper clau. Així, els diferents membres de l’equip han 

realitzat, realitzen o realitzaran estades de camp a Equador, Panamà, Tanzània, 

Marroc,  i  recerca bibliogràfica i  d’arxius  a Washington,  Londres,  Madrid,  Roma, 

Sevilla i Basilea. 

Els primers avenços del projecte foren discutits en una trobada que tingué lloc el 

maig  del  2005 en el  marc  del  curs  “elogi  de la  frontera:  entre  límits  i  ponts” 

organitzat per l’Institut Català de Cooperació amb Iberoamèrica, les aportacions del 

qual són en curs de publicació (cf. Lluís, A; G. Dalla-Corte, M. Ventura coords, en 

premsa), on es presentà una visió àmplia en el temps i la perspectiva teòrica entorn 

a la gènesi i el desenvolupament de la noció de mestissatge. En aquelles primeres 

propostes ja queda clara la necessitat d’anar més enllà de l’estudi de les fronteres 

ètniques per a comprendre les identitats indígenes, incorporant l’estudi de la noció 

de persona i d’humanitat, que no són universals, i que ens permeten copsar els 

límits de la possibilitat de les barreges i de la seva conceptualització pels pobles 

indígenes. Aquests,  més que la  humanitat,  atorguen altres característiques a la 

socialitat i a la civilitat, com la capacitat de comunicació, i aquesta assumpció és 

fonamental  per  iniciar  el  veritable  camí  occidental  de  la  comprensió  de  l’altre. 

També  hi  foren  analitzades  les  figures  pont,  aquelles  que  transgredeixen  les 

fronteres identitàries, com els nous líders indígenes o els mestissos i criolls al Perú 

virregnal  dels  segles  XVI  a  XVIII,  figures  ambigües  tant  des  de  la  perspectiva 

indígena com colonial i occidental, per la qual cosa són alhora objecte de desig i de 

rebuig.

L’equip segueix treballant en l’elaboració dels conceptes i l’anàlisi en les realitats 

particulars per assolir una perspectiva àmplia, comparativa, històrica i etnogràfica, 

teòrica i  empírica,  d’aquesta noció tan carregada semànticament i  tan ambigua 

socialment com és la del mestissatge.
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