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Identitats en moviment. Igualtat i pluralitat a la 
Universidad Intercultural de Chiapas
Introducció

La identitat s'està convertint en un dels temes recurrents en les discussions contemporànies en 
ciències socials ja que forma part de l'agenda d'un ampli ventall de moviments sociopolítics que 
reivindiquen el reconeixement dels seus drets i de la seva naturalesa particular. Moviments 
pacifistes, feministes, ètnics, nacionals, de gènere, antiliberals, segons Alain Touraine (1990) es tracta 
dels “nous moviments socials” que posen com a bandera de les seves reivindicacions el reconeixement 
de la seva identitat.

La recerca incansable i desesperada d'identitat apareix com una reacció davant els canvis socials, 
polítics i culturals del món actual. Tothom sent amenaçada la seva identitat -afirmava en una 
entrevista el sociòleg Ulrick Beck (2003), davant el poderós, inconcret e impersonal rival encarnat 
per la globalització. La fragmentació del món local (pluralisme religiós, emergència de nacionalismes, 
reivindicacions comunitàries) és el resultat de la irrupció de nous agents transnacionals: el 
capitalisme neoliberal, l'internet i la revolució de les comunicacions; els mass media i les migracions 
internacionals no són més que manifestacions dels canvis estructurals que estan patint les societats 
modernes.

Tot i això, davant aquest tumultuós escenari dels canvis accelerats, les ciències socials es troben 
poc preparades per donar resposta, teòricament i metodològicament, a l'aparició d'aquestes noves 
realitats. No és suficient parlar d'identitat d'un grup, d'identitat individual, sense tenir una clara 
visió teòrica del fenomen, és a dir, sense conèixer els mecanismes que estan implicats en la seva 
construcció, en la formació d'un relat que doni sentit i significat a allò que som (ja sigui individual 
o col·lectivament). No és suficient parlar de “multiculturalitat” o “interculturalitat” sense conèixer 
els complexos processos d'interacció i les conseqüències que aquests tenen entre persones que 
estan entre cultures. El repte és necessari i engrescador però queda lluny, per la seva complexitat, 
de l'humil treball que presentem.

Fruit d'una estada a la “Universidad Intercultural de Chiapas” (Mèxic), en conveni amb la Universitat 
de Girona (Càtedra UNESCO), s'origina un estudi que té l'objectiu d'assolir... [llegir més]
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Identitats en moviment. Igualtat i pluralitat a la Universidad Intercultural de 
Chiapas 
 
Moisès Esteban Guitart, becari FPU, vinculat als Departaments de Psicologia i 
Filologia 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
La identitat s’està convertint en un dels temes recurrents en les discussions 
contemporànies en ciències socials ja que forma part de l’agenda d’un ampli ventall de 
moviments sociopolítics que reivindiquen el reconeixement dels seus drets i de la seva 
naturalesa particular. Moviments pacifistes, feministes, ètnics, nacionals, de gènere, 
antiliberals, segons Alain Touraine (1990) es tracta dels “nous moviments socials” que 
posen com a bandera de les seves reivindicacions el reconeixement de la seva identitat. 
 
La recerca incansable i desesperada d’identitat apareix com una reacció davant els 
canvis socials, polítics i culturals del món actual. Tothom sent amenaçada la seva 
identitat –afirmava en una entrevista el sociòleg Ulrick Beck (2003), davant el poderós, 
inconcret e impersonal rival encarnat per la globalització. La fragmentació del món 
local (pluralisme religiós, emergència de nacionalismes, reivindicacions comunitàries) 
és el resultat de la irrupció de nous agents transnacionals: el capitalisme neoliberal, 
l’internet i la revolució de les comunicacions; els mass media i les migracions 
internacionals no són més que manifestacions dels canvis estructurals que estan patint 
les societats modernes. 


 
Tot i això, davant aquest tumultuós escenari dels canvis accelerats, les ciències socials 
es troben poc preparades per donar resposta, teòricament i metodològicament, a 
l’aparició d’aquestes noves realitats. No és suficient parlar d’identitat d’un grup, 
d’identitat individual, sense tenir una clara visió teòrica del fenomen, és a dir, sense 
conèixer els mecanismes que estan implicats en la seva construcció, en la formació d’un 
relat que doni sentit i significat a allò que som (ja sigui individual o col·lectivament). 
No és suficient parlar de “multiculturalitat” o “interculturalitat” sense conèixer els 
complexos processos d’interacció i les conseqüències que aquests tenen entre persones 
que estan entre cultures. El repte és necessari i engrescador però queda lluny, per la 
seva complexitat, de l’humil treball que presentem. 


 
Fruit d’una estada a la “Universidad Intercultural de Chiapas” (Mèxic) en conveni amb 
la Universitat de Girona (Càtedra UNESCO) s’origina un estudi que té l’objectiu 
d’assolir ambdós reptes, és a dir, explorar els factors implicats en la identificació que 
feien els estudiants procedents de diferents “comunitats lingüístiques” (el tema de “la 
identitat”); així com estudiar les conseqüències que es deriven de la relació entre 
aquestes diferents comunitats (el tema de la “interculturalitat”).  


 
Per fer-ho dividirem el següent treball en tres apartats. Primerament contextualitzarem 
la realitat i diversitat cultural presents a Mèxic, en general, a Chiapas, en particular, i a 
la “Universidad Intercultural de Chiapas” específicament. Seguidament presentarem 
alguns resultats de l’estudi mencionat en funció de dues categories, a saber, “la 







identitat” i “la interculturalitat”. Finalment traurem algunes conclusions al voltant de la 
“igualtat” com a exigència i la “pluralitat” com a premissa de les societats 
contemporànies.  


 
LA “UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS” COM A RESPOSTA A LA 
PLURALITAT CULTURAL DE MÈXIC 
 
L’Estat de Chiapas té una superfície de 75 634 km2, la qual cosa representa el 3,8% de la 
superfície total de la República Mexicana. Entre Oaxaca, Veracruz, Tabasco i fent 
frontera internacional a l’orient amb la República de Guatemala, Chiapas desplega fins 
a un total de 118 entitats municipals. La dispersió de la població és considerable ja que 
existeixen 19 455 localitats de les quals 19 311 tenen menys de 2 500 habitants i només 
29 superen els 10 000 habitants. El 54% de la població total viu en el món rural davant 
un 46% que ho fa en les zones urbana (principalment les grans ciutats com la capital 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas o Comitán). Segons el cens de l’any 2000, 
es sumaven 4 milions d’habitants a Chiapas, el 4% de la població total mexicana. La 
densitat de població és de 50 habitants per quilòmetre quadrat. Els índexs 
d’analfabetisme arriben al 23% de la població major de 15 anys, essent el més elevat 
dels Estats Units de Mèxic (Fábregas, 2006a). La pobresa i les desigualtats socials són 
significatives en aquesta regió encapçalant la llista dels estats més pobres de la 
confederació mexicana (el 10,71% de la població mexicana està en el nivell màxim de 
pobresa). 


 
 
 
 


Ordre descendent  
d’estrats de major a 
 menor riquesa  


Nivell % Pob. 
7   8.83


6   13.74


5   11.22


4   23.17


3   12.73


2   19.6


1   10.71


        Chiapas 
 


Segons dades de l’“Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)” 
de Mèxic, l’any 2005 hi havia un total de 103 263 388 habitants, dels quals 6 011 020 
persones són parlants d’alguna llengua indígena. L’any 1950 hi havia 2 447 609 
indígenes i l’any 1990 ja arribaven als 5 milions. Chiapas té un total de 3 920 892 
habitants, dels quals 957 255 són parlants d’alguna llengua indígena. L’any 2000 hi 
havia a Chiapas 809 000 indígenes la qual cosa mostra que la població parlant d’alguna 
llengua indígena ha crescut considerablement als Estats Units Mexicans1.  


 
En l’actualitat es computen un total de 62 llengües vives en els diferents estats federats 
de Mèxic. La llengua indígena de major presència és el Nàhuatl amb més d’1 milió de 
parlants, seguit del Maya amb 759 000 parlants. A Chiapas hi ha un total de vuit 
“comunitats lingüístiques”: encapçalades pels tzeltals (amb més de 300 mil parlants), 
els tzotzils, els cho’ls, els zoques, els tojolabals, els kanjobals, els mames i, finalment, 
els chujs (amb 1 869 parlants). El 85,7% parlen, també, espanyol.  


                                                 
1 Les dades estadístiques han estat consultades el dia 30 d’octubre de 2006 a http://www.inegi.gob.mx 







 
 


Llengüa Total Estructura % 
Població de Chiapas de 5 anys y més que parla llengüa indigena 957 255 100.0 
Tzeltal 362 658 37.9 
Tzotzil 320 921 33.5 
Chol 161 794 16.9 
Zoque 43 936 4.6 
Tojolabal 42 798 4.5 
Kanjobal 5 459 0.6 
Mame 5 446 0.6 
Chuj 1 869 0.2 
Altres llengües indigenes 4 695 0.5 
No especificat 7 679 0.8 
  
FUENTE: INEGI. Conteos de Población y Vivienda, 2005. 


 
Vuit grans grups lingüístics que presenten, però, les seves diferències dialectals entre 
una regió i una altra; així com les seves diferències en els vestits, danses, etc. (Fábregas, 
2006b). Per exemple, els tzotzils ocupen el desè lloc de tots els grups indígenes de 
Mèxic i representen un 2,73 per cent de la població indígena del país però presenten 
diferències importants (en la vestimenta, en els rituals, etc.) entre els tzotzils de San 
Juan Chamula, els de Zinacantán, els de Chenalhó o els de 
Simojovel. Pensem, per tant, que més enllà de “grups ètnics” o 
comunitats humanes definides per afinitats racials,  lingüístiques, 
històriques, geogràfiques i culturals, ens trobem davant de “pobles 
lingüístics” que presenten una clara identificació en el seu 
municipi o territori més pròxim.  Són grups que es troben en 
constant transformació, en moviment, en canvi. Per exemple, a 
partir dels anys setanta i vuitanta es van donar les conegudes  amb  
el nom “d’expulsions” a San Juan Chamula i altres indrets del 
territori. És a dir, la comunitat catòlica tzotzil de Chamula va 
expulsar als companys tzotzils que professaven una altra religió 
(evangelistes, testimonis de Jeovà, etc.). Aquests                                     
van ocupar altres territoris i van desenvolupar altres comunitats juntament amb tzeltals i 
altres grups indígenes també expulsats (Robledo, 2003). Això ens condueix a   
l’important tema de la religió.    


 
Participen en alguna religió 


Total Catòlica No catòlica  a 
Sense religió 


Anys 


Absoluts Percentatge Absoluts Percentatge Absoluts Pcercentatge Absoluts Percentatge 
1950 25 791 017 100.0 25 329 498 98.2 461 519 1.8 ND ND 
1960 34 508 976 100.0 33 692 503 97.6 816 473 2.4 192 963 0.6 
1970 47 456 790 100.0 46 380 401 97.7 1 076 389 2.3 768 448 1.6 
1980 64 758 294 100.0 61 916 757 95.6 2 841 537 4.4 2 088 


453 
3.1 


1990 67 811 778 100.0 63 285 027 93.3 4 526 751 6.7 2 288 
234 


3.2 


2000 81 078 895 100.0 74 612 373 92.0 6 466 522 8.0 2 982 
929 


3.5 


NOTA: De 1950 a 1980 l’univers d’estudi era la població total, a partir de 1990 és la població de 5 y més anys.
a Població que segueix una religió diferent a la catòlica. 
ND No disponible. 
FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censos Generales de Población, 1950 al 2000.  


 
 







 
L’any 1950, més de 25 milions de mexicans es consideraven catòlics, mentre que 460 
000 habitants afirmaven sentir-se integrants d’una altra religió. Les coses han canviat 
considerablement, l’any 2000 d’un total de 81 milions de creients, més de 6 milions es 
declaren pertànyer a grups religiosos no catòlics. La proliferació de grups protestants i 
altres ordres religioses es fa massiva a partir dels anys 70 i 80. De fet, Chiapas és l’estat 
amb major diversitat religiosa de Mèxic. L’any 2000, l’Estat de Chiapas tenia 2 milions 
de catòlics (un 63,8%) mentre que en el total dels Estats Units Mexicans un 88% (74 
612 373) eren catòlics. Un 8% dels habitants de Chiapas seguien una religió bíblica no 
evangelista (unes 261 000 persones). Uns 457 000 (13,9%) professaven creences 
protestants i evangèliques, mentre que un 13,1% (un tant per cent molt semblant) es 
considerava no creient. En l’actualitat, els catòlics, els protestants històrics, els 
pentecostals i neopentacostals, l’ església del Déu viu, la columna i suport de la veritat, 
la llum del món, els adventistes del setè dia, els testimonis de Jehovà o l’ església de 
Jesucrist dels sants dels últims dies conviuen i competeixen, juntament amb les forces 
polítiques el Partit Revolucionari Institucional (PRI), el Partit de la Revolució 
Democràtica (PRD), etc., per mantenir l’ordre i la cohesió social de les comunitats 
(Rivera, 2005). 


 
Finalment, no podríem acabar aquesta breu contextualització de la situació 
sociodemogràfica de Chiapas sense parlar, ni que sigui breument, de les migracions i les 
emigracions.  
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Entidad federativa Total Hombres Mujeres 
Estados Unidos Mexicanos 1 569 157 1 181 755 387 402 
Chiapas 9 275 7 461 1 814 


 
Segons l’informe Estat de la Població Mundial 2006 del Fons de Població de les 
Nacions Unides (UNFPA), es registren tres grans regions receptores netes de migrants: 
Amèrica del nord amb 1 160 000 i Canadà (amb 210 000); Europa amb 1 000 083 
persones i Oceania amb 103 000. Així com tres grans regions expulsores netes de 
migrants: Àfrica que perd 455 000 persones l’any, Amèrica Llatina i el Carib amb 804 
000 i Àsia amb una pèrdua d’1 297 000 persones anualment. L’any 2005 Estats Units 
tenia el major número de migrants (uns 38 000 000 milions). Es calcula que cada any 
450 000 mexicans segueixen l’American Dream i emigren a Estats Units. En 
l’actualitat, 2006, hi ha 30 milions de mexicans que busquen futur als Estats Units (La 
Jornada, lunes 16 de octubre de 2006, p. 30). El creixement en els darrers anys és 
espectacular i la incidència en la població masculina és destacable. 


 
Indicador 1970 1990 2000 
Població nascuda a Mèxic resident a Estats Units d’Amèrica (mils de persones) 760 4 766 8 527 
Percentatge de població nascuda a Mèxic resident als Estats Units d’Amèrica 1.6 5.9 8.7 
Percentatge de població masculina nascuda a Mèxic resident als Estats Units 
d’Amèrica  


48.9 55.1 53.9 


Percentatge de població femenina nascuda a Mèxic resident als Estats Units 
d’Amèrica  


51.1 44.9 46.1 


Index de masculinitat de la població nascuda a Mèxic resident als Estats Units 
d’Amèrica Í 


95.6 122.9 116.9 


FONT: Mexican Ministry of Foreign Affairs-U.S. Commission on Immigration Reform Washington, D. C. 
Mexico-United States Binational Migration Study. Migration between Mexico and the United States. 
Austin, U.S.A., 1998. 


 U.S. Department of Commerce. Bureau of the Census. Census 2000.  







0


10


20


30


40


50


domini lingüístic


castellà


tzeltal


tzotzil


cho'l


zoque


tojolabal


 
En aquest context social i polític té sentit la creació de la Universidad Intercultural de 
Chiapas (UNICH) el dia 29 de novembre de 2004, quan l’executiu de l’Estat de Chiapas 
va autoritzar la creació de dita universitat amb l’objectiu d’impartir programes educatius 
superiors orientats a formar professionals i intel·lectuals compromesos amb el 
desenvolupament comunitari, regional i nacional. Les activitats de la UNICH estan 
emmarcades en la “filosofia intercultural” o la relació equitativa entre les diferents 
cultures que conviuen a la regió. Es tracta, diuen els estatus de la Universitat, de 
revalorar i revitalitzar les llengües, cultures i tradicions originaries, així com els 
processos de generació del coneixement d’aquests pobles. Un total de quatre 
llicenciatures formen part de l’oferta educativa de la institució dividida en dues 
divisions: la Divisió de Processos Naturals ofereix les llicenciatures en 
“Desenvolupament sustentable” i “Turisme alternatiu”, i la Divisió de Processos Socials 
les de “Llengua i cultura” i “Comunicació intercultural”. “La institución –diu el rector 
Andrés Fábregas Puig, buscará sobretodo que los chiapanecos conozcan más sobre su 
cultura, y que estos conocimientos sean aplicados para beneficio de la sociedad”2. 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Instal·lacions noves de la Universidad Intercultural de Chiapas 
 
 
 “IDENTITATS INTERCULTURALS” 
 
  
 
  Percentatge  
  d’alumnes  
  de la UNICH 


 
 
 
 
 


En la matrícula agost - desembre de 2006 figuren un total de 693 estudiants (359 dones i 
334 homes) cursant el primer i tercer semestre3. Del total un 48,26% (334 alumnes) són 
mestissos i tenen el castellà com a domini lingüístic. Seguidament, un 31,21% (216 
alumnes) parlen tzeltal, seguit d’un 15,89% (110 alumnes) que ho fan en tzotzil. Els 
altres grups lingüístics presents a la Universitat són: el cho’l (un 2,6%, 18 alumnes); el 
                                                 
2 Per més informació es pot consultar la pàgina web de la Universitat, http://www.unich.edu.mx 
3 Cada curs acadèmic consta de dos semestres i cada llicenciatura d’un total de vuit semestres de manera 


que el primer semestre correspon a l’inici d’una llicenciatura i el tercer semestre correspon a l’inici del 
segon any d’una carrera determinada. 







zoque (amb un 0,86%, 6 alumnes) i el tojolabal (amb un 0,57%, 4 alumnes). És a dir, 
que trobem que els sis “grups lingüístics” més representatius són el castellà, el tzeltal, el 
tzotzil, el cho’l, el zoque i el tojolabal. A la Universitat hi ha també d’altres grups 
minoritaris com, per exemple, el chuj (amb un únic estudiant) o el francès (també amb 
un estudiant). 


 
D’acord amb el criteri del domini lingüístic o la matricula segons la llengua materna, 
s’ha realitzat un mostreig aleatori on s’ha escollit, atzarosament, un estudiant mestís, un 
tzeltal, un tzotzil, un cho’l, un zoque i un tojolabal. És a dir, s’ha format una mostra de 6 
alumnes a l’atzar segons, però, dos criteris: el domini lingüístic i el sexe (s’ha escollit 3 
nois i 3 noies, ja que no hi ha diferències significatives entre el total de població 
masculina i femenina a la UNICH). De manera que si va sortir, per atzar, un noi tzotzil 
però faltava una noia per fer el total de 3 i 3, es va repetir el sorteig. A continuació 
presentem les característiques generals de la mostra estudiada. 
 
 
Domini 
lingüístic 


Sexe Edat 
 


Carrera Altres 
llengües 


Religió Identificació 
nacional 


Comunitat 


Mestissa Dona 19 Turisme 
alternatiu 


Anglès, 
aprenent 
tzotzil 


Catòlica Mexicana San Cristóbal 
de las Casas 
(ciutat) 


Tzeltal Home 21 Desenvolupament 
sustentable 


Tzotzil, 
castellà 


Catòlica Mexicà Jerusalen 


Tzotzil Dona 20 Turisme 
alternatiu 


Tzeltal, 
castellà, 
anglès 


Catòlica Mexicana Chilimjoveltik 
(Chamula) 


Cho’l Home 20 Comunicació 
intercultural 


Espanyol Protestant 
(abans catòlic) 


Mexicà Tumbala 
(zona nord) 


Zoque Dona 20 Comunicació 
intercultural 


Espanyol Catòlica Mexicana Colonia 
Carmen 
Tonapac 


Tojolabal Home 21 Llengua i cultura Espanyol Catòlic 
(en procés 
d’evangalitzar-
se) 


Mexicà 20 de 
noviembre 
(las 
Margaritas) 


 
La metodologia utilitzada ha consistit en una adaptació de la “multi-metodologia 
autobiogràfica” (Esteban, 2006a; Bagnoli, 2004). Concretament, s’han realitzat dos dels 
cinc passos que componen aquesta aproximació metodològica. Primerament s’ha 
realitzat una entrevista (historia de vida) on s’ha recollit informació demogràfica (edat, 
sexe, religió, grup ètnic i nacional, formació, motiu d’ingrés a la Universitat, professió, 
llengües d’ús) i informació sobre les formes de vida i la història del subjecte: 
autodefinició d’un mateix, dividir la vida en episodis significatius, mostrar episodis 
negatius i positius, un futur desitjable i no desitjable, la decisió (repte) més important 
que ha hagut de prendre, les influències externes positives i negatives, la ideologia 
personal, identificar el tema vital i, finalment, identificar la “identitat social” de la 
persona entrevistada. El segon pas metodològic que s’ha seguit ha consistit en invitar el 
subjecte a fer un dibuix sobre si mateix. La instrucció que se seguia era: “Podries 
intentar dibuixar qui penses que ets en aquest moment? Pots afegir la gent i coses que 
són més importants, significatives, per tu en aquest moment”. Consistia, doncs, en 
barrejar informació textual i informació visual (el dibuix) per estudiar la identitat del 
subjecte o la narració, relat i visió que té l’entrevistat sobre si mateix (les coses que li 
són significatives). L’anàlisi dels resultats s’ha realitzat mitjançant el programa 
informàtic Atlas.ti (Muñoz, 2005). 







A continuació rescatarem dues categories estudiades que ens semblen importants per a 
l’objectiu de l’article, a saber, la categoria de “la identitat”, bàsicament extreta a partir 
de les cites associades a la definició d’un mateix o les respostes donades a la pregunta 
“Si haguessis de definir-te o explicar a alguna persona qui ets, com ets, què diries?” i 
del dibuix. I, per altra banda, la categoria de “la interculturalitat” o les cites associades a 
la visió que hom té de compartir experiències amb membres d’altres comunitats o 
dominis lingüístics. 


 
• Qui sóc? Factors associats a l’autoidentificació. 
 


Podriem agrupar els resultats obtinguts en 4 components significatius que participen en 
la definició que els sis subjectes fan sobre si mateixos.  
 
1) Un d’ells és el mecanisme psicosocial de la “categorització social” (Tajfel, 1981; 


Esteban, 2006a). És a dir, “aquella parte del autoconcepto de un individuo que se 
deriva del conocimiento de pertenencia a un grupo o grupos sociales juntamente 
con el significado valorativo y emocional asociado a esta pertenencia” (Tajfel, 
1981, trad. de 1983). Tendim a construir una imatge de nosaltres mateixos en 
relació a la representació d’un “nosaltres” (a través de grups socials) compartint 
ascendència, història i cultura en oposició a la configuració “dels altres” que 
exerceixen de diferència i contrapunt. 
 
La primera cosa que penso que s’ha de ressaltar és el fet que lluny d’una 
identificació única, els subjectes entrevistats s’identifiquen amb la seva comunitat 
i municipi (el seu grup lingüístic); amb la condició d’indígena i amb la 
nacionalitat mexicana. És a dir, ens trobem davant d’identitats múltiples, 
identificacions que se sobreposen i que entren en dinàmica i coalició (Esteban, 
Vila i Bagnoli, en preparació). Per una banda trobem la identificació més propera 
en la comunitat lingüística i el territori on es fa vida (Jerusalen, Chamula, Colonia 
Carmen Tonapac, etc.); seguidament la consideració de ser “indígena” davant la 
categoria de “mestís”. Hi ha, per tant, una identitat panregional en la condició 
d’indígena en “lluita” contra el mestís. Finalment, cap dels entrevistats nega 
sentir-se mexicà quan es refereixen a la seva identificació nacional. Molts d’ells 
també parlen de la regió de Chiapas, elements com el menjar, els paisatges, 
formen part de les identificacions que fan. Anem a veure’n alguns exemples. 


 
 


Grup 
lingüístic 


Autodefinició: Si haguessis de  definir-te o explicar a alguna persona que no et 
coneix, qui ets, què li diries? 


 
 
 


Noi 
tzeltal 


 
 
 


“En primer lugar sería darme a conocer como soy y no negar mis raíces... que soy 
indígena y que poseo mis propias costumbres y tradiciones, aunque muchas se han 
perdido. De antemano soy humano... que poseo un origen y saber realmente quien 
soy. El ser indígena no significa saberlo todo con los indígenas, implica una 
interacción profunda con los abuelos. Lo primero es reconocerse a uno mismo y 
valorarse para que lo puedan valorar. Lo fundamental para presentarme ante una 
persona que no me conoce es presentarme quién soy, de donde vengo y hacia donde 
quiero ir pero, repito, nunca negar mis raíces” 


Noia 
tzotzil 


“Primero le daría mi nombre, soy de San Juan Chamula y... qué más... soy, 
considero que soy buena onda, soy estudiante, mujer... soy de los grupos étnicos de 
tzotzil y me considero la verdad originariamente indigena y no me averguenzo de 
ser indigena”. 


Noi 
Cho’l 


“Mira... soy un hombre verdadero... me siento orgullose de ser de esa zona, los 
cho’les, tengo mi lengua, si me siento orgulloso, a la vez que me siento mexicano, a 
la vez que hay mucha discriminación” 







Noi 
tojolabal 


“Soy indígena, hablante de lengua tojolabal, tengo 21 años y que... ya no me visto 
como visten mis abuelos... actualmente estoy en la Universidad Intercultural 
estudiando “lengua y cultura””. 


 
2) Un altre mecanisme associat a la narració de la identitat i que s’ha mostrat molt 


important en els subjectes entrevistats és “el jo ideal”, “jo possible” o el “futur 
desitjable” (Markus i Nurius, 1986; Esteban, 2006a). És a dir, components 
(elements) del sistema del jo orientats cap al futur (imatge de com a un li agradaria 
que fos el seu futur) que promouen l’execució i organització del canvi i del 
desenvolupament de la personalitat, així com la imatge que hom té de si mateix. 
Vegem-ho amb alguns dibuixos fets pels propis alumnes davant la següent 
instrucció: “Podries intentar dibuixar qui penses que ets en aquest moment? Pots 
afegir les persones i coses que són importants, significatives, per tu en aquest 
moment”. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dibuix d’un jove tzeltal                     Dibuix de l’estudianta tzotzil 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
                                                                                                   
 
 
                                               Dibuix d’un estudiant cho’l 


 
“¿Cómo me gustaría que fuese mi futuro?... –diu la estudianta tzotzil entrevistada, 
primero lo que tengo en mi mente es terminar la carrera. Como te he dicho, me 
gusta mucho el turismo... mi sueño es, no sé, conocer, conocer otros sitios y... 
poder aplicar, mejorar más mi pueblo”. En els tres dibuixos es mostra la intenció 
de, una vegada acabada la universitat, tornar a les respectives comunitats: el jove 
tzeltal vol tornar a Jerusalem després de cinc anys i aplicar els coneixements 







obtinguts per evitar un futur basat en el consum d’alcohol. El noi cho’l vol crear 
una universitat a la seva comunitat, esdevenir doctor i ser el rector de la 
Universitat Intercultural de Tumbala. La jove tzotzil es considera, escriu, “una 
persona orgullosamente indígena, sobretodo una estudiante que está dispuesta a 
mejorar su pueblo”, una estudianta que vol “aportar un desarrollo para mi pueblo 
y que mi cultura sea valida y mi lengua”. En definitiva, la vida és també un 
projecte, un somni, una il·lusió que ens impulsa a escollir certes opcions i no 
altres, això queda clarament reflectit en els joves de 19, 20 i 21 anys entrevistats. 


 
3) Una altra constant en les entrevistes transcrites és la definició d’un mateix en 


termes psicològics o de característiques de la personalitat. Unes característiques 
autopercebudes que són producte de les imatges que hom percep dels altres o, dit 
amb altres paraules,  és a partir dels missatges dels altres (companys, família, 
mitjans de comunicació, etc.) que tenim noticia sobre qui som (allò que 
anomenem “mirall social”, Esteban, 2006a). 


 
 
 
“Soy una persona que me gusta mucho el estudio, 
eso es lo más importante para mi, también la 
naturaleza que me rodea” –diu la jove zoque de 20 
anys. “Soy una persona con mucho carácter... la 
verdad tengo mucho carácter... me gusta mucho 
estudiar, leer... este... si, que soy una persona 
agradable, normal, pero con carácter”.  


 
 
 


En el dibuix de la representant mestissa 
apareixen els tres contextos més 
importants per ella: la “casa”, amb la 
seva família; “l’escola”, la Universitat 
amb els amics i amigues i, finalment, el 
“club”, el “rotari club” del qual forma 
part. “Soy muy amigable, me gusta 
convivir  mucho con las personas... soy 
única, en todos los sentidos, soy 
diferente en lo social, en el medio que 
me desarrollo, me veo con ideologías 
diferentes”. L’estudianta mestissa de 
“turisme alternatiu” vol ser empresària, diu rient, muntar una empresa 
d’ecoturisme.  


 
4) La religió en forma de creences al voltant de la naturalesa apareix, també, com una 


font important de sentit i significat pels joves entrevistats, especialment pels 
indígenes, que ressalten en els seus dibuixos les comunitats envoltades de 
naturalesa. “Una de las creencias que tenemos –diu la noia tzotzil, es que puedes 
salir adelante, no importa lo que te diga la gente, para mi es importante... yo creo 
en la naturaleza, más que nada en esto, mucho creo en Dios, creemos mucho en la 
naturaleza, por ejemplo, en las cuevas, las lluvias, los árboles, todo esto”. Segons 
els lacandons, un altre grup lingüístic de Chiapas no present, però, a la UNICH,  







“quan cau un arbre, cau una estrella” i els arbres cauen perquè els homes els tallen. 
És a dir, el desequilibri de l’univers està causat per la mà de l’home i està en el seu 
poder tenir cura de l’entorn que ens envolta. Aquesta cosmovisió és compartida 
pels diferents grups indígenes i es basa, ja, en la cultura originària maia i zoque.  


 
Però la religió té una altra cara. La cara de les disputes, de les ofertes emergents 
(protestantismes diversos, ordres diferents). Explica el representant Cho’l que 
s’està donant un canvi religiós a la seva família. El motiu no té a veure amb un 
canvi de creences profundes sinó que, senzillament, l’alcohol forma part del ritual 
catòlic a moltes comunitats i la nova oferta religiosa en prohibeix el consum. 
Això, per a un alcohòlic (el pare del jove entrevistat) que es posa violent quan està 
begut, pot significar la fi de moltes conductes indesitjables. “Antes –explica, per la 
seva banda, el noi tojolabalès entrevistat, la comunidad de donde vengo era nada 
más de una religión, católico, en la comunidad 20 de noviembre, en las 
Margaritas... allá los Tojolabales no querían otra religión, en 2000. Ya de 2000 
para estos años entra el adventista, evangélico, de renovación... ahorita en la 
comunidad hay muchos adventistas, evangelistas porque dejan de tomar la 
bebida, el “posh” y dicen que ya se comportan más mejor”. La religió, a falta 
d’institucions madures, és la font de cohesió social per a moltes comunitats i 
pobles. Ella dirigeix els rituals, les cerimònies, les celebracions, les creences i les 
regles de les comunitats convertint-se, doncs, en la font de l’ordre i l’organització 
familiar i comunitària. Ho dèiem al principi, a l’estat de Chiapas conviuen 
diferents ofertes religioses essent el territori amb una major proliferació d’ordres 
evangelistes, protestants, etc. 


 
• Qui som? Experiències interculturals. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Una classe de “turisme alternatiu” en la UNICH. 
 
           Un alumne tzeltal entregant un treball. 
 


“Quina opinió tens dels indígenes? Què opinaves abans d’entrar a la Universitat 
Intercultural? Quina opinió tens ara?” –la resposta de la mestissa entrevistada em 
sembla molt representativa d’una situació general: “Antes, pues los mestizos 
siempre nos creían con la idea de que el indígena era el esclavo, no piensan, no 
tienen la capacidad que tenemos nosotros... la sociedad misma... el indígena no 
podía entrar en el ámbito social. Ha cambiado... en la prepa me daban igual, si 
existían o no pero, al conocer esta Universidad, al conocer otras comunidades las 
fui conociendo y cambiando mis opiniones y, la verdad tienen mucha cultura y... 
hay que observar y mantener que... que la cosmovisión no se pierda, tengo muy 
buenos amigos indígenas ahorita”. “En la Universidad me siento bien... – afirma 







l’estudiant cho’l entrevistat, hay otros indígenas, mestizos, que aprenden una 
lengua nuestra... antes los kaxlan o los mestizos eran vistos como superiores, 
ahorita todos son vistos igual, mutuamente nos respetamos en la región donde 
vivo, aquí nos conocemos, en la clase hay mestizos y gentes de varias 
comunidades, es positivo ya que aprendemos a respetarnos y valorarnos 
mutuamente”. 
 
Tots els indígenes entrevistats, exceptuant la noia zoque, expliquen situacions on 
s’han sentit discriminats/es. “Hay mucho racismo –diu el parlant tzeltal, cuando 
un indígena tiene que hacer papeles”, “a muchos les parece –afegeix el 
tojolabalès–, que los indígenas son inferiores, que somos salvajes, que no tenemos 
conocimientos”. Però a la Universitat les coses canvien o han canviat 
considerablement. “Aquí puedo ir con mi traje regional sin el miedo a sufrir la 
mirada asesina de la gente... la mirada habla mucho” –explica la noia tzotzil–. 
“He conocido a gentes de otras comunidades y la relación con los mestizos es 
buena... ellos nos conocen, nosotros platicamos con ellos y nos mezclamos... no 
importa de que comunidad seamos”. 
 
Un dels objectius de la Universidad Intercultural de Chiapas consisteix, 
precisament, en fomentar el respecte mutu, el contacte equitatiu entre cultures. Per 
això, per exemple, es fomenta el coneixement i el rescat de les tradicions i 
creences regionals; així com el foment de les llengües indígenes oferint, per 
exemple, tallers de tzotzil, tzeltal, tojolabal, etc. als mestissos, així com als 
mateixos indígenes per tal que en millorin l’escriptura. D’aquesta manera podríem 
afirmar que es generen, després d’analitzar les entrevistes realitzades, “identitats 
interculturals” entre els joves i les joves de la UNICH. Aquestes “identitats 
interculturals” estan caracteritzades per ser fruit del contacte cultural que es dóna 
entre membres de comunitats, pobles, ciutats diferents (amb les seves respectives 
llengües, tradicions, etc.). La característica principal és que hi ha una 
conscienciació de la pluralitat de formes de vida i una tendència a considerar els 
altres en relació d’igualtat davant la consideració d’un mateix. Les cultures no són 
sotmeses al desequilibri entre millor i pitjor, sinó sota el prisma de cultures plurals 
que mereixen ser tractades amb igual respecte i consideració. Això no implica que 
no es generin conflictes, discrepàncies, discussions. Però la naturalesa de les 
mateixes són ben diferents; ja no es basen en prejudicis, idees preconcebudes, 
estereotips, sinó que més aviat són el producte de la interacció directe en el dia a 
dia. 
  


ÉS POSSIBLE LA “IGUALTAT” I LA “PLURALITAT” EN LES SOCIETATS 
GLOBALITZADES? 
 
El teixit de les nostres vides està íntimament relacionat amb el medi en el qual ens 
desenvolupem. A través de les cultures formem una certa imatge de qui som, aprenem 
els recursos i instruments necessaris per ser competents en la societat on vivim i ens 
socialitzem interioritzant un seguit de pautes conductuals, normes, codis, registres, 
valors i creences. En definitiva, que les cultures són, més enllà de vestits, cançons, 
menjars i danses, que també, “certes formes implícites de vida compartida (maneres 
de sentir, comprendre i actuar” (Esteban, 2006b). Són “certes” perquè sempre hi ha 
marges de llibertat, de creativitat, de discrepància respecte a allò que fan i pensen els 
altres, és l’espai dels “intersticis contraculturals”. Són “formes implícites” perquè 
pertanyen al món de les creences, de les conviccions, no sempre conscients, amb les 







quals comptem i que ens permeten moure’ns en el món sense la necessitat de 
replantejar-nos, constantment, les opcions o maneres de comportar-nos. Són “formes de 
vida compartida” ja que responen a certs objectius i procediments comunitaris, 
comuns, de valorar, creure i actuar. Pensem que l’altre serà bo amb nosaltres (ens 
protegirà) si nosaltres ho som abans amb ell, i és aquesta espècie “d’altruisme recíproc” 
que mou a les comunitats a mantenir i lluitar per la “cohesió social”. Finalment, les 
cultures són “maneres de sentir, comprendre i actuar”. És a dir, VALORS que 
orienten i donen sentit a la vida (la religió, la llengua); RAONS que expliquen la realitat 
i REGLES que regulen la nostra acció. 


 
Posar en relació aquestes “certes formes implícites de vida compartida (maneres de 
sentir, comprendre i actuar” és el repte de la interculturalitat. No es tracta d’un 
simple mosaic de cultures, d’un folklore de menjars, vestits i músiques diferents i 
exòtiques entre si; més aviat es tracta d’un diàleg, d’una renúncia, d’un esforç en veure 
l’altre com a igual. Evidentment l’empresa no és fàcil i, no és fàcil perquè precisament 
és molt còmode viure sense la necessitat de fer aquest esforç. “Compartir experiències 
amb persones molt diferents és una font d’enriquiment personal” però és, també, una 
possible font d’incomprensions, malentesos, incapacitats per llegir “les formes 
implícites” de l’altre, els seus mons, cosmovisions i maneres de fer. Quan les creences 
entren en contradicció profunda sorgeix la “tensió intercultural”. Estic pensant, per 
exemple, en el cas del vel a França. Aquesta “tensió” no és resoluble mentre les imatges 
envers els altres estiguin contaminades per racismes, estereotips.  


 
En el cas de l’experiència plural de la Universidad Intercultural de Chiapas aquests 
fenòmens s’observen molt clarament. La tensió entre l’indígena i el mestís ha estat 
sustentada amb missatges infravaloratius, racistes i estereotipats. Missatges que 
condueixen, en mans del capitalisme salvatge i de la política corrupta, a l’esclat del 
1994 de l’Exèrcit Zapatista d’Alliberació 
Nacional. Probablement la dialèctica 
bons i dolents és difícil de delimitar.  En 
un conflicte armat tots tenen part de 
culpa i de responsabilitat. No som 
“monedes d’or” i això implica que no hi 
ha cultures, creences, “tradicions” 
exemptes de maldat i crueltat. És a partir 
del diàleg concret, tenaç i constant, sota 
una igualtat de condicions 
(probablement utòpic però els horitzons tenen la seva finalitat), com podrem posar en 
contacte aquestes “certes formes implícites de vida compartida”. Ningú no ha dit que 
això sigui un camí de roses, que no hi hagi renúncies constants, però com agrada dir al 
rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, l’antropòleg d’origen català, el doctor 
Andrés Fábregas, les cultures estan en constant moviment i és en aquest d’aquí cap allà 
on es negocien i renegocien els significats, els objectius, els valors, les “tradicions”, en 
definitiva, el futur de la comunitat. 


 
En un món globalitzat, en un món on des de l’altre extrem, Chiapas, s’observa que la 
comunitat més remota té televisió; que la vestimenta del Barça es barreja amb els colors 
dels Chivas, els Pumas o els Cruz Azul4; on es barregen les cultures a través de 
migracions internes (del camp a la ciutat) i externes (internacionals), és urgent 
replantejar-se la necessitat que la “igualtat” i la “pluralitat” vagin agafades de la mà. Els 
                                                 
4 Estem parlant d’equips de futbol familiars pels mexicans. 







conceptes prenen significat en la contraposició dels seus contraris. És a partir del dia 
que comprenem el concepte de nit o, a partir del final que comprenem el principi. 
Igualment, només és possible entendre la “igualtat” a partir de la “pluralitat” 
(lingüística, religiosa, de formes de vida en general) o la “pluralitat” a partir de la 
“igualtat”. Per tal de ser iguals és necessari que siguem diferents, d’aquesta manera dues 
cadires (amb les seves peculiaritats) són una simple i mateixa cosa. 


 
L’exemple de la UNICH mostra que el “repte de la interculturalitat” és possible; que 
en l’intercanvi, coneixement i reconeixement de l’altre (per exemple, quan el mestís 
aprèn el tzeltal o el tzotzil) desapareixen els prejudicis, estereotips i missatges 
esbiaixats. Probablement apareixen nous missatges i visions (no sempre positives) però 
recauen en el coneixement i reconeixement directe de l’altre. Tot és possible i el món 
està en permanent transformació, només necessitem una actitud crítica, oberta i 
responsable davant els problemes que ocasiona la globalització. El diàleg equitatiu entre 
cultures només existirà en la quotidianitat del dia a dia, en l’experiència personal envers 
l’altre, quan els tzeltals, tzotzils, tojolabals, mestissos, cho’ls convisquin en, per 
exemple, una mateixa universitat. És d’aquesta manera que es podran engegar els 
reconeixements mutus i els processos de diàleg necessaris per mantenir la igualtat i la 
cohesió social. En últim terme, posar en contacte les “certes formes implícites de vida 
compartida (maneres de sentir, comprendre i actuar)”. Però els discursos serveixen per 
allò que serveixen i aquestes necessitats pertanyen al món de la praxis, del dia a dia, de 
l’encontre amb l’immigrant. Probablement, si partim d’una imatge esbiaixada, negativa, 
estereotipada de l’altre (“l’estrany”), la nostra conducta (coherent amb la nostra 
percepció) tendirà a ser hostil, desconfiada. La tempesta de notícies informatives 
d’aquest estiu avisant sobre els mals, problemes i catàstrofes dels immigrants 
nouvinguts a les Canàries ajuda poc a la personificació, deshomogeneïtzació i 
descriminalització del fenomen. Només una noticia, apareguda a la premsa espanyola el 
28/08/2006, “canviava” la imatge: “La economía espanyola sólo crece gracias a los 
inmigrantes”. Esperem veure-hi, més sovint, que no només l’economia espanyola, la 
ciutadania chiapaneca, la societat americana creix gràcies a la pluralitat, sinó que 
aquesta és totalment necessària en el futur que ens espera. 
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