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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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