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Aquest curs versa sobre el concepte de la identitat i es basa en la presentació d’una sèrie de
marcs teòrics per entendre la idea de la identitat en la societat contemporània. Cada marc
teòric s’acompanya d’exemples de la vida quotidiana i s’ofereix al públic l’oportunitat de
participar-hi.
PROGRAMA
Dimecres, 6 de febrer: Reflexió sobre la paraula «identitat»
Dimecres, 13 de febrer: Llengua i identitat
Dimecres, 20 de febrer: Nacionalisme i identitat nacional
Dimecres, 27 de febrer: Mobilitat i identitat
Dimecres, 6 de març: Polítiques neoliberals a Catalunya i a Espanya al llarg de les últimes
quatre dècades
______________________________________________________________________
http://escolaeuropeadhumanitats.com/cursos/la-identitat-en-cinc-reflexions/

Session 1:
Reflexió sobre la paraula «identitat»
Una reflexió sobre com podem definir i entendre la paraula
«identitat». A partir de marcs teòrics que provenen de les ciències
socials i les humanitats, es té en compte la història de la identitat
com a tal (com hem arribat a parlar tant de la identitat avui dia?).
S’explora la interrelació entre la identitat i altres conceptes, com la
«subjectivitat» i la «pertinença». També es tracta el concepte de la
«interseccionalitat», és a dir, com les diferents dimensions de la
identitat (p. ex., la raça, el gènere, la nacionalitat, la sexualitat, la
religió, etc.) estan sempre interrelacionades.

Trajectòries geogràfiques
Barcelona (2012-present)
London (1996-2012)

Barcelona
(1978-1996)

Houston (1956-1978)
[Austin (1974-75)]

Paris (1978)

Qui sóc jo professionalment?
ICREA Research Professor in Sociolinguistics,
Universitat de Lleida

2012-present

Professor of Languages in Education,
Institute of Education, University of London
[ara University College London]

1996-2012

Professor adjunt, UB i UAB

1989-1996

Professor d’anglès a Barcelona

1979-1996

Interessos passats (encara presents):
l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües; la
globalització; la identitat, la migració, la multiculturalitat,
el multilingüisme ...
Interessos actuals:
la economia política (marxista), el neoliberalisme (teories
del capitalisme); la desigualtat, la classe social ... i la
postveritat i els discursos polítics

La meva evolució professional a través dels llibres

Què és la identitat?
1. l’essencialisme biològic

2. l’essencialisme social

------------------------------------------------------------------------L’essencialisme és la creença ‘que els atributs i el comportament
dels grups socialment definits es poden determinar i explicar per
referència a les característiques culturals i / o biològiques que es
consideren inherents al grup. … l'essencialisme es basa en dos
supòsits:
(1) que els grups poden estar delimitats clarament; i
(2) que els membres d’un grup són més o menys iguals’.
(Bucholtz, 2003: 400)

La identitat: Per què ara?
La emergència de la psicologia i la psiquiatria com a camps de
recerca a finals del segle XIX i principis del segle XX
La secularització de gran part del món: viure aquí i ara

Els drets civils i l'augment de les anomenades polítiques
identitàries (i de la política ‘jo’)
Un gran canvi epistemològic en les ciències socials I humanitats de de la certesa generalitzada a la incertesa generalitzada
Les societats, i les persones que les constitueixen, han canviat
(basat on Bendle, 2002)

La perspectiva postestructuralista
una aproximació a l'estudi dels fenòmens socials i els
comportaments humans que va més enllà de la recerca
d'estructures socials estables i de lleis explicatives universals, cap
a una preocupació amb temes i qüestions que són, per molts,
únics als temps en què vivim, ja que estan integrats en contextos
socials emergents en el món fugitiu de l'anomenada ‘modernitat
tardana’ (‘la postmodernitat’?)
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La vida en ‘el món fugitiu’ (la globalització?)

• Un procés en constant evolució
• Es tracta de la interconnexió, cada vegada més estesa i més
intensa, dels fenòmens econòmics, polítics, socials i culturals.
• Vivim envoltats per tensions emergents a diferents nivells: el
micro, el meso, el macro.
• Vivim l’anomenda ‘compressió temps/espai’.
• El canvi ràpid esdevé més comú i més constant en la vida.

• La vida s'entén més en termes de l'heterogeneïtat i la diversitat, i
no pas l'homogeneïtat i la uniformitat.
• Es qüestionen les nocions tradicionals de ‘la ciutadania’ i ‘la
identitat nacional’.

• L'economia Keynesiana ha donat pas al capitalisme incontrolat
del neoliberalisme.
• La tecnologia és un gran motor darrera dels canvis (com
sempre).
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Què són les identitats? Una definició
Per a molts científics socials en l'actualitat, les identitats es
construeixen socialment
... són narratives en curs, autoconscients, que els individus
realitzen, interpreten i projecten en el vestir, els moviments
corporals, les accions i el llenguatge.
El 'fer' identitat es realitza a la companyia dels altres - ja sigui cara
a cara o en una manera intervinguda electrònicament - amb qui en
diversos graus individus comparteixen creences, motivacions,
valors, activitats i pràctiques.
Les identitats emergeixen en la negociació de noves posicions de
subjecte a la cruïlla del passat, present i futur. ...
Tot el procés és potencialment conflictiva i els individus sovint se
senten ambivalents. ...
(Block 2007: 27)

Stuart Hall sobre les identitats:
Routes (rutes), no només roots (arrels)
.. es tracta de l'ús dels recursos de la història, el llenguatge i la
cultura en el procés de convertir-se en lloc de ser: no ‘qui som’ o
‘d’on vam venir’, sinó el que podríem arribar a ser , com hem
estat representat i com tot això incideix en com ens podem
representar a nosaltres mateixos.
(Hall, 1996: 4)

Zygmunt Bauman i quan es pensa en la
identitat
No es pensa en la identitat quan ‘el pertànyer’ ve d’una manera
natural, quan no cal lluitar per ell, guanyar-lo, reclamar-lo i
defensar-lo; quan un ‘pertany’ només per obrar per pura
formalitat, que sembla òbvia gràcies simplement a l'absència de
competidors.
(Bauman, 1999: xxx)

Montserrat Guibernau sobre
pertenença

la

La pertinença li ofereix a l'individu un punt de
referència, que ara és capaç de transcendir la seva
pròpia existència limitada a compartir alguns interessos, objectius i
característiques comunes amb altres membres.

La pertinença trenca la sensació d'aïllament que té l'individu i li
proporciona suport psicològic, que és crucial per superar els
sentiments d'ansietat relacionats amb la incertesa i l'alienació
política experimentada en la vida del dia a dia.

(Guibernau, 2013: 172)

Els tres tipus d'estigma
Primer hi ha abominacions del cos - les diverses deformitats
físiques.
A continuació, hi ha defectes de caràcter individual percebuts com a
(1) la voluntat feble, (2) les passions dominants o antinaturals,(3) les
creences traïdores i rígides, i (4) la deshonestedat.
Finalment, hi ha l'estigma tribal de la raça, la nació i la religió, aquests
són l'estigma que es pot transmetre a través de llinatges, …
contaminant igualment a tots els membres d'una família.
(Goffman, 1990 [1963]: 14)

⟶ La alterització (‘othering’)

Les experiències critiques: Ruptura, canvi i redefinició

les experiències de les persones que tant física com
simbòlicament han creuat la frontera ... entre una forma de ser i
una altra, i que es perceben haver arribat a ser algú diferent al
que eren abans. (Pavlenko & Lantolf, 2000: 174).

L’ ambivalència
*és un fenomen psíquic profund, situat enmig del contrast entre
els impulsos i desitjos interns de l'individu i les pressions socials
externes que existeixen per reprimir aquests impulsos i desitjos i
ajustar-los a les normes socials i als costums (Freud, 1923).
*és un trastorn específic del llenguatge. El símptoma principal ... és
el malestar agut que sentim quan som incapaços de llegir la situació
correctament i triar entre les accions alternatives. (Bauman, 1991:
1).
*és l’estat afectiu d’incertesa, de sentir-se a la vegada una part de i apart de – l’entorn que li envolta a un, en què els sentiments de
pertinença i exclusió, comoditat i incomoditat, i el amor i l’odi i així
succesivament, existeixen simultàniament. (Block, 2006, 2007)

Es diu molt sovint que ‘la identitat es
construeix discursivament’ →
James Paul Gee i el "Discurs" amb
una "D" majúscula
Utilitzo el terme "Discurs" amb una "D" majúscula, per indicar
formes de combinar i integrar el llenguatge, les accions, les
interaccions, les maneres de pensar, creure, valorar i utilitzar
diversos símbols, eines i objectes per promulgar un tipus
particular d’identitat social que es reconeix.
(Gee 2011: 201).

Pioners de la multimodalitat
Ray Birdwhistell
La comunicació és un sistema multicanal emergent i
regulador ... de l'activitat multisensorial dels sistemes vius.
(Birdwhistell, 1968: 379)
Erving Goffman
En la gestió de la presa de torns: … la valoració de la
recepció per senyals visuals del canal posterior, … la
gesticulació, … la sincronia de la mirada, … la
provisió d'evidència d’atenció ... (Goffman, 1981: 129-130)
Del Hymes
… els diferents canals disponibles … parlar, escriure,
imprimir, tocar, sonar, xiular, cantar, el rostre, el cos,
els olors, el gust, el tacte ... (Hymes, 1974: 10)

Gunther Kress & Carey Jewitt:
La multimodalitat
En termes generals, la multimodalitat … entén
la comunicació i la representació com més
que el llenguatge ... el llenguatge es veu com
una forma de comunicació ... entre altres
modes com la imatge, el gest, la mirada, la
postura, etc. (Jewitt 2009: 14)

__________________________________________________

Jewitt, C. (2009). An Introduction to multimodality. In
C. Jewitt (ed.). The Routledge Handbook of Multimodal
Analysis, London: Routledge.

La comunicació sense paraules
El que queda del dia
[The remains of the day]
‘L'escena del llibre’
Anthony Hopkins & Emma
Thompson
... mirada, proxemics, moviments corporals, vestit, inflexió
de veu ... + música, il·luminació, colors ...
https://www.youtube.com/watch?v=tIQ_gzslWus

El Amante Bilingüe
(Juan Marsé, 1990)
Se puso la peluca rizada, el parche negro en el ojo y ajustó la
lentilla en el otro, y ademas echó mano de un truco que
recordaba haber visto hacer a los caricatos amigos de su madre
cuando él era un niño: rellenos de algodón en la nariz y en la
boca. Con la lápiz negro se pintó las cejas muy finas y altas, con lo
que su expresión de suficiencia socarrona se acentuó. El parche
en el ojo gravitaba en una cara ahora muy alargada cuya novedad
era un rictus de inteligencia. Escogió el anticuado traje marrón a
rayas, de americana cruzada, una camisa de seda rosa – la que
llevaba el día que Norma lo abandonó, y que no había vuelto a
ponerse – y una corbata granate.
(Marsé, 1990: 63)

L’auto-posicionaments i el posicionament imposat
pels altres

Les identitats i els posicionaments es negocien
a la cruïlla del passat, el present i el futur.

EL PRESENT

EL PASSAT

EL FUTUR

Estem formats pels nostres entorns sociohistòrics, però també participem activament en la
constitució d’aquests entorns al llarg de les
nostres vides (Giddens, 1984)
L’estructura

L’acció

media

L’agència

Estem constantment ‘estructurats’ per estructures
que estructuren (estructures estrutctadores)
Per dins: L’habitus (Bourdieu):
… el producte del treball d'inculcació i apropiació necessari perquè
aquests productes de la història col·lectiva que siguin les
estructures objectives (p. ex., del llenguatge, l'economia, etc.)
aconsegueixen reproduir-se, sota la forma de disposicions
duradores, en tots els organismes (que es pot, si es vol, anomenar
individus), sotmesos de manera duradera als mateixos
condicionants, incrustats dins les mateixes condicions materials
d'existències. (Bourdieu, 1972: 282)
Bourdieu, P. (1972). Esquisse d'une théorie de la pratique précédéde trois études
d’ethnologie kabyle Genève: Droz.

Per fora: El camp (Bourdieu)
La societat vista com un encreuament de camps: polítics,
religiosos, educatius, artístics, de lleure , esportius,, etc.
Cada camp s'organitza d'acord amb una lògica específica
determinada per l'especificitat de la seva dinàmica (enfocament,
activitats, cultura emergent, etc.)
Les activitats I pràctiques que constitueixen un camp
s'estructuren d'acord amb els béns i recursos que cada agent
mobilitza – els seus capitals : econòmic, cultural, social o simbòlic.
En un camp els participants tenen interessos en comú, però
també propis de la seva posició en el camp.
Cada camp té les seves pròpies regles: les generals i les emergents
_____________________________________________________
Bourdieu, P. (1992). Les règles de l'art: genèse et structure du champ littéraire, Paris:
Seuil.

Les comunitats de pràctica

estan formades per persones que participen en un procés
d'aprenentatge col·lectiu. En una esfera de l’activitat humàna:
una tribu que aprèn a sobreviure, una banda d'artistes que
busquen noves formes d'expressió, un grup d'enginyers que
treballen en problemes similars, una camarilla d'alumnes que
defineixen la seva identitat a l'escola, una xarxa de cirurgians
que exploren tècniques noves, una reunió de directius de
primer nivell que ajuden mútuament a fer front
(Wenger-Traynor, 2015: 1).

Les xarxes socials més utilitzades

https://www.lifewire.com/top-social-networking-sites-people-are-using-3486554

Les identitats solen entendre's en termes de
categories demogràfiques o inscripcions
tradicionals.
Ètnic

Racial

Nacional

Edat

Gènere

Sexual

Llengua

Etnolingüística

Migratòria

Religiosa

Discapacitat

Professional

... Classe social

___________________
⎮La interseccionalitat

*Anna Julia Cooper (1858-1964): A Voice from the
South: By a Black Woman of the South (1892)
*Mary Church Terrell (1863-1954): A Colored Woman in a White World
(1940)
*Combahee River Collective (1974-1980)

*bell hooks: Ain’t I a woman: black women and feminism (1981)
*Angela Davis: Women, race & class (1981)

* Kimberlee Krenshaw (1989) des del mon dels estudis jurídics

La interseccionalitat 2

Els esdeveniments i les condicions de la vida social i política ... són
generalment plasmats per molts factors i de maneres diverses …
Quan es tracta de la desigualtat social, la vida de les persones i
l'organització del poder en una societat determinada s'entenen
millor [tenint en compte] que no es configuren per un únic eix de
divisió social, ja sigui raça o gènere o classe, sinó per molts eixos que
conflueixen i s’influeixen els uns als altres.
La interseccionalitat com a eina analítica dóna als investigadors un
millor accés a la complexitat del món …
(Collins & Bilge, 2016: 2)

El gènere
Sexe com a gènere ... gènere com a sexe
El gènere com a règims discursius normatius que condicionen (i
fins i tot, determinen) les identitats de les persones.
El gènere com a ‘l’estilització del cos .. . entesa com la forma
mundana en què els gestos, els moviments i els actes corporals de
diversos tipus constitueixen la il·lusió d'un autèntic ésser de
gènere’ (Butler, 1988: 97)

_______________________________________
Butler, J. (1988). Performative acts and gender constitution: An essay in
phenomenology and feminist theory," Theatre Journal, 40 (4): 519-31.

El gènere …
.

Mujeres y hombres y
viceversa (Cuatro)
Toñi
Moreno
presenta
este
programa
de
búsqueda
de
pareja en el que
tronistas eligen a
quién desean conocer entre
un grupo de pretendientes.
Los encuentros tienen lugar
en una casa, entorno que
propicia que las citas se
desarrollen
con
mayor
naturalidad y romanticismo.

El pensament de la Deborah
Cameron
La recerca de diferències sovint exagera la importància I el pes
relatiu de les diferències. Quan un grup més ampli com els
educadors es desglossa, es troben molt més petites i la similitud es
fa més perceptible en la distinció original de m/f. (Cameron, 1996:
43)
Reciclats de manera contínua en tots el ambients, des de les
‘pàgines de problemes’ de les revistes femenines fins a les rutines
de comèdia, les afirmacions fetes … han adquirit l'estatus de sentit
comú. (Cameron, 2010: npn)

Les moltes cares (+ cossos) d’en David Beckham

Sobre la raça
Tradicionalment la raça s'ha vist anatòmicament, com a
marcador essencialitzat de l'identitat. Per l’estudi de la
morfologia humana (per exemple, les formes del crani). Però la
pregunta, de com dividir exactament les races i de quantes races hi
ha, mai no va ser realment contestada. (Gilroy, 2000)
La raça vista com:
(1) La determinació biològica de comportament físic, psicològic,
cognitiu, etc.
(2) La determinació biològica d'alguns trets físics
(3) L’argument biològic empobrit per explicar moltes diferències
individuals que són molt més socials que biològiques

Però … és complicat
La pregunta sobre ‘el grup ètnic’
utilitzada al cens de 2011 a Anglaterra.
Una pregunta similar va ser utilitzada als
censos a Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord

El racism banal/casual: Si és broma!
‘Haz algo chino’

Tal y como afortunadamente ha entendido la
inmensa mayoría del público español e
internacional y ha corroborado la embajada
de la República Popular China en España, el
único significado de dicho gesto es de cariño,
simpatía y reconocimiento, que es lo que
siente esta federación por el pueblo chino y
su país", asegura la comunicación federativa a
la que tuvo acceso EFE. (La Federación
Española de Baloncesto, 14/08/2008)
http://www.rtve.es/deportes/20080814/feb-sopesa-emprender-acciones-legalescontra-the-guardian/135850.shtml
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pepe Reina + Groupama Seguros
https://www.youtube.com/watch?v=0aHy_W4Hmo4
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La propera sessió: Dimecres, 13 de febrer
Llengua i identitat
La interrelació entre llengua i identitat mitjançant fenòmens clau
com el monolingüisme, el bilingüisme i el multilingüisme, i
l’impacte que tenen sobre la identitat. S’examinen les diferents
postures que pot adoptar una persona en relació amb una
llengua, tenint en compte factors tals com si es pot dir que una
persona hagi «heretat» una llengua, o el grau de coneixement
que té de la llengua, d’afiliació que sent cap a aquesta, o
d’acceptació que aconsegueix quan parla la llengua en àmbits on
normalment es parla. També es dedica espai a examinar
l’impacte de l’anglès com a llengua identitària en la vida d’un
nombre creixent de persones i les conseqüències, a la llarga, de
la seva inexorable difusió com a llengua franca arreu del món.

