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Han passat quaranta anys des de 
l'aparició, l'any 1973, de l'edició origi
nal d'aquest !libre, avui ja molt famós, 

d'un deis més grans antropolegs del nos
tre temps, Clifford Geertz (1926-2006), 
antic alumne de Harvard i professor des
prés a les universitats de Chica-

go i Princeton . Hi recollia un 

conjunt d' articles, els millors 

que havia publicat en revistes 

especialitzades, quan encara 
estova en procés d' eixamplar 

els resultats del doble treball de 

camp que havia dut a terme a 
Indonesia - durant els anys 
50 i l'any 1971 - i al Marroc 

- els ariys 60 i durant 

1972- , un treball que fono-
mentan) un grapat d' obres 

posteriors ja ben conegudes . 
Els encisadors textos sobre 

la religió a Java i Bali, així 

com els que redacta sobre la 

ideología, la política, el nacio
nalisme i la revolució als nous 

Estats que, després de la 
Segona Guerra Mundial, s' ha
vien alliberat entre esperances 

i tragedies deis poders impe-

rial~ i colonials europeus, són una mag
nífica demostració de les colpidores 

observacions i reflexions que havia po
gut extraure durant vint anys de dedica

ció professional a !'antropología social 

aquest americe llest i original, dotat de 
sentit de !'humor i de fina sensibilitat 

poetica, autor d'una escriptura plena de 
ressonancies intertextuals i de les mati

sades perspectives d'un bon humanista 
amb veu propia . No obstant aixo, ja de 

per si sorprenent i quasi prodigiós, de 
remarcable excel·lencia i molt grata i 

profitosa lectura, el més extraordinari 
d' aquest classic de les ciencies histori

ques i socials és la creativa proposta 

que hi presenta d'una nova con~ció 
de la cultura, que no només teoritza 

amb claredat i rigor en el parell d' ar

ticles programatics que encap¡;:alen 
1' obra, tot definint i argumentant la posi

ció conquerida i diferenciant-la de les 

altres, habituals en la disciplina, des de 

la fundacional i holística d'E. B. Tylor, 
passant per la universalista de Wissler i 
Murdock, la funcionalista de Malino

wski i la cognitivista de Goodenough, 

sinó que la sap posar en joc en tot el 
que al llarg del !libre ens explica, com 

ho fa, per exemple, en les suggeridores 

notes sobre les baralles de galls a Bali, 
una forma de llegir com un text envitri

collat o un drama cruent aqueix ritual 

Un classic 
de l'antropologia 
per f¡ en catala 

que bé podríem comparar a les corre
gudes de bous pels diferents interessos, 

passions i significacions que condensen 

amb enigmatica for¡;:a . 
Certament, estem davant d' un mestre 

que ensenya a percebre la diversitat i 

complexitats deis mons simbolics que 
constru·rm els humans per tal de donar 

sentit a les nostres vides i als moments 

crítics que les travessen. En aquest sen

tit, el fet de poder disp ar d 'una acu

rada traducció d 'aquest !libre tan 
influent satisfa una necessitat inajorna

ble de tota persona interessada per la 

historia de !'antropología i la filosofía 

de la cultura, de la política i de la reli

gi.q. A més, proporciona el poc conegut 
prefaci de 1' ed ició americana de 1' any 

Clifford Geertz 

La interpretació de les cultures 
Traducció de Coral Barrach ina 

Publicacions de la Universitat de 

Valencia, Valencia , 2013 , 
458 pags . 

2000, i només sembla comparable a la 

tasca admirable de traducció d'un 
Miquel Martí i Poi amb l'obra d'un altre 

antropoleg decisiu, Claude Lévi-Strauss, 
1' autor de Tristos tropics i El pensament 
salvatge. Sobre aquesta proposta es-

tructuralista, propera a les 
matematiques, a la lingüística 

i a la informatica, 1' assaig titu
lat «El salvatge cerebral» és 

una instructiva mostra de les 

diferencies d 'enfocament i de 

sensibilitat entre 1' antropoleg 

frances, de mirada distant, 
més abstracta i formalista, i el 

nord-america, atent a les par

cialitats i peculiari tats deis 
nostres coetanis d ' altres terres 

i tradicions, que mai no dei
xen de cam inar i de reinter

pretar així la historia viscuda 
amb el present viu. 

Durant les darreres decades 

Geertz s'ha convertit en un 

antropoleg cultural de referen

cia obligada precisament per 

la nova definició que hi va 
donar de la cultura, <;:o és, per 

la seua teoría interpretativa o 
semiotica de la cultura, en que, tot 

comen¡;:ant per aprofitar el llegat de 
Max Weber, demanava que les investi

gacions filosofiques sobre el significat 

--de Husserl a Ricoeur, passant per 
Wittgenstein i S. Lange- així com el tre

balls deis millors crítics literaris serviren 

per esmolar les eines conceptuals deis 

científics socials. Gracies a aquesta roo

nada ampliació és possible una més 

fonamentada i precisa descripció densa 
o explicació concreta de les accions 

simboliques que realitzem els humans 

per tal de donar sentit a la realitat que 
ens envolta i als rituals en que inte

ractuem entre nosaltres. La cultura no 

és cap cosa mental i privada, subjecti

va i psicologica, consisteix per contra en 

estructures de significat socialment esta

blertes en funció de les quals la gent fem 

mil coses diferents. Els antropolegs tenen 
el treball d'interpretar-les i explicar-les 

mitjan¡;:ant els textos, els artificis aca

demics que construeixen per tal de fer

nos entrar en contacte amb les vides 
d'uns estranys i així eixamplar l' univers 

del discurs huma. Geertz n'és un model 

extraordinari d' aquesta imprescindible 
autoría gracies a la qual sabem millor 

que volem dir quan afirmem que nasal

tres som, sobretot, animals culturals . 

Joan B. Llinares 
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LLIBRES 

Perles de la nit 
Poetes andalusines 

T raducció de l'llrab de M¡¡rganda Caste!ls 
¡Encama Sll'lt-Celoni 

RECOMANATS 

«Ara em veuras enfilar les perles de les meves 

lín ies», escrivia Safio Bindt Abdal-lah , poeta 

andalusina marta l'any 1027 a M alaga. La me

tafora del collar de perles serveix en la poesía 

arab classica per referir-se a les paraules elegí

des que els versos encadenen. En l'antologia 

Perles de la nit, Margarida Castells i Encarna 

Sant-Celoni han reunit 1' obra de vint-i-sis poetes 

andalusines, una obra que s'ha conservat 

sovint en fon ts indirectes -és a dir, no recolli

da en poemaris ni seleccions. Es tracto d'una 

poesía desigual pero que ens permet endinsar

nos en tot un món fins ara desconegut i que esta

bleix ponts amb el de les trobairitz medievals. 

Hi trobam poemes de gelosia, d' absencia de 

1' amant, d ' enamorament pero també d ' al tres 

composicions de circumstancies que sorprenen 

al lector tant pels temes inedits en la tradició occidental-com ara la lletjor d'una 

cal -ligrafia- com per les imatges poetiques amb que es tramen els versos. Els 

poemes apareixen introdu"lts per una nota referent a les circumstancies d' es

criptura, i s' editen en tres versions: en caracters arabs, en transcripció deis termes 

arabs a caracters llatins i, finalment, en traducció catalana. Tot plegat, una pro

posta de viatge a una tradició alhora propera en termes geografics i desconegu

da quant a les convencions poetiques que posa de manifest. L'antologia es tonca 

amb una biografía documentada de cada poeta. 

La reedició a edicions de LaButxaca de la pri

mera novel-la de Biel Mesquida ens dóna l'opor

tun itat de rellegir-la i en facilita 1' accés a aquells 

nous lectors de Mesquida que potser no havien 

pogut adquirir fins ara la seva obra més em

blematica . Tot i obtenir l'any 1973 el premi Pru

denci Bertrana de novel-la, no es pagué publicar t 

per motius de censura fins al 1975. L'any 1990, 
Empúries jo n'havia fet una reedició que ara jo 

feia anys que estova exhaurida. Es tracto d'una 

de les novel-les més originals, reeixides i 

emblematiques que sorgiren en un moment de 

renovació de les lletres catalanes. Els perills deis 

emblemes, tanmateix, és que poden acabar pro

vocant lectures massa Ji mitades pel context a que 

es vinculen. Més enlla del reviva !, i lluny de les 

etiquetes en que fou encasellada - textualista, 

transgressora , intertextual , etc.- , la reedició de 

L'adolescent de sal hauria de permetre noves lectures d 'una novel -la sobre els con

dicionaments socials, polítics i culturals que ens impedeixen ser qui volem ser i 

sobre la possibilitat de la literatura de funcionar com a antídot contra tot tipus de 

despotisme. Una obra, en definitiva, l'actualitat de la qual pot sorprendre sobre-

tot al públic més jove. . 

Pau Romeu és un artista plastic valencia. Llicenciat en Belles Arts per la 

UPV en 2008. Va realitzar un M aster en producció artítistica en la UPV, 

i és Llicenciat en Humanitats per la UV La seua obro ha estot seleccio

nada en diversos concursos de pintura , entre els qua ls destaquen Goli leu 

Galilei o el de la Universitat de Múrcia . Tombé ha estat exposado en galeries nacionols i 

internacionals. 


