








Entrevista:MichelMaffesoliEl sociòlegparticipaenelprimer fòrumde

l’Associació InternacionaldeSociologia, que finsdilluns secelebraaBarcelona

“Lanostrasocietatseràmés

oriental imésfemenina”

AdaCastells
BARCELONA

El sociòleg francès Michel
Maffesoli –com Alain Tou-
raine, Manuel Castells i
María Ángeles Durán– és
undels 3.000 sociòlegs que
aquest cap de setmana
s’han aplegat a Barcelona
per participar en el primer
fòrum de l’Associació In-
ternacional de Sociologia.
El professor de la Sorbona
hi ha arribat convidat per
la secretaria de Joventut
del departament d’Acció
Social. Havia de trobar-se
amb el seu col·lega Zyg-
munt Bauman per parlar
de la societat líquida i tri-
bal, però per motius fami-
liars el seu partenaire ha
fallat a la cita iMaffesoli ha
entomat sol el repte d’ex-
plicar què passa amb els
joves d’ara.

Quèpensade ladefinició
deBaumanquandiuque la
nostra societat és líquida?
Ami emsembla una bona
idea i una bellametàfora.
Jo parlo del retorn al no-
madisme, prefereixo un
termemés clàssic, però hi
hamolta proximitat en les
nostres concepcions de la
societat. Diem, essencial-
ment, que les grans insti-
tucions estables del segle
XIX, les del granmoment
de lamodernitat, com la
família, la feina, el par-
tit..., s’han tornat poroses,
estan liquades, per dir-ho
comell.

Enun informe recent sobre
la societat catalanaespar-
lavad’unestat deperplexi-
tat. ¿Creuqueels joves
d’ara estanmésperplexos i
confusosqueels de les ge-

neracions anteriors?
No. Emdemano si aquesta
perplexitat no ésmés al
cap dels periodistes, els
universitaris i els pares,
vaja, els qui tenen el
poder. Jo veig que hi ha
una vitalitatmolt forta. La
vida social és difícil per-
què hi ha poca feina, la
vida política és complica-
da i etcètera, però,mal-
grat això, és una jove ge-
neració amb esperança, la
gent viu junta, creen xar-
xes de solidaritat... No dic

els anglesos en diuen fee-
ling per aplegar-nos.

¿Lapuixançad’Àsia enspot
ajudar a vèncer la dictadu-
rade la raó cartesiana?
FinsalXIX inclòshiva
haverunaoccidentalitza-
ciódelmón.Vaserel triomf
de la raó ide lavisióutilita-
ristade la societat.Esdo-
minava lanatura.Tota:des
delmateixcos finsa l’exte-
rior, queeraexplotat.Ésel
mitedelprogrés.Apartir
delsanys30del segleXX

que tot sigui perfecte, no
sóc naïf, però tampoc no
crec encertat el catastro-
fisme. El que passa és que
tot això no s’expressa pels
canals habituals i d’aquí la
dificultat per entendre-
ho. S’ha de saber escoltar
el que no es veu.

La ideapreponderant és
que som individualistes,
però vostèdiu tot el con-
trari: que somtribals.
No és una opinió, sinó que
és fruit de l’observació.

l’altre i, precisament, les
noves tecnologies ajuden
a trobar-lo. A través del
mòbil i d’internet estem
connectats. La tècnica del
XIX ens isolava; la d’ara
ens enganxa.

Quandiuquehi haunaper-
cepció olfactivade la socie-
tat, què vol dir?
Que s’han de fer servir
tots els sentits per analit-
zar la societat, no només
la raó. Somanimals i ens
olorem. Busquemel que

Michel Maffesoli va arribar ahir a Barcelona per intervenir en el congrés de l’ISA al CCCBn FRANCESCMELCION

Considero que hi ha un de-
calatgemolt gran entre
això que en diem la
intel·liguèntsia i la socie-
tat. Quanmiremel carrer
veiemquenohi ha indivi-
dualisme, sinó una pulsió
animal que fa que ens
apleguemen tribus sexu-
als,musicals, professio-
nals... No ens podemque-
dar encallats en l’esquema
de lamodernitat individu-
alista basada en el “Penso,
doncs existeixo” deDes-
cartes.Hi ha necessitat de



comença la fascinacióper
l’Orient i als70 jahihauna
contaminacióoriental im-
portantqueesdetectaenel
vestuari.L’altacostura
deixadeserquadradaper
descobrir elquimono,en la
decoració i enelmenjar
passaelmateix.Quèés la
nouvelle cuisinesinóun
fixar-seen lacuina japone-
sa,basadaenelsplatspoc
cuits i les racionsminses?

Ambel desgast del planeta
el canvi demodel és gaire-
béun imperatiu.
Sí, la consciència ecològica
és el contrari delmite del

menina.Hi haunprocés
d’orientalització i de femi-
nització de la societat.

Qui defensa encara la raó i
qui és a l’avantguarda
d’aquestanova concepció
social?
Alpoder li costaentendre
quehihaaltresvalorsen
gestació.Hihaundecalat-
ge, jodiriaquedramàtic,
peròper laviad’internet
s’estàestenent l’avantguar-
da, en laqualpredominen
la imatge i l’hedonisme.

Quina repercussió té
aquest declivi de la raó?
Elmodelmodern està
basat en la verticalitat de
l’Estat i crec que en un
futur la protagonista serà
l’horitzontalitat: les regi-
ons i les ciutats. Es torna-
rà al sentit etimològic de
la democràcia, que vol dir
poder del poble.

Ésoptimista.
No. Internet ja n’és la
prova. Les idees es trans-
meten comuna epidèmia,
tant les bones com les do-
lentes.

¿Françaha canviat amb
Sarkozyoaixò ésmolt cir-
cumstancial?
És circumstancial, però
ho podemanalitzar. Jo
parlo de la figura de
Sarkolène, que és una bar-
reja entre la dreta que re-
presenta Sarkozy i l’es-
querra que representa
SégolèneRoyal. És elma-
teix. Tos dos tenenun
avantatge sobre els altres:
ens eviten la teoria del
segle XIX. Parlo sociològi-
cament i em sembla inte-
ressant. El 2009 trauré un
llibre titulatSarkologie.

Els joves connectats sónmatèria d’estudi deMaffesoli, que hi
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Hihaun
decalatge
dramàticentre
elpoder i els
nousvalors
engestacióque
noesbasenen
el racionalisme
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progrés. I no parlo dels
partits ecologistes delmeu
país, quenom’agraden.

¿I coincideix amb la ideade
Touraineque les dones
estanméspreparadesper
aaquest noumón?
Plenament. Fa tempsque
jo també vaig escriure que
hi haunprocés de feminit-
zació delmón.Parlo d’in-
vaginació de la societat. El
judeocristianismeés patri-
arcal, però la societat post-
moderna és d’essència fe-








