Entrevista: Michel Maffesoli El sociòleg participa en el primer fòrum de
l’Associació Internacional de Sociologia, que fins dilluns se celebra a Barcelona

“La nostra societat serà més
oriental i més femenina”
Ada Castells
BARCELONA

El sociòleg francès Michel
Maffesoli –com Alain Touraine, Manuel Castells i
María Ángeles Durán– és
un dels 3.000 sociòlegs que
aquest cap de setmana
s’han aplegat a Barcelona
per participar en el primer
fòrum de l’Associació Internacional 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 Zygmunt Bauman per parlar
de la societat líquida i tribal, però per motius familiars el seu partenaire ha
fallat a la cita i Maffesoli ha
entomat sol el repte d’explicar què passa amb els
joves d’ara.
Què pensa de la definició
de Bauman quan diu que la
nostra societat és líquida?
A mi em sembla una bona
idea i una bella metàfora.
Jo parlo del retorn al nomadisme, prefereixo un
terme més clàssic, però hi
ha molta proximitat en les
nostres concepcions de la
societat. Diem, essencialment, que les grans institucions estables del segle
XIX, les del gran moment
de la modernitat, com la
família, la feina, el partit..., s’han tornat poroses,
estan liquades, per dir-ho
com ell.
En un informe recent sobre
la societat catalana es parlava d’un estat de perplexitat. ¿Creu que els joves
d’ara estan més perplexos i
confusos que els de les ge-
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neracions anteriors?
No. Em demano si aquesta
perplexitat no és més al
cap dels periodistes, els
universitaris i els pares,
vaja, els qui tenen el
poder. Jo veig que hi ha
una vitalitat molt forta. La
vida social és difícil perquè hi ha poca feina, la
vida política és complicada i etcètera, però, malgrat això, és una jove generació amb esperança, la
gent viu junta, creen xarxes de solidaritat... No dic

que tot sigui perfecte, no
sóc naïf, però tampoc no
crec encertat el catastrofisme. El que passa és que
tot això no s’expressa pels
canals habituals i d’aquí la
dificultat per entendreho. S’ha de saber escoltar
el que no es veu.
La idea preponderant és
que som individualistes,
però vostè diu tot el contrari: que som tribals.
No és una opinió, sinó que
és fruit de l’observació.

Considero que hi ha un decalatge molt gran entre
això que en diem la
intel·liguèntsia i la societat. Quan mirem el carrer
veiem que no hi ha individualisme, sinó una pulsió
animal que fa que ens
apleguem en tribus sexuals, musicals, professionals... No ens podem quedar encallats en l’esquema
de la modernitat individualista basada en el “Penso,
doncs existeixo” de Descartes. Hi ha necessitat de

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.
Quan diu que hi ha una percepció olfactiva de la societat, què vol dir?
Que s’han de fer servir
tots els sentits per analitzar la societat, no només
la raó. Som animals i ens
olorem. Busquem el que

els anglesos en diuen feeling per aplegar-nos.
¿La puixança d’Àsia ens pot
ajudar a vèncer la dictadura de la raó cartesiana?
Fins al XIX inclòs hi va
haver una occidentalització del món. Va ser el triomf
de la raó i de la visió utilitarista de la societat. Es dominava la natura. Tota: des
del mateix cos fins a l’exterior, que era explotat. És el
mite del progrés. A partir
dels anys 30 del segle XX
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comença la fascinació per
l’Orient i als 70 ja hi ha una
contaminació oriental important que es detecta en el
vestuari. L’alta costura
deixa de ser quadrada per
descobrir el quimono, en la
decoració i en el menjar
passa el mateix. Què és la
nouvelle cuisine sinó un
fixar-se en la cuina japonesa, basada en els plats poc
cuits i les racions minses?
Amb el desgast del planeta
el canvi de model és gairebé un imperatiu.
Sí, la consciència ecològica
és el contrari del mite del
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Hi ha un
decalatge
dramàtic entre
el poder i els
nous valors
en gestació que
no es basen en
el racionalisme

progrés. I no parlo dels
partits ecologistes del meu
país, que no m’agraden.
¿I coincideix amb la idea de
Touraine que les dones
estan més preparades per
a aquest nou món?
Plenament. Fa temps que
jo també vaig escriure que
hi ha un procés de feminització del món. Parlo d’invaginació de la societat. El
judeocristianisme és patriarcal, però la societat postmoderna és d’essència fe-

menina. Hi ha un procés
d’orientalització i de feminització de la societat.
Qui defensa encara la raó i
qui és a l’avantguarda
d’aquesta nova concepció
social?
Al poder li costa entendre
que hi ha altres valors en
gestació. Hi ha un decalatge, jo diria que dramàtic,
però per la via d’internet
s’està estenent l’avantguarda, en la qual predominen
la imatge i l’hedonisme.
Quina repercussió té
aquest declivi de la raó?
El model modern està
basat en la verticalitat de
l’Estat i crec que en un
futur la protagonista serà
l’horitzontalitat: les regions i les ciutats. Es tornarà al sentit etimològic de
la democràcia, que vol dir
poder del poble.
És optimista.
No. Internet ja n’és la
prova. Les idees es transmeten com una epidèmia,
tant les bones com les dolentes.
¿França ha canviat amb
Sarkozy o això és molt circumstancial?
És circumstancial, però
ho podem analitzar. Jo
parlo de la figura de
Sarkolène, que és una barreja entre la dreta que representa Sarkozy i l’esquerra que representa
Ségolène Royal. És el mateix. Tos dos tenen un
avantatge sobre els altres:
ens eviten la teoria del
segle XIX. Parlo sociològicament i em sembla interessant. El 2009 trauré un
llibre titulat Sarkologie.

