
Els efectes de la L'hoine, corn a anilnal social, vili i es fa 

Globalització en [a en relació alnb els altres. Dels altres 

formació de ,,incles coi~gkneres aprkn, amb ells constmeix i 
tmnsforrna, coinparteix, dialoga, pensa, 

clara comis vil' (convhr) i creix ... Sense aquesta vin- 
culació arnb els alties, l'llorne no serio el 
qui és, sinó zirt aniinal solitari i solipsis- 
ta, tancat en si mateix i incapac d'evolu- 
cionar. Fins ara, per6, aquesta relació s'- 
lla constrtiit a partir d'unes coordei1ades 
d'espai i temps que l'ilnparable iínpetlr 
del procés globalitzador sernbla dirigit a 
subvertir. Qliiii tipus de vincles prolnozi 
aquesta nova societat global? Corn serern 
capqos, en les noves coordenades, de 
constniir i rnnnterlir vincles que satisfa- 
cin la rnés profirndn necessitat I~liinana 
de compartir? Aquest és el plantejament 
d'aquesta petita reflexió. 

Els vincles 

L'establiment i la conservació de sblids i elaborats vincles emocionals entre els 
humans -més enlli de lles relacions per interessos, és a dir, relacions merament ins- 
trumentals- és una de les característiques més singulars de llespPcie humana i sem- 
bla que la més relacionada amb l'alt desenvolupament intel.lectua1 aconseguit al 
llarg dels segles. La creació d'aquests vincles, segons l'anilisi que centra aquest arti- 
cle, ha necessitat sempre la intervenció d'un doble factor: una proximitat en l'es- 
pai i una continultat en el temps. El vincle, el lligam, la unió amb altres persones 
o realitats es construeix i va impregnant la realitat més pregona dels éssers a partir 
de la relació que porta al coneixement, i aquest, a l'amor. En les llengües semites, 
concixer és alhora estimar. 



El vincle es construeix amb el tracte, amb el dia a dia que porta a coneixer l'al- 
tre (el fill, la parella, els amics, els veins; també i per extensió, el propi país, l'en- 
torn, la transcendencia) i, com a conseqüencia, a singularitzar-10 i estimar-10: la 
seva mirada, les seves reaccions, els seus desitjos, inquietuds, pensaments, esforc ... 
Les relacions humanes necessiten distancies curtes, temps i paciencia; necessiten 
proximitat, contacte, comunicació, vivencies compartides, complicitat, treball 
conjunt, capacitat de perdo: anar fent, renovant i aprofundint ... amb seguiment i 
constincia. Si no es així, els llagos establerts corren el risc de diluir-se. 

En l'origen de l'hominització, els antropolegs hi situen aspectes, tant indivi- 
duals com col.lectius, que han contribui't a la potenciació de relacions úniques dins 
del regne animal. A nivell individual, tot comenca amb el fet, aparentment 
anecdbtic, que els primats només tinguin una o dues cries per part. A partir d'aquí, 
i en conjunció evidentment amb d'altres factors, una gestació llarga i infantesa per- 
llongada faran possible que entre mare i fill homínids s'estableixi un sblid lligam 
de cura, atenció i ensenyament, especialment fort durant els primers temps de vida 
i de formació de l'individu i, en la majoria de casos ja entre els hom0 sapiens 
sapiens, generadors de vincles afectius que es mantenen constants al llarg dels 
anys. És a partir de la cura i l'amor rebut, que les persones aprenem a cuidar i a esti- 
mar. Destaquen també, des del punt de vista de l'antropologia i l'etologia, tots els 
rituals que els humans han desenvolupat per tal de poder mantenir aquests vin- 
cles: el contacte apaivagador d'una m i  sobre l'esquena, una mirada, un somriure. 

V) 

A nivell col.lectiu, els vincles entre els membres d'un determinat poble s'esta- 2 
bleixen tot compartint uns determinats símbols i significats. Els mites o narracions 
col.lectives que vinculen les persones amb una mateixa manera d'entendre les <$ 
coses, una mateixa identitat i historia; les festes que uneixen tot celebrant la feli- " 
citat compartida, els naixements, les aliances; les cerimbnies d'enterrament que 2 

2 
vinculen els participants en el dol, l'esperanga o el misteri.. . S 

5 
'O 

Sense la proximitat, tangible i concreta, I. Eibesfeldt' denuncia la fragilitat dels 2 
vincles humans. L'experiencia histbrica demostra que, quan la consideració de la 
persona cau en l'imbit de la generalització i lfabstracciÓ, quan es perd de vista el s 
referent concret, de carn i ossos, la mirada interpel.ladora de l'altre que ens convi- 

S 
da a respondre a les seves necessitats, quan els gestos desapareixen, fins i tot les g 
més lloables proclames humanistes perillen de convertir-se en paper mullat. Esti- 2 

LI 
ma l'altre com a tu mateix, ens diu llEvangeli, i celebra, entorn la taula parada, l'a- 5 
gape de la fraternitat. 2 

.e 
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De forma semblant, és imprescindible per als pobles mantenir els seus referents 
historics, la memoria, el vincle amb el passat; coneixer el significat dels mites per s 

1 EIBESFELDT, IRENAUS ElBL (1995): Amor y odio. Historia natural del comportamiento humano. Barcelona, 
Salvat-Ciencia. 95 ) 



autointerpretar-se, celebrar les seves festes. Quan els mites, les festes, els rituals tra- 
dicionals es buiden del seu significat més autentic i profund són sovint substitui'ts 
per altres. L'assumpció acritica i precipitada de perspectives i valors aliens, provo- 
ca desorientació i desequilibri. En el passat, les conquestes territorials forcaven pro- 
cessos d'aculturació (o etnocidis), provocaven desarrelament i destrui'en la identi- 
tat dels pobles colonitzats i la seva autoestima. Avui dia la conquesta és més sub- 
til, com veurem més endavant, pero els seus efectes poden generar masses senceres 
de pobles exclosos i individus desadaptats. 

La globalització 

La tendencia actual del món, el fenomen que anomenem globalització, marca, 
precisament, una tendencia contraria a la dels vincles tal com fins ara els cons- 
truíem. Si la formació de vincles, com afirmava, requereix la proximitat en l'espai 
i la constancia en el temps, el procés de globalització en que ens trobem actual- 
ment immersos inaugura un espai mundial i un temps de canvis rapids. Aquests 
canvis afecten l'estructura economica, social, política i, com diu Giddens 2, també 
els aspectes més íntims de la nostra vida diaria: els nostres vincles, els nostres 
valors, els nous costums. La globalitzacio esta reestructurant, i de forma molt pro- 
funda, les nostres formes de vida. El fenomen es mereix una analisi en profundi- 
tat. Aquí, pero, només vull apuntar tres aspectes en que la globalitzacio afecta la 
nostra manera d'enteridre i establir vincles personals i col.lectius. 
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Universalització de la democricia i participació 
'S 
U 

2 
9 La globalitzacio és el procés de canvis generalitzats en que ens trobem immer- 
5 sos en l'actualitat. En aquest procés, un fet és indiscutible: "(La globalització) esta 

dirigida per Occident, porta la forta empremta del poder polític i economic dels 
'O 

Estats Units i és altament desigual en les seves conseqü~ncies" (Op. cit. p.15). Si bé 
el motor d'aquests canvis és l'econ~mic -es tracta de promoure el model d'econo- 
mia neoliberal de lliure mercat--, els paisos capdavanters diuen promoure també els 

U valors de la democracia i la seva extensió arreu. No m'interessa ara contradir aques- 
ta afirmació. Voldria, seguint el tema que m'ocupa, incidir només en la contradic- 

V) ció que suposa universalitzar un sistema politic que es defineix, precisament, per 
U 

promoure la participació ciutadana tot relacionant-10 de forma tan estreta amb els 
2 interessos d'instancies macroeconomiques i transnacionals. 
.3 

f u 
e Centrant-nos en la realitat que ens és més propera, manca encara un llarg camí 

per tal que tots els europeus ens reconeguem en la Unió Europea. El "lligam" d'a- 

2 CIDDENS, ANTHONY (2000): Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. 
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questa Unió s'ha construit, fins ara, sobre la base d'interessos econbmics de grans 
empreses i potencies comercials, i no sobre la base, per exemple, de la justícia 
social o la riquesa cultural. El fet és que aquest tipus d'extensió de la democracia 
no implica arrelament i participació autentiques dels ciutadans. En alguns casos 
(com per ex. amb la incorporació de l'antiga República Democratica Alemanya a 
1'Europa "lliure"), perque les bosses de pobresa generades per l'augment especta- 
cular de l'atur creen ciutadans marginats sense esma ni recursos personals per a 
participar en la democracia; en d'altres, perque les grans instancies polítiques, amb 
la immensa burocratització que impliquen i la seva servitud als grans interessos 
comercials, fan perdre la consciencia ciutadana de participar efectivament en el 
govern de les coses, el sentit de poder influir, i generen, en canvi, passotisme, frus- 
tració, indiferencia. En aquest nou model de democracia, el paper de la societat 
civil (organitzacions ve'inals, associacions culturals, casals de joves, ONG, etc.) en 
general, és minim. Es genera, doncs, en definitiva, el contrari de la participació: 
un deixar anar, un desvincular-se; pessimisme, abstencionisme o reaccions més 
radicals com les viscudes recentment a Seattle o a Praga. 

Sistemes de comunicació global i anonimat 

Si el motor de la globalització és l'economia neoliberal i la seva justificació ide- 
ologica, la universalització del sistema democratic, el mitja que possibilita i difon 
les noves tendencies són els grans avenqos en els sistemes comunicatius: satel.lits, 
canals televisius, processos d'informació en xarxa (Internet), missatgeria electroni- 
ca. .. 

Som a l'era de la tecnologia de les comunicacions i la meravella indiscutible que 
aixo comporta (facilita el contacte entre persones molt allunyades) contrasta amb 
una nova paradoxa: la creixent dificultat per a establir lligams interpersonals 
fecunds. La nostra societat afavoreix el contacte amb molts individus d'arreu; difi- 
a l ta ,  en canvi, la trobada i la comunicació personals. A les grans metropolis, cada 
vegada hi ha més persones que escullen viure soles i altres que s'hi troben, de soles, 
per manca de teixit familiar o social. Hi ha, pod~iem dir, dues noves agores o pla- 
ces públiques: les grans superfícies comercials i Internet. Les primeres faciliten el 
maxim de consum amb el minim de relació interpersonal. La segona fa possible el 
contacte sense el tracte i el compromís i és especialment atraient per a molts joves. 
Com afirma Eibesfeldt (Op. cit. p. 224-225), els mitjans tecnics de comunicació i 
els creixents contactes personals entre individus de diferents ideologies contri- 
bueixen a acabar amb la desconfianca i fomenten la fraternitzacio a escala mun- 
dial, pero es produeix, en canvi, una creixent ideologització que reforca l'agressi- 
vitat i els conflictes dins dels grups que comparteixen un mateix espai a causa de 
dificultats d'adaptació i de recursos personals per a conviure amb la diferencia. 



També en l'imbit laboral, la globalització afavoreix la utilització dels recursos 
humans en perjudici de la comunicació entre les parts i la promoció de i'interes 
mutu. És més difícil que els treballadors coneguin on és o qui és que pren les deci- 
sions; la llunyania i la despersonalització de les companyies multinacionals difi- 
culten el diileg, enterbolit a més per les amenaces de fusions (i consegüents aco- 
miadaments), o de retirada de capital a empreses, sectors o pai'sos més beneficio- 
sos. 

La identitat: tradicions i canvis 

El procés modern de globalització afecta també i profundament la vinculació de 
les persones amb la seva propia identitat. La identitat, tant la individual com la 
~ol~lectiva, viu de la memoria, de l'arrelament a un passat i a unes tradicions que 
se senten com a propies. En aquests temps de canvis vertiginosos i de fascinació per 
la novetat, la memoria pot semblar una remora superficial; pero la funció de la 
memoria no és només la de l'ancoratge en el passat, per se. La membria és necessa- 
ria perque atorga perspectiva historica i un centre de referencia des del qual poder 
comprendre el present i adreqar el futur. Sense les tradicions intel.lectuals, diu Gid- 
dens (Op, cit. p.57), les idees no tindrien focus ni direcció. 

El relat personal i dels pobles es construeix, doncs, sobre el record, que il.lumi- 
na el present i empeny cap al futur. Les tradicions donen continultat i forma a la 
vida. Poden modificar-se, pero només amb el respecte i la maduració que les grans 
qüestions humanes -com és ara aquesta de la identitat cultural- requereixen. Altra- 
ment, es dóna pas a dos fenomens estretament relacionats amb la modernitat i la 
globalització: el fonamentalisme i el desarrelament. 

El fonamentalisme, com diu Giddens, "ha sorgit en resposta a les influgncies 
globalitzadores que veiem al nostre voltant" (Op. cit. p.60). Si s'intenta imposar a 
altres palsos l'estil de vida occidental mitjancant la massiva projecció de programes 
televisius comercials o campanyes publicitiries, o imposar la democracia mit- 
jancant sancions econbmiques, una de les reaccions que es genera és la del fona- 
mentalisme: el retorn inqüestionable als textos bisics i a les formes de vida tradi- 
cionals. El fonamentalisme és la reacció davant la tradició amenacada, davant uns 
canvis imposats des de l'exterior i, per tant, no assimilats. 

L'altre fet indestriablement lligat a la globalitzacio és la de la creixent mobilit- 
zació de masses humanes. La imatge de prosperitat i progrés que genera la globa- 
lització converteix el primer món en un atractiu irresistible per a la població del 
tercer. Com assenyala intel.ligentment Garcia Canclini: "Com que la globalitzacio 
no consisteix que tots estiguem disponibles per a tots, ni que puguem entrar en 
tots els iiocs, aquesta no s'entén sense els drames de la interculturalitat i l'exclusió, 



les agressions o autodefenses cruels del racisme i les disputes amplificades a escala 
mundial per diferenciar els altres que escollim dels vei'ns per obligació"'. 

Un projecte col.lectiu assumit també pot crear vincles, per6 ha de resultar crel- 
ble, ser coherent amb els valors que diu promoure; no convencera si es veu ple de 
contradiccions o si en realitat pretén universalitzar només aquells processos que 
son reductibles i favorables al mercat. Els autentics valors no s'imposen. En con- 
dicions equitatives, de reflexió i de transparencia informativa, les persones són 
capaces de distingir per elles mateixes el tipus de vida i de relacions que jutgen 
valuoses. En un programa de televisió emes recentment', joves malinesos eren 
convidats a Europa com a part d'un intercanvi amb joves europeus; les reflexions 
dels malinesos eren interessants: admiraven la capacitat occidental d'intimitat i 
d'expressio oberta dels sentiments entre les parelles i volien canviar, en aquesta 
direcció, algunes de les seves propies tradicions familiars; pero, alhora, els escan- 
dalitzava la soledat dels joves finlandesos alcoholitzats (on son els pares d'aquests 
nois?, es preguntaven), la manca de temps per als vells abandonats en residencies, 
la rnisPria al bell mig de ciutats riques com Berlin, Barcelona o Paris, i les condi- 
cions reals de vida dels immigrats. Una de les noies reflexionava: "la supremacia 
de la tecnologia i la conquesta del diner per damunt dels valors humans compor- 
ta greus conseqii~ncies". 

No tot canvi és positiu i, per aixo, caldra un esforc crític per decidir en quin sen- 
tit volem anar i quina cultura volem assumir. 

2 

3 GARC~A CANCLINI, NÉSTOR (1999): La globalización imaginada. Barcelona, Paidós-Estado y Sociedad. p. 
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ABSTRACT 

El hornbre, en tarlto que arlirnal social, vive y se realiza en relociórl coi1 10s deinris seres 
hirrnanos. De sits corlgéneres npreilde, cor1 ellos constr~rye y tmrlsfonna, cornparte, dialo- 
ga, piensa, vive (convive) y crece.. . Sirt esta vir~arlaciór~ cor1 10s dernn's, el hornbre no seria 
el que es, sino 1111 nnirnal solitnrio y solipsista, eilcerrado erl sí rnisrno e irlcapaz de evo- 
lidonar. No obstante, llasta el rnornerlto presente, esta relaciórl se ha cortstriiido n partir 
de linas coorder~adas de espacio y tiernpo que el irnparnble írnpetlr del proceso globaliza- 
dor parece dirigido a slrbvertir. &iié tipo de vír~c~rlos prornueve esta rlzieva sociedad glo- 
bol? En las niievas coorder1adas, jcórno serernos capaces de cor1striiir y rnnrlterler v í i ~ u -  
10s qire satisfagart la inris profiiilda rlecesidad lnirnann de cornpartir? He aquí el planten- 
rniettto de esta breve reflexión. 

b... 

Hurnnn beirlgs, as social arlirnals, live arrd fillfil thernselves irl relatiot? to otller Inirnan 
beirlgs. Tlley learrl frorn tlleir peers, witli tllern tliey briild arld trnnsforrn, share, talk, 
tllink, live (live togetller) atld grow ... Witllolit tllis bond witll t11e otllers, lttirnarr beirlgs 
wozrld rlot be whot tlrey are now, biit lorlely nrld solipsist anirnals, self-centred aild una- 
ble to evolve. Nevertlleless, lip to now, tllis relation llos beert blrilt o11 sorne space arld tirne 
coordirmtes tllat tlle inexorable irnp~ilse of tlle globnlisntiorl process seerns to siibvert. 
Wllnt sort of borlds does tllis rlew global society prornote? 111 tllese rlew coordirlates, llow 
sllnll we blrild arld keep bonds tlmt rneet tlle deepest llurnnn need to share? Tllis is the 
npproacll of this brief reflection. 

'8 
b... z 

8 
s 
5 L'llornrne, cornrne anirnal social, évohie dfnprl.s sa relati011 avec les nutres. I1 apprend '8 

des autres corlgénkres, i1 constnrit avec eux et tmnsforine, partage, perlse, vit et grandit ... 
Sans ce lien avec les alltres, 171ornme ra seraitpas ce qlr1il est, rnnisplrrt6t rirl arlirnal soli- 
taire et solipsiste, retlfenné sur hii-rntrne et incapable d'évoluer. Ahis jusqrrfri présserlt, 

U cette relati011 s'est coilstniite ri partir des coordorzr~ées d'espnce et de ternps que l'irnpnra- 
ble élan dlr procis globalisateur sernble voiiloir bouleverser; Que1 genre de liens favorise 
cette rloiivelle société globale ? Cornrnerlt serorls-noirs capobles, selorl les nouvelles coor- 

U 

dor~r~ées, de constr~iire et de rnaiiltetlir des lierls qiii satisfasserlt le pilis profond besoirl de 
2 portqer ? Ceci est la qlrestiorl de cette petite réflexion. 
.s 
5 
U .b.* 
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