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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquesta recerca analitza els conflictes i les articulacions entre el dret local i el dret estatal que tenen lloc a les 
comunitats rurals de Madagascar a l’hora de resoldre els conflictes a l’àmbit local. L’anàlisi es porta a terme a partir 
d’un cas etnogràfic concret que permet descriure aquesta pluralitat jurídica. A la present memòria es descriu el treball 
realitzat en el recorregut de la investigació i dóna compte de la gestació del projecte fins a l’actualitat, moment en el 
qual la recerca es troba en el seu darrer punt de redacció de la tesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
This research analyses the relations between local law and state law in the rural communities of Madagascar regarding 
the resolution of conflicts in local contexts. The analysis departs from a specific ethnographic case, which allows to 
describe this legal pluralism. The following report describes my work from the beginning up to the present (I am 
currently in the last stage of my dissertation writing). 
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PRESENTACIÓ 

 

A la present memòria descriurem el treball que hem dut a terme entre els anys 2009 i 

2012, període en el qual hem gaudit d’un contracte FI (Formació d’investigadors) de 

la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració de la tesi doctoral que estem realitzant 

en el Departament d’Antropologia Social i Història d’Amèrica i Àfrica de la 

Universitat de Barcelona. 

No obstant, considerem especialment rellevant el recorregut previ als anys mencionats 

anteriorment donat que en aquest període es va gestar el projecte de recerca i es varen 

dur a terme diferents tipus d’activitats estretament relacionades amb el procés 

d’elaboració de la tesi.  



 
 

 

 

 

És per aquest motiu que, per tal d’oferir un context prou ampli de la investigació i fer-

la més entenedora, en el primer apartat de la memòria relatarem el treball realitzat en 

aquest període anterior al del contracte, objecte principal d’aquesta memòria 

justificativa. 

Essent així, la memòria s’estructura en quatre apartats: En primer lloc es presenten els 

plantejaments inicials i el treball previ destacant el treball de recerca per a l’obtenció 

del  Diploma d’Estudis Avançats o suficiència investigadora i el primer treball de 

camp dut a terme. En segon lloc s’exposa el treball realitzat durant el període de 

contracte en relació a la tesi doctoral, emfatitzant el segon treball de camp i les 

aportacions principals de la tesi. En tercer lloc es detallen les diferents activitats  

associades a la investigació, que la complementen o en són fruit. Per últim es fa 

constar un llistat de referències bibliogràfiques en relació al treball de recerca 

realitzat.  
 

1. PLANTEJAMENTS INICIALS I TREBALL PREVI 

 

1.1. Suficiència investigadora: Treball de recerca del DEA. Plantejament i evolució de 

la recerca 

En el treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) varem dur a 

terme un anàlisi sobre la presència dels conceptes etnojurídics fihavanana1 i 

fokonolona2 a la Constitució de Madagascar. Ens varem plantejar fins a quin punt les 

cultures etnojurídiques presents a la Constitució eren funcionals a l’Estat o, per 

contra, només es tractava d’ideologia.  

 
                                                           
1 Fihavanana designa  les relacions de parentiu, amistat i veïnatge així com les obligacions recíproques 
d’ajut mutu que es deriven d’aquestes relacions 
2 Georges Condominas (1961:24) defineix el fokonolona com “ un clan, a vegades un llinatge 
patrilineal o patrilocal unint en un mateix territori, anomenat fokontany, als descendents d’un mateix 
avantpassat. A l’ àmbit econòmic, el vincle es troba a la possessió d’un mateix territori on únicament 
una petita part de les terres correspon en propietat a les famílies; a l’àmbit social, el fokonolona es 
comprèn com una coordinació d’interessos dirigits i regulats pels ancians del grup; a l’àmbit místic, el 
fokonolona troba el seu vincle en el culte als avantpassats i la materialització assegurada per la tomba 
comú”. Per Sandra Evers (1995:32) “el model de fokonolona original funcionava com un mecanisme 
de control social”. A l’àmbit jurídic, el fokonolona s’encarrega de la conciliació, en cas de disputa, 
mitjançant sancions com la multa, la inhabilitació o el rebuig; així com també sanciones subjectives de 
fonament místico-religiós.  
 



 
 

 

 

 

Per tal de constatar l’abast d’aquests conceptes varem treballar a partir de distintes 

fonts escrites amb l’objectiu d’analitzar la seva eficàcia pragmàtica en els grups 

concrets i veure si, per contra, es tractava només de principis de caràcter ètic general o 

superficial. Les fonts escrites ens varen aproximar a les pràctiques socials que 

contemplen els conceptes abans citats, així com al vincle entre dret i procediment.  

Degut a la colonització francesa i el posterior Estat de dret independent, varem 

emmarcar aquesta hipòtesi dins un procés històric amb quatre moments cronològics i 

coexistents a l’actualitat pel seu llegat, que són: les tradicions dels grups ètnics, el 

procés colonitzador, la transició cap a la independència i la construcció d’un nou Estat 

de dret.  

La recerca per a la memòria del Diploma d’Estudis Avançats ens va permetre dur a 

terme un repàs històric del dret i les institucions civils i penals de Madagascar, 

centrant-nos en el període colonitzador, el post-colonial i l’actual després de la 

independència, i fer un aclariment de la doctrina civil, penal i etnojurídica malgache. 

D’acord amb Elias (1961) varem considerar especialment l’aspecte social del dret, en 

el sentit que el rol de la cultura en l’establiment de la llei i dels drets ens mostra una 

devolució dels drets a les entitats socials i el reconeixement de la coexistència de 

diferents lleis, com mostra el cas malgache, en situacions de pluralisme jurídic.  

Així mateix, varem tenir en compte la percepció confusa de la proximitat entre la 

resolució de conflictes i la conciliació (fusió del dret penal i civil) per part de la 

justícia com cultura colonial a Madagascar. Al respecte, d’acord amb Pina Cabral 

(2002), varem analitzar el cas de Madagascar en  termes de compatibilitat equívoca 

entre un ordre jurídic de vinculacions personals i la divisió entre civil i penal colonial. 

Aquesta confusió entre civil i penal com a cultural jurídica correspon també al registre 

vindicatori de Raymond Verdier (1984), que adverteix de la fusió entre civil i penal. 

Igualment, varem considerar el caràcter sincrètic de la cultura jurídica malgache i la 

coexistència de dos ordres jurídics fruit de les herències de la tradició i dels codis de 

lleis pre-colonials i colonials així com del codi civil actual, el qual, segons afirma 

Ramangasoavina (1964), marca un intent d’unificació de la varietat dels costums 

jurídics malgaches.  

 



 
 

 

 

 

La pluralitat jurídica present a Madagascar, com conseqüència dels diferents llegats 

històrics, ens va conduir a plantejar la futura recerca per a la tesi doctoral basant-la en 

dos pilars fonamentals: L’Antropologia Jurídica i les pràctiques socials malgaches en 

relació amb el seu dret.  

L'Antropologia Jurídica parteix de fonts etnogràfiques de descripció de conflictes i 

formes conductuals en relació amb els drets i les obligacions i, alhora, de valoracions 

o idees en relació a la moral social. A l’anterior treball per al DEA, metodològicament 

ja ens varem basar en l'anàlisi sistemàtica de conceptes etnojurídics amb l'objectiu 

d’observar com aquests es treballaven, relacionats amb marcs etnogràfics, per crear 

un marc etnogràfic propi.  

De la mateixa manera, varem prendre en consideració el fet que el dret local per 

resoldre conflictes té les seves arrels en el medi social, alhora que existeix una 

harmonia entre les arrels socials i la llei i, per tant, llei i procediment marxen molt 

junts. En aquest sentit varem prendre el concepte de reparació entès com l’element 

fonamental de l’aplicació del registre vindicatori i que, per tant, substitueix tant la 

percepció estrictament civil com estrictament penal. D’altra part, varem incloure en el 

nostre anàlisi l’aspecte reintegrador dels rituals que correspon a la composició del dret 

vindicatori amb la qual es fan les paus, alhora que també hi ha un ritual de 

reintegració social que cal interpretar com un ritual de reconciliació. 

D’altra banda, des de la perspectiva de l’Antropologia Jurídica valorem la importància 

de la tradició com un aspecte fonamental, ja que les persones parlen dels seus drets 

morals bàsicament quan defensen la seva incorporació a un sistema legal. En aquesta 

línia, varem considerar imprescindible obtenir un coneixement més profund dels 

sistemes jurídics locals per tenir accés a la justícia partint de la reflexió que les 

comunitats perden confiança en el poder públic de l'Estat de dret quan aquest no els 

garanteix la justícia i també perquè el primer no està arrelat a la societat i als seus 

valors tradicionals. En una societat l'atribució del poder no respon només a finalitats 

jurídiques, per això és indispensable fer atenció a l'aspecte social del dret. És per 

aquest motiu que la nostra recerca considera que aquest reconeixement ha d'estar 

conforme amb els principis de l'imperatiu social, ja que tota societat participa d'una  

 



 
 

 

 

 

dinàmica social i està sotmesa a unes normes de comportament acceptades perquè la 

majoria dels seus membres la consideren necessària per al bé comú. 

Davant aquestes primeres reflexions, aportades a partir del treball dut a terme per a 

l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats, varem plantejar-nos les primeres 

orientacions de la recerca per a la tesi doctoral. 

 

1.2. Primer treball de camp  

L’any 2007 varem obtenir una bossa de viatge (BE 2006-00155) per dur a terme el 

primer treball de camp a Madagascar.  

La planificació d’aquest treball de camp va demanar la reformulació de l’objecte 

d’estudi en relació als plantejaments sorgits a partir del treball per al Diploma 

d’Estudis Avançats i exposats a l’apartat anterior. Essent així, la nostra posició teòrica 

i metodològica es va articular d’acord amb el que proposa Elias (1961): “El dret d’una 

col·lectivitat és el conjunt de regles que els seus membres reconeixen com 

obligatòries”. D’aquesta manera, les arrels socials es comprenen com la base de la llei 

local i comporten un vincle entre llei i procediment. No obstant, aquest enfocament 

suposa un conflicte real entre el dret local i el dret civil i penal. D’altra part varem 

prendre en consideració la posició de Falk Moore (1978) quan expressa que “An 

analytic advance occurred when attention turned to the fact that the state was not the 

only source of obligatory norms, but coexisted with many other sites where norms 

were generated and social control exerted”.  

Això significa que, com mencionàvem anteriorment, és indispensable tenir en compte 

l’aspecte social del dret, que s’observa en les normes pròpies de comportament 

acceptades per la majoria dels membres del grup. L’exemple malgaix d’aquestes 

normes tradicionals acceptades de comú acord pels membres de la comunitat és el 

dina.  

Dina és el nom que reben el conjunt de regles locals consensuades pel grup que 

esdevenen llei per aquest i són la base de la gestió local. Per la seva banda, el govern 

de Madagascar va promulgar la llei 94-008 relativa a l’organització, funcionament i 

atribucions de les col·lectivitats territorials descentralitzades per intentar integrar 

formalment els dina al dret estatal. Essent així, aquesta llei autoritza els dina locals   



 
 

 

 

 

sempre i quan respectin els principis dictats per les lleis i els reglaments en vigor, de 

tal manera que el text acaba esdevenint una imposició del dret estatal en el medi local 

que  produeix una confrontació entre qüestions de legitimació. 

En termes de pluralisme jurídic, la dualitat jurisdiccional present a Madagascar 

s’observa a partir de la coexistència del dret europeu assimilat per la nació malgaix 

independent i del dret local propi basat en la herència dels avantpassats. D’aquesta 

situació, els dina en són un exemple paradigmàtic.  

Partint del fet que el pluralisme jurídic implica la consideració del rol de la cultura en 

l’establiment de la llei i dels drets, entenent-ho com una devolució dels drets a les 

entitats socials; així com el reconeixement de la coexistència de diferents lleis varem 

plantejar-nos com objectiu principal per al treball de camp conèixer la situació present 

de pluralisme jurídic establint connexions amb les informacions històriques.  

Amb aquest propòsit, l’estada es va dividir en dues etapes: Una primera part destinada 

a recerca bibliogràfica i a la realització d’entrevistes amb responsables 

governamentals i altres agents estatals i  

locals, així com amb especialistes de les temàtiques objecte de la investigació. La 

recerca bibliogràfica es va dur a terme als Arxius Nacionals, la Biblioteca Nacional i 

les biblioteques de dret i història de la Universitat d'Antananarivo. La segona part de 

l’estada va consistir en una primera aproximació a les zones rurals del centre sud país 

en la qual es va focalitzar l’atenció en les pràctiques relacionades amb aspectes 

jurídics. 

Igualment, varem treballar amb els investigadors de l'Institut de Civilisations,  

participant a les seves reunions per tal de dur a terme un intercanvi amb els 

especialistes locals i poder contrastar la informació obtinguda.  

L'Institut de Civilisations juntament amb la Vrije Universiteit  d'Amsterdam va 

organitzar el "Colloque International Madagascar Contemporain: Les Objectifs du 

Millénaire" (20-22 de setembre de 2007) al qual varem poder participar 

desenvolupant tasques de suport a l'organització. Aquesta participació va ser de gran 

utilitat per contrastar amb especialistes i investigadors el treball dut a terme durant 

l’estada al terreny. 

 



 
 

 

 

 

Aquest primer treball de camp va enriquir la recerca amb nou material etnogràfic i va 

permetre crear nous interrogants per a la investigació. Tot plegat s’exposa amb detall 

a l’apartat següent.  
 

2. INVESTIGACIÓ PER A LA TESI DOCTORAL DURANT EL PERÍODE DE 

CONTRACTE 

 

2.1. Evolució de la recerca 

En els mesos posteriors al treball de camp presentat en el primer apartat es va dur a 

terme el buidat de les informacions obtingudes així com l’elaboració d’unes primeres 

conclusions i reflexions per tal d’estructurar la recerca. Bona part de la documentació 

recopilada en el treball de camp constava de textos legals i textos originals de dina 

vigents i històrics, documents d’enorme valor etnogràfic ja que ens proveïen un marc 

legal i institucional per als dina així com un ampli context històric i social.  

A partir de l’anàlisi de les diverses fonts varem poder observar que els aspectes 

vindicatoris del dret local, si bé existents a l’àmbit de les comunitats, eren eliminats o 

assimilats en el dret estatal. Per aquest motiu, els conflictes entre ambdues 

jurisdiccions, en el pla local, resultaven inevitables.  

El pluralisme jurídic es va fer més evident a partir de l’anàlisi dels exemples de dina, 

mostrant la pervivència del conflicte en aquelles situacions en les què el dret local 

entra en contradicció amb el dret estatal. Per tal d’evitar aquest conflicte, des dels 

anys 70 especialment, els successius governs de Madagascar han intentat subjugar el 

dret local –els dina locals- al dret civil i penal. Alguns dels dina estatals es 

promulguen per regular els espais comuns i gestionar els recursos naturals. D'aquesta 

manera, els dina s'utilitzen com llei de base, tot i que sempre subjugats a la llei 

governamental. Aquest procés ofereix l'ocasió de crear un vincle entre dret positiu i 

dret consuetudinari i es pot considerar com un mitjà per integrar els dina a la gestió 

local establerta. Tanmateix, els dina locals segueixen vigents ja que les comunitats 

tendeixen a mostrar la seva preferència per una jurisdicció pròpia, fruit del propi 

costum jurídic, integrada a les seves arrels socials, i no un dina imposat sense  

 



 
 

 

 

 

connexió històrica ni social amb la realitat viscuda. Aquests dina locals, però, a 

vegades presenten contradiccions respecte al dret estatal, fet que fa que es prohibeixin  

en el moment en el què l'Estat en té coneixement. No obstant, les comunitats els 

consideren legítims, contràriament als estatals, que es consideren desvirtuats de la 

seva pròpia essència comunitària inicial.  

L’anàlisi de la documentació i informacions obtingudes en el primer treball de camp, 

així com els treballs previs, varen conduir al plantejament d’un segon treball de camp 

orientat a aprofundir en la perspectiva de les comunitats rurals malgaches en relació a 

l’aplicació dels dina, com usuaris dels mateixos i principals afectats de la controvèrsia 

que generen. Així mateix, la insistència de l’Estat malgache per aplicar els seus propis 

dina, malgrat la poca acollida per part de les comunitats, va fer-nos plantejar la 

necessitat d’analitzar l’apropiació d’aquestes regles com un pretext estatal per 

controlar les estructures de poder locals, difícilment controlables a les vastes zones 

rurals. 

Per al desenvolupament del segon treball de camp, dut a terme l’any 2009, el nostre 

propòsit va consistir principalment en conèixer l’aplicabilitat real i funcional de les 

organitzacions tradicionals en el pla social, apropant-nos als diferents tipus 

d’organització comunitària rural. Per això, va ser necessari reflexionar sobre la llei 

costumària, l’ethos local, la jurisprudència i els marcs constitucionals, així com sobre 

l’origen de las institucions locals i els termes indígenes utilitzats per designar-les, 

centrant-nos especialment en els dina. En aquest sentit, l’objectiu principal que ens 

varem plantejar per al treball de camp va ser el de documentar la pluralitat 

jurisdiccional a partir de l’exemple dels dina en la seva aplicació a les comunitats 

rurals, per tal d’observar la coexistència entre la jurisdicció estatal i la local. Amb el 

segon treball de camp preteníem completar les informacions obtingudes l’any 2007, 

en el primer treball de camp, sobre la pluralitat jurisdiccional, a partir d’exemples 

etnogràfics.  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.2. Segon Treball de camp 

El segon treball de camp es va dur a terme l’any 2009 amb l’ajut d’una bossa de 

viatge (BE-1 2008-00322), de la mateixa manera que en el cas del primer treball de 

camp desenvolupat l’any 2007. 

En aquest segon treball de camp, la nostra recerca va prendre tres temes axials:   

1. El conflicte entre dret local i el dret estatal. 

2. Els exemples concrets de robatoris de zebús a zones rurals, essent un cas 

paradigmàtic de l’aplicació del dret local per mitjà d’institucions pròpies, com els 

dina locals, i, al mateix temps, de l’aplicació paral·lela del dret estatal a partir dels 

seus propis procediment, per exemple els dina elaborats per l’Estat. 

3. Les formes d’intervenció del dret local en els conflictes tenint en compte 

especialment l’abast dels dina. 

En aquesta direcció ens varem plantejar els següents objectius:  

- Passar d’un discurs abstracte a l’evidència etnogràfica amb realitats socials 

concretes i viscudes. 

- Conèixer l’estrucutra rural malgaix per comprendre el paper que hi 

desenvolupen el dina.  

- Documentar els conflictes reals entre el dret local i el dret estatal (dret civil i 

penal). 

- Observar determinats rituals per constatar les informacions recollides fins el 

moment a partir de casos etnogràfics.  
 

Metodològicament, la investigació es va portar a terme veient, en el terreny, la 

vigència de l'articulació entre l'ordenament constitucional i les tradicions jurídiques, la 

seva funció en la cohesió social, la governabilitat i la implicació local amb les 

agencies d'aquesta governabilitat.  

Per mitjà del treball de camp varem documentar les parts del procés de resolució de 

conflictes a l’àmbit local per tal d’obtenir dades etnogràfiques del que es constitueix 

com un cas paradigmàtic. Així mateix, varem estimar imprescindible realitzar un 

treball de camp que proporcionés la documentació d'experiències dels actors que 

participen en els processos del dret local com aprenentatge del coneixement local de  



 
 

 

 

 

les comunitats rurals. Per altra banda, el treball de camp va permetre identificar el 

funcionament de les institucions jurídiques locals en els diferents graus d'aplicació i 

jerarquia, així com la seva relació, o la manca d’aquesta, amb la llei de l’Estat.  
 

El treball de camp es va dividir en dues etapes diferenciades:  

La primera etapa, que va ocupar pràcticament la totalitat del treball de camp, es va 

destinar a la recerca etnogràfica en una zona geogràfica concreta.  

Amb l’objectiu d’observar i documentar el conflicte entre jurisdiccions a les 

comunitats rurals malgaixes, es va dur a terme un treball de camp a la província de 

Fianarantsoa, situada a la zona centre sud del país, concretament a la regió d’Haute 

Matsiatra en un grup de 10 pobles, situats a poca distància els uns dels altres, que 

conformen el que s’anomena un fokontany3. Es tracta d’una zona rural, on domina 

l’ètnia betsileo, dedicada essencialment a l’agricultura –tant del cultiu de l’arròs com 

de gran varietat de llegums i verdures- tot i que també inclou, en menor mesura, la 

pràctica de la ramaderia. El propòsit inicial del treball de camp era el de documentar 

casos de robatoris de zebús  a les comunitats rurals per veure com es jutjaven per 

mitjà dels dina. Un cop iniciat el treball varem poder constatar que, si bé els robatoris 

de zebús són una constant per a les comunitats rurals, els dina locals no podien 

aplicar-se per als casos de robatoris de zebús, sinó que era obligatòria l’aplicació d’un 

dina regional –estatal- a totes les comunitats que conformen la Regió. No obstant, 

paral·lelament, les comunitats rurals posaven en pràctica també els seus propis 

procediments de resolució de conflictes, tant per als robatoris de zebús com per 

d’altres delictes, si bé, segons la llei estatal, només podien ser resolts per mitjà de 

l’aplicació del dina regional. És a dir, les comunitats rurals posaven en pràctica 

procediments jurídics plenament legitimats però sovint il·legals.    

Davant aquesta situació varem orientar la recerca, d’una part, a recopilar informació 

referent al dina regional, tant documental com per mitjà d’entrevistes. Aquest treball 

va completar la recerca sobre la perspectiva estatal del conflicte jurisdiccional, 

iniciada en el primer treball de camp, amb el cas concret de la Regió de la Haute 

Matsiatra.  
                                                           
3 El fokontany és una divisió adminsitrativa territorial estatal que aglutina al voltant d’una desena de 
pobles. 



 
 

 

 

 

D’altra part, varem dur a terme una recerca etnogràfica al conjunt de comunitats de la 

Regió esmentades anteriorment. Aquesta recerca es va realitzar aprofundint en dues 

direccions: En primer lloc, la història i costums locals, per tal d’obtenir-ne una 

perspectiva històrica. En segon lloc, els costums jurídics i rituals associats al 

procediment de resolució de conflictes a l’àmbit local, prioritzant la documentació de 

casos etnogràfics, principalment en aquells en els quals el dina hi tenia un paper 

rellevant, tant el dina local com el dina regional de l’Estat.   

Paral·lelament, en aquesta primera etapa, també es varen desenvolupar puntualment 

tasques d’arxiu per a documentació difícilment accessible o localitzable fora de la 

Regió. Aquestes tasques es varen dur a terme a la biblioteca de la Universitat de 

Fianarantsoa i al Centre de Documentació a la ciutat de Fianarantsoa.  Així mateix, es 

varen realitzar entrevistes a diversos professors i especialistes locals per tal de 

realitzar un intercanvi amb especialistes i acadèmics de la Regió. 

A la segona etapa es va dur a terme una breu estada final a la capital del país, 

Antananarivo, per tal de recopilar documentació concreta que complementés i ampliés 

la que ja disposàvem del treball de recerca realitzat l’any 2007. Aquesta recerca 

bibliogràfica va tenir lloc als següents centres de documentació: Arxives Nationales 

de Tsalalarana i Bibliothèque Universitaire Aloalo de l’Université d’Antananarivo. 

Paral·lelament, tal i com varem fer a l’estada anterior, es va aprofitar per posar en 

comú del treball etnogràfic, tant amb professors de la Universitat d’Antananarivo com 

amb investigadors de l’Institut de Civilisations.  
 

2.3. Estructura de la tesi 

Després del segon treball de camp varem començar un nou procés de buidat i revisió 

dels materials per a l’elaboració d’un index temàtic per iniciar la posterior redacció de 

la tesi.  

Les reflexions que s’han exposat en aquesta memòria, tant a partir del treball del 

DEA, del primer treball de camp i del segon treball de camp, així com les diferents 

reformulacions de la recerca en tot el període de la investigació, han donat com 

resultat el plantejament definitiu de la tesi.  

 



 
 

 

 

 

En el moment en què es presenta aquesta memòria, la tesi es troba en procés de 

redacció. Seguidament es presenta la seva estructura i les temàtiques que s’hi 

desenvolupen. 

La tesi analitza els conflictes i les articulacions entre el dret local i el dret estatal a les 

comunitats rurals de Madagascar a partir d’un cas etnogràfic i prenent el dina com 

objecte d’anàlisi.  

En els primers capítols es presenten els aspectes teòrics i metodològics de la recerca, 

que ja s’han exposat breument en aquesta memòria. El marc teòric que fonamenta 

l’anàlisi de la recerca es fonamenta especialment en els principis propis de 

l’Antropologia Jurídica, prestant una atenció específica al dret vindicatori tal i com ho 

proposa Raymond Verdier. Igualment es pren en compte la situació de pluralisme 

jurídic que presenta el cas de Madagascar considerant, per exemple, la perspectiva 

aportada per Muttenzer entre d’altres autors.   

Així mateix, en aquests primers capítols també s’exposa un context històric i social de 

l’àrea on s’ha desenvolupat la investigació, la Regió de la Haute Matsiatra a 

Madagascar. S’emfatitzen les qüestions relatives als costums i principis que regulen 

les comunitats rurals malgaches així com el fenomen dels robatoris de zebús en aquest 

context rural. Un fenomen d’especial rellevància en la nostra recerca donat que 

proveeix exemples rellevants de resolució de conflictes que clarifiquen i il·lustren la 

pluralitat jurídica present a l’àmbit rural malgache a l’hora de resoldre els propis 

conflictes. 

Seguidament, un capítol es dedica exclusivament a la presentació d’un context jurídic 

general, prenent una perspectiva històrica, des dels primers costums jurídics locals 

fins els actuals plantejaments de l’Estat de dret mlagache. A aquest capítol el succeeix 

un altre dedicat al dina, que ja hem presentat anteriorment, en el qual s’analitza el seu 

lloc i valor a les comunitats rurals malgaches així com la seva cultura jurídica. A més, 

es presenten diferents tipus de dina, documentats en els treballs de camp duts a terme, 

tant històrics com actuals, tant locals com estatals.  

En els capítols posteriors s’aporta un context de l’àmbit on es va dur a terme la 

recerca presentant les formes d’organització social local segons el costum jurídic i el  

 



 
 

 

 

 

procediment de resolució de conflictes per mitjà de casos etnogràfics documentats 

durant l’ementat treball de camp.  

Finalment, la coexistència, a vegades conflictiva i d’altres articulada, entre ambdues 

jurisdiccions –estatal i local- es veu reflactida especialment en els darrers capítols, en  

els quals, a partir de casos etnogràfics, s’analitza aquesta situació de cert pluralisme 

jurídic a l’àmbit local.  
 

3. ACTIVITAT ASSOCIADA A LA INVESTIGACIÓ 

 

3.1. Congressos i publicacions 

Publicacions 

Rosés, M. (2009) “El vadin’asa com a recurs econòmic i element de resistència de 

l’economia comunitària a Madagascar”, Quaderns-e de l’Institut Català 

d’Antropologia, 14/b. 

Rosés, M. (2010) “Le fihavanana: Du symbolisme d’un concept à un concept 

symbolique”, Revue du MCI, 48: 23-35. 

Rosés, M. (2011) “La responsabilidad de la justícia consuetudinaria en Madagascar: 

el ejemplo de la regulación de los robos de cebúes en la Región de la Haute 

Matsiatra” a Terrades, I. (coord.) Antropología Jurídica de la Responsabilidad. 

Santiago de Compostela: Andavira Editora, pp.547-579. ISBN:978-84-8408-601-7. 

Rosés, M. (en premsa) (2012) “Invertir en los cebúes de Madagascar: un ejemplo de 

economía local en el mundo global” a Narotzky, S. (coord.) Economías cotidianas, 

economías sociales, economías sostenibles. Barcelona: Icaria. 

Rosés, M. (pendent de publicació) (2012) “Les pratiques traditionnelles au service des 

paysans pour la prévention des vols de zébus. L’exemple du tatao et du tsitsika au 

district de l’Isandra, Haute Matsiatra”. Taloha, 20. 
 

 

Congressos i conferències 

04/10/2009. Séminaire du Département d’Histoire de l’Université de Fianarantsoa. 

Fianarantsoa, 4 d’octubre de 2009. Conferència “La dualité jurisdictionnelle à la 

province de Fianarantsoa”.  



 
 

 

 

 

26/10/2009. Journées d’Études du Centre Culturel Malgache. Antananarivo, 24-26 

d’octubre de 2009. Taula “La gouvernance responsable à Madagascar” (coordinada 

per Juliette Ratsimandrava). Ponència “Le vol de zébus à la Région de la Haute 

Matsiatra”. 

15/01/2010. Anthropology of Responsability Workshop. Barcelona, 12-16 de gener de 

2010. (Coordinat per Grup d’Estudis sobre la Reciprocitat (GER), Departament 

d’Antropologia Social i Història d’Amèrica i Àfrica). 7th Session: Power Hegemonies 

at the creation of Responsability. Ponència: “La responsabilidad de la justícia 

tradicional para los robos de cebúes en Madagascar. El ejemplo betsileo”.  

15/06/2010. Primera Jornada Doctoral d’Antropologia. Barcelona, 15 de juny de 

2010. (Coordinat per estudiants de tercer cicle del Departament d’Antropologia de la 

Universitat de Barcelona). Taula: “Relacions i conflictes al voltant de la terra i altres 

recursos”. Ponència: “La dualitat jurisdiccional a Madagascar: Institucions i 

pràctiques a les comunitats rurals”. 

10/09/2010. 7º Congreso Ibérico de Estudios Africanos. Lisboa, 9-11 de setembre de 

2010. (Organitzat per CEA ISCTE/IUL). Coordinació (amb Lacuna, Pilar) del Panell 

29: Conflicto social y sistemas jurídicos consuetudinarios africanos: la redefinición 

constante de la tradición. 

10/09/2010. 7º Congreso Ibérico de Estudios Africanos. Lisboa, 9-11 de setembre de 

2010. (Organitzat per CEA ISCTE/IUL). Panell 29: Conflicto social y sistemas 

jurídicos consuetudinarios africanos: la redefinición constante de la tradición. 

Ponència: “Cambios y persistencias en instituciones africanas basadas en el derecho 

consuetudinario. Una aproximación al recorrido histórico de los dina de Madagascar”. 

 

En preparació per als següents congressos que es duran a terme enguany: 

12th EASA Biennal Conference: Uncertainty and disquiet. Nanterre, 10-13 de juliol 

de 2012. Workshop 035 Anthropology of peace, anthropology for 

peace/Anthropologie de la paix, anthropologie pour la paix. Ponència: “Le fihavanana 

de Madagascar: Une stratégie de paix”. 

8º Congreso Ibérico de Estudios Africanos. Madrid, 14-16 de juny de 2012. 

(Organitzat per la Universidad Autónoma de Madrid). Coordinació (amb Lacuna,  



 
 

 

 

 

Pilar) del Panell 22: Experiencas africanas de justícia: Restaurar el orden tras el 

conflicto, la disputa o la ofensa. 
 

3.2. Activitat docent 

Curs 2010-2011. Departament d’Antropologia Social i Història d’Amèrica i Àfrica. 

Universitat de Barcelona 

- 15 i 16 d’abril de 2011. 1r curs del Grau en Antropologia Social. Assignatura “Taller 

d’etnografia” (professor titular: Alberto López Bargados). (2 sessions, 3h). 

Aquesta col·laboració docent va constar de dues sessions que es varen estructurar de 

la següent manera:  

A la primera sessió es va presentar l’experiència del treball de camp des d’una 

perspectiva metodològica. Va consistir en una aproximació a la pròpia experiència de 

l’elecció de l’objecte d’estudi i la unitat d’anàlisi, així com en una exposició de les 

dues fases del treball de camp realitzat. El nucli central de la sessió va girar entorn els 

aspectes relatius a l’entrada al camp, la selecció dels informants i les qüestions 

pràctiques del treball de camp, que es varen presentar a partir d’exemples propis de 

l’aplicació de tècniques d’investigació com l’observació participant o l’entrevista.  

A la segona sessió es va aprofundir en l’objecte d’estudi emmarcat en la línia de 

recerca de l’Antropologia Jurídica. Va consistir en la presentació i discussió de dos 

temes centrals: El dret vindicatori: la reconciliació i els procediments judicials. I el 

costum jurídic i la resolució de conflictes. Igualment que a la primera sessió, les 

temàtiques es varen recolzar en l’exposició d’exemples extrets de l’estudi de cas 

propi.  

- Curs 2010-2011. 3r curs del Grau en Antropologia Social. Assignatura “Tècniques 

d’investigació en Antropologia Social” (professora titular: Gemma Orobitg Canal). 

Aquesta col·laboració docent va constar en: 

1. El suport en la preparació del programa de l’assignatura, principalment 

l’elecció de les lectures obligatòries i recomanades. 

2. La docència de vàries sessions. En aquestes sessions es va treballar la 

construcció de l’objecte d’estudi, l’observació participant i l’entrevista.  

 



 
 

 

 

 

3. La tutoria en grup d’alguns alumnes exercint el seguiment dels seus treballs 

per a l’assignatura durant tot l’any acadèmic. 

 

Curs 2011-2012. Departament d’Antropologia Social i Història d’Amèrica i Àfrica. 

Universitat de Barcelona 

- Curs 2011-2012. 3r curs del Grau en Antropologia Social. Assignatura “Tècniques 

d’investigació en Antropologia Social” (professora titular: Gemma Orobitg Canal). 

Aquesta col·laboració docent va constar en: 

1. El suport en la preparació del programa de l’assignatura, principalment 

l’elecció de les lectures obligatòries i recomanades. 

2. La docència de vàries sessions. En aquestes sessions es va treballar la 

construcció de l’objecte d’estudi, l’observació participant i l’entrevista.  

3. La tutoria en grup d’alguns alumnes exercint el seguiment dels seus treballs 

per a l’assignatura durant tot l’any acadèmic. 

 

3.3. Altres activitats 

Seguidament es detallen altres activitats científiques també rellevants en les quals 

hem participat durant el període que hem estat contractats com personal investigador. 

Algunes d’aquestes activitats s’han dut a terme en el departament d’Antropologia de 

la Universitat de Barcelona i d’altres en institucions acadèmiques distintes. Així 

mateix, algunes d’aquestes activitats han tingut un caire formatiu, altres de difusió de 

coneixements i d’altres són pròpies de l’itinerari del personal investigador.  

- Participació en diverses sessions del grup de lectura del Grup d’Estudis sobre 

Reciprocitat (GER) format pels membres del mateix. Aquest grup de lectura es va 

crear amb l’ànim de posar en comú les recerques dels doctorands membres del grup 

que, a partir de textos propis, fomentàvem el debat sobre les diverses investigacions 

en curs. En algunes de les sessions varem comptar també amb la participació de 

membres doctors del grup de recerca. Igualment, d’altres sessions giraven al voltant 

de la lectura d’un text relacionat amb algunes de les temàtiques de les què s’ocupa el 

grup de recerca, a partir del qual es discutien els aspectes més rellevants del text.  

 



 
 

 

 

 

- Assistència al congrés “Voices from Madagascar’s forests: improving representation 

and rights of Malagasy forest peoples. Norwich, University of East Anglia, 

Department of International Development, 5-6 de juny de 2010.  

Aquest congrés va permetre la reunió de varis investigadors i especialistes que 

treballem sobre Madagascar en diferents temàtiques i perspectives. El tema central del 

congrés girava al voltant d’aspectes relatius a qüestions de conservació mediambiental 

i el seu impacte a les comunitats rurals, tanmateix va permetre igualment crear un 

debat altament enriquidor entre els diferents participants així com la possibilitat de 

discutir sobre els treballs propis.  

- Membre del network Madagascar Environmental Justice Network (MEJN). 

La idea de crear aquesta xarxa va sorgir en el congrés mencionat en el punt anterior 

amb la intenció de crear un espai d’intercanvi, formació i discussió entre acadèmics, 

activistes i professionals que treballen en diversos temes relacionats amb la justícia 

social i les qüestions de conservació a Madagascar.  

- Coordinació del cinefòrum “Àfrica: Històries d’un laberint” (4 sessions de 3h) 

impartit al mòdul optatiu “Estudis d’Àfrica” al Màster de Relacions Internacionals 

organitzat per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) (titulació conjunta 

de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB) i 

Universitat Pompeu Fabra (UPF). 1-29 de gener de 2009.  

Aquest cinefòrum és la continuació d’una primera edició titulada “Àfrica: 

Geomètriques variables” (4 sessions de 3h) dut a terme el 1-30 de novembre de 2008. 

- Tècnica de suport a la recerca en el Grup d’Estudis sobre Reciprocitat (GER). Del 5 

de novembre de 2007 al 28 de febrer de 2009. 

El gaudi d’aquest contracte es va poder fer efectiu en el marc del projecte I+D 

SEJ2007-66633/SOCI concedit pel Ministerio de Ciencia y Tecnología al Grup 

d’Estudis sobre Reciprocitat (GER). Si bé es va dur a terme en un període 

immediatament anterior al que estem justificant aquí, creiem convenient fer-ho 

constar com una part rellevant de l’itinerari acadèmic i científic. Les tasques 

principals que es varen desenvolupar com tècnica de suport fan referència a: suport a 

l’organització d’activitats científiques (nacional i internacionals), coordinació d’ajuts 

per al grup de recerca, anàlisi de material etnogràfic i tasques d’arxiu.  
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En aquest darrer apartat s’hi fa constar un llistat de referències bibliogràfiques. Es 
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decurs de la recerca, en alguna o vàries de les distintes etapes ja precisades en aquesta 
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