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En aquesta conferència voldria projectar
una antropologia de la casa. Pels antro-
pòlegs, com veureu, les cases no es
poden divorciar dels qui les habiten. Que
“la gent fa cases” és el missatge central
i tal vegada obvi d’aquesta conferència.
La relació inextricable entre les cases i
els seus ocupants ens portarà al clàssic
centre de l’antropologia, el parentiu.
Però en apropar-nos a l’antropologia del
parentiu mitjançant la casa espero que
pugueu veure com la casa pot reanimar
el que de vegades ha semblat ser una
àrea seca i tècnica de l’antropologia, i
xopar-la d’una vitalitat fresca. El parentiu,
m’agradaria suggerir, té lloc dins i a tra-
vés de les cases, i aquestes, pels antro-
pòlegs, senzillament són les relacions
socials dels qui les habiten.

Per tant, no és una coincidència que
quan vaig començar a buscar material
visual per aquesta conferència en tre-
balls antropològics que citaré més enda-
vant, vaig trobar ben poques
il·lustracions remarcables de les formes
arquitectòniques dels habitatges discu-
tits. Del que es pot treure la conclusió
que els antropòlegs molt sovint no són
conscients dels aspectes visuals de la
casa. Demano disculpes, per tant, pel
desigual material il·lustratiu que us ofe-

reixo.
Per a molta gent, el record de les cases
que varen habitar durant la infantesa
tenen un poder evocatiu extraordinari.
Ben segur que és atribuïble a les conne-
xions denses i miríades que uneixen el
que passa a les cases –processos
d’alimentació i nutrició, les relacions
socials carregades d’emoció del parentiu,
pràctiques repetitives corporals per mitjà
de les quals es codifiquen moltes regles
socials de la vida– ben a part de les
seves dimensions pràctiques, materials
i estètiques.

Els meus propis i poderosos “records de
la casa” són els d’una taula de cuina
gran on no només s’hi cuinava i menja-
va, sinó on també tenien lloc les discus-
sions familiars, s’hi feien els deures de
l’escola i molts jocs. Era el cor de la casa,
càlid i de vegades massa escalfat que
combinava de forma curiosa elements
d’una cultura jueva burgesa del centre
d’Europa a principis del segle vint amb
l’inconvencionalisme d’una bohèmia
esquerrana dels anys 30 i amb una
intel·ligència londinenca de després de la
guerra. La casa tenia un aire passat de
moda ben remarcat, o una espècie de
qualitat “fora del temps” que sens dubte
resultava en part del desarrelament dels
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les seves activitats compartides, desco-
brim una cultura compartida que continua
present en els records dels residents que
encara viuen allà i dels que estan ara
vivint a França. Diu, “la casa recordada és
una cosmologia a petita escala que res-
taura simbòlicament la integritat d’una
geografia destruïda” (1996:28). Bahloul
emfasitza la importància del llenguatge
espacial i la localització de les activitats en
aquests records.

Significativament són els records feme-
nins i les activitats domèstiques compar-
tides els que estan a primer pla de la
descripció, ja que Dar Refayil és per
damunt de tot la casa de les dones
(1996:30). Com en el cas de Kabyle que
comentaré ben aviat, les divisions de

l’espai i de l’activitat no poden ser sepa-
rades de les distincions del gènere. Però
no hi ha cap dubte de l’habilitat d’evocar
una cultura més àmplia des d’aquests
esdeveniments a petita escala. La dispo-
sició en l’espai de diverses famílies de la
casa, amb les jueves més a prop del lloc
més favorable ocupat pel propietari, les
famílies musulmanes més avall, la orga-
nització de l’espai per dormir, diverses
classes de calefacció i de cuinar, els inter-
canvis de menjar especial de festa, els
petits serveis fets per les dones musul-
manes a les dones jueves en el Sabbat,
tot porta a parlar de les tensions i inter-
dependències d’una cultural colonial com-
plexa i cosmopolita.

D’una banda hi havia un èmfasi en la
qualitat d’una vida social “barrejada”, la
naturalesa comunal i compartida de la
casa. De l’altra, les petites separacions i
distincions reflecteixen les tensions i la
violència de la vida pública colonial alge-
riana del món fora de la casa, un món
“emmarcat per unes distincions emfàti-
ques religioses i ètniques” (1996:46).

Aquí l’anti-semitisme i el racisme per part
de la població colonial catòlica va crear
una estructura tripartida en la qual els
jueus eren superiors al musulmans, amb
els quals compartien elements de la vida
domèstica però que eren exclosos de la
comunitat cristiana (1996:44-50). No és
doncs sorprenent que l’harmonia domès-
tica entre jueus i musulmans apareixi tan
extensament en els records de la casa on
varen viure plegats, enfosquint les dife-
rències que varen acabar per trencar la
seva residència compartida.

L’exemple algerià, així com l’evocació de
la meva pròpia casa natal a Londres dei-
xen clar que els records de les cases del
passat no són només personalment evo-
catius, que fan pensar en parentius

domèstics –de fet creen parentius- sinó
que també tenen una significació política
més àmplia. Les cases poden ser llocs
d’estabilitat, però part del seu poder per
evocar permanència ha de ser entès en
juxtaposició a la dislocació de la història–
un tema al qual tornaré al final d’aquesta
conferència.

LES CASES I EL PARENTIU
El que passa dins les cases succeeix
necessàriament en propera juxtaposició.
La casa aporta representacions espacials,
la vida quotidiana, menjars, cuinar, i com-
partir recursos amb les sovint íntimes
relacions d’aquells que habiten aquest
espai compartit. És en la capa de dimen-
sions experimentals diferents de viure
junts a les cases on m’agradaria parar-me
un moment. Més que distingir elements
diferents en allò que fa que les cases es
converteixin en llars, suggereixo que la
mateixa densitat qualitativa de les expe-
riències en les cases on vivim és el que
porta a molta gent de tot el món, inclosa
la gent de Malàisia que vivien a l’illa de

Langkawi, a assegurar que el parentiu es
produeix a les cases a través de compar-
tir íntimament l’espai, el menjar, i el crei-
xement personal dins de l’espai domès-
tic. I ja que “fer” està normalment oposat
a “donar”, les cases són un bon lloc per
començar a examinar aquest tema.

Però, en quina posició queda
l’antropologia de la casa en relació a
l’antropologia del parentiu? En els estu-
dis clàssics de mitjans del segle vint dels
antropòlegs socials més prominents bri-
tànics, com A.R. Radcliffe-Brown (1950),
Edward Evans-Pritchard (1940; 1951) o
Meyer Fortes (1949), les cases gairebé no
figuren com a nuclis de parentiu. Això és
perquè aquests antropòlegs contempla-
ven la importància primària del parentiu

com a proveïdora d’una estructura políti-
ca estable en societats sense estat o ins-
titucions governamentals. Les entitats
basades en el parentiu, com el llinatge o
grups descendents amplis tenien una
funció solidària i donaven continuïtat i
estabilitat a l’ordre polític. El que és
coneix com “la teoria del grup descen-
dent” d’aquesta era estava doncs enfoca-
da en les fonts de la cohesió política en
“societats sense estats” més que en les
minúcies de la vida domèstica. El que
passava a les cases era, per definició,
una cosa de molt poc interès. El tema
central d’aquests estudis era la forma i
l’estructura d’agrupaments polítics amplis
que eren reclutats per mitjà del parentiu
i les seves fonts de continuïtat. Però en
els canvis intel·lectuals més generals de
l’antropologia social i cultural dels anys
70 i 80 la manera d’estudiar el parentiu
pels antropòlegs es va transformar.

Aquests canvis intel·lectuals van ser
determinats en part per la dificultat
d’aplicar els anomenats “models afri-
cans” de parentiu a les societats de

meus pares de l’Alemanya nazi i de la
subseqüent aversió als canvis per sí
mateixos. L’enorme i molt sovint gelada
“sala d’estar” acollia una col·lecció de
mobles i pintures més aviat pesades
i d’estils ben diversos. Presumiblement
expressava molt acuradament els gustos
d’un habitatge d’una sòlida classe mitja-
na dels anys 20 a Berlín. No fa falta dir
que no s’hi feia massa vida en aquell
racó –era un espai reservat per ocasions

especials i per sopars formals.
En realitat hi havia dos focus en aquesta
casa. Un era el dormitori-estudi al primer
pis on els meus pares treballaven, llegien
i dormien. L’altre focus de la casa era la
gran cuina, situada al pis de baix, direc-
tament sota l’estudi on la majoria
d’activitats familiars tenien lloc. Això
també tenia les seves sorpreses, sense
modernitzar tot al llarg de l’era de les cui-
nes prefabricades. L’orgull del lloc era
una cuina econòmica enorme de ferro,
una característica original quan es va
construir la casa però que ja no es feia
servir des de feia molt temps. A part del
seu valor decoratiu, es feia servir per
emmagatzemar una col·lecció heterogè-
nia d’estris i equipament de cuina: safa-
tes per al forn, eines per podar i el més
memorable, un parell de sabates de jar-

diner veritables de Van Gogh. Altres
característiques idiosincràtiques de la
cuina incloïen una caixa clavada a la
paret que en temps anteriors indicava als
criats l’habitació on s’havia tocat un tim-
bre per demanar que hi anessin. A la gran
taula al centre de l’habitació tothom hi
tenia el seu lloc, tal i com tenien el seu
paper establert en les representacions
sense fi del drama familiar que caracterit-
zava aquelles cases. Els rituals dels men-

jars familiars es complien religiosament i
eren el centre de la casa. Les hores eren
precises i no es podien negociar. Els con-
vidats inevitablement comentaven el
ritual del vespre de fer el cafè que tenia
lloc a la taula amb una cafetera Cona anti-
ga que s’encenia amb una làmpada
d’alcohol metílic. Funcionava d’una forma
similar a un rellotge de sorra victorià amb
l’aplicació afegida de calor. Era el meu
pare qui sempre s’assegurava que el cafè
estés a punt al final de l’àpat, la Cona
funcionant com una espècie de medició
del temps domèstic especial per a la casa.

Quan recordo aquella cuina i les moltes
discussions i desacords que hi teníem
sempre mentre menjàvem ho faig des del
punt de vista del meu lloc habitual a la
taula, visualitzant els altres membres de

la família que també ocupaven els seus
llocs. Ben segur no sorprendrà doncs, ja
que els meus germans i jo vàrem con-
templar el procediment gris del desman-
tellament de la casa després de la mort
del meu pare, que l’estudi i la cuina, els
centres bessons espirituals d’aquella
casa, siguin atacats al final.

Tal i com l’exemple de la casa dels meus
pares suggereix, per aquells que

s’emancipen tard, els records de les
cases ocupades a la infantesa o per
generacions prèvies poden ser especial-
ment poderosos. Les dislocacions en
l’espai poden ser esborrades per evoca-
cions de pràctiques del passat a les quals
se’ls dóna una localització estable dins
de la casa. Aquesta formulació ve de
l’evocativa descripció de Dar-Refayil de
Joelle Bahloul (1996), una casa musulma-
na jueva a Setif, a l’est d’Algèria, que
reconstrueix no solament les relacions de
la família de l’àvia materna de l’autora
sinó també les d’una societat més
àmplia. Des dels anys 30 fins a principis
del 60, aquesta casa va ser ocupada tant
per musulmans com per jueus. En el com-
plex relat de Bahloul de l’espai, dels seus
habitants, els seus ritus de cada dia de
cuinar i menjar, de les seves festivitats, de

“la casa recordada és una cosmologia a petita
escala que restaura simbòlicament la integritat
d’una geografia destruïda”

tucanos. estructura de la gran casa col·lectiva. colombia
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“El pa és el
menjar per
excel·lència,
la font de
sosteniment
tant físic com
espiritual.”
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poblat al nord de togo
foto: alba verdera, agost 2002.
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Melanèsia i Polinèsia a les quals els antro-
pòlegs dedicaven la seva atenció (vegeu
Barnes 1962). Però potser més important
va ser que també es van inspirar en una
lectura més històrica de les societats afri-
canes i asiàtiques que reconeixien els
efectes profunds del colonialisme i el
poder estatal en formes polítiques con-
temporànies. Un pas més enllà de veure
les societats tancades dins “d’un present
e t n o g r à f i c ”
i aïllat dels efectes de la història i del
contacte, necessàriament significava que
el parentiu no es podia considerar més
com simplement la font del funcionament
estable de l’ordre polític. L’antropologia
dels processos polítics va incloure cada
vegada més l’estudi de la història i dels
records, del colonialisme i de l’estat
i dels règims d’autoritat i control.

Mentre que els estudis de parentiu de
meitat de segle vint s’havien concentrat
en la seva totalitat en el paper de l’home
mantenint l’ordre polític, la participació
femenina va donar un impuls als estudis
que es van dirigir a les vides de les
dones i els processos domèstics. Des
dels anys 70 en endavant la significació
quotidiana del que passava a les cases
–tasques domèstiques, la natalitat,
l’economia domèstica– es va qüestionar
cada vegada més. Una comprensió més
desenvolupada del parentiu, que perme-
tia un èmfasi experimental més gran en la
forma que es vivia el parentiu, ressaltava
la importància de la casa com a lloc per
a la comprensió quotidiana i com a pràc-
tica del parentiu. Encara que retrospecti-
vament els avenços que he citat aquí es
poden caracteritzar com que tenien lloc
d’una forma directa i lineal, de fet, la
transició de la forma a la substància i de
la forma al procés, no va ser del tot suau.
En l’antropologia del parentiu dels anys
70 i 80 podem també discernir un tornar
característic a un estil més antic en el
qual es posava més èmfasi en
l’estructura i les formes reafirmant nous
aspectes. I aquí veurem també que
l’antropologia de la casa tenia un paper.

He afirmat que per a molta gent el paren-
tiu es dóna a dins i a través de les cases

i que les cases són les relacions socials
dels que les habiten. La significació del
que es crea i s’aprèn a les cases també
ens porta fora d’elles. Voldria ressaltar
les comprensions compartides, les pràcti-
ques corporals i els records dels que han
viscut plegats. Les cases formen part de
la codificació i de la interiorització dels
principis jeràrquics que donen forma a
les relacions entre generacions, edats i
gèneres diversos. I aquestes valoracions
tenen una significació que va més enllà
de l’esfera íntima i quotidiana del que
passa a les cases. Poden estar implicades
en la forma com les distincions socials
més àmplies de govern o d’estat aparei-
xen d’una forma natural, donada i com-
pletament ineludible.

En aquesta conferència faré esment a
alguns d’aquests temes donant exemples
del que constitueix una casa a Algèria,
Madagascar, Malàisia, Polònia, Colòmbia,
Portugal i Egipte. Els exemples no prete-
nen donar un panorama complet de
l’etnografia de la casa sinó, més aviat,
suggerir que podem aprendre del de
vegades eventual i fortuït “costat per cos-
tat” del que passa dins de les cases.
Podem arribar a entendre les relacions
socials del parentiu en contexts particu-
lars a través de les coses que la gent fa
i en la comprensió quotidiana del que
comporta viure plegats. I d’aquesta forma
podem obrir portes a noves formes de
comprensió de les relacions socials quo-
tidianes.

LES CASES I LES LLARS
A molts llocs el centre simbòlic de la casa
és la cuina, la llar, el lloc on es cuina. Les

activitats més importants de les cases
són aquelles que emanen d’aquí. Cuinar i
menjar, compartir els menjars de cada dia
són d’alguna forma els marcadors més
obvis del que tenen en comú els que
viuen plegats. Però tot i ser importants
per sí mateixos, aquests processos guan-
yen una perspectiva addicional de les
seves connotacions i elaboracions simbò-
liques. En la regió de l’Alto Minho al nord
de Portugal , João de Pina-Cabral ha des-
crit la llar com “el nucli sagrat de la vida
de pagès” (1986:39). Aquí la casa és
també coneguda com a “lar”, llar o casa,
o com a “fogo”, llar de foc. El que defi-
neix la família és el comensalisme dels
que viuen sota un mateix sostre. Però el
foc per cuinar també té poders fortament
purificadors i el foc juga un paper en mol-

tes cases i en rituals de poble. Es pensa
que les ànimes dels morts són propenses
a seguir un foc que es remou a una casa
on hi ha un mort i ser incapaces de tor-
nar a trobar el seu camí. En la vetlla de
Sant Joan, el mes de juny, s’encenen focs
al pati de cada casa així com a cada
masia i a cada cantonada de cada parrò-
quia. Saltar sobre aquests focs és una
manera de protegir les cases del dimoni
però també és, per suposat, una font
d’entreteniment i diversió. En un naixe-
ment, és la llar de la casa la que purifica
el nadó consumint el cordó umbilical, i
apartant així el nen d’influències brutes,
antisocials i prenatals. En totes aquestes
formes i en d’altres se’ns diu com la llar
simbolitza la unitat d’aquells que viuen
plegats i dota a aquesta unitat amb
característiques sagrades (Pina Cabral
1986:39-41).

El més sagrat de tots els processos que

“Les cases formen part de la
codificació i de la interiorització dels
principis jeràrquics que donen forma
a les relacions entre generacions,
edats i gèneres diversos.”

“el primer edifici” segons viollet-le-duc
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moment. Però sembla que Nuer pensava
en ells no en termes de llinatge, sinó en
localitats i residències compartides. Ens
diuen que el que Evans Pritchard anome-
nava un llinatge és de fet una llar (thok
mac) o “l’entrada a la cabana” (thok dwiel)
(Evans-Pritchard 1940:195). Aparentment,
els informadors de Nuer molt sovint tenien
dificultats per entendre les preguntes
d’Evans Pritchard de qui pertanyia a quin
llinatge (1940:205). Gudeman i Rivera han
comentat com hauria estat de diferent la
història de la teoria del parentiu si Evans-
Pritchard hagués elaborat la imatge de la
llar i de la casa en comptes d’importar
l’aparentment corporació aliena de la teo-
ria del grup descendent (Gudeman i Rivera
1990:184).

L’associació de la casa en sí i els seus
habitants a través de la llar i el menjar
que s’hi cuina és molt extensa. A moltes
parts del Sudest d’Àsia el mitjà pel qual
les cases i la gent estan units uns amb
els altres i amb la terra és l’arròs. Per a
la gent de Malàisia amb la que vaig fer
treball de camp a principis dels anys 80,
l’arròs és la primera font de nutrició i
força i en especial d’una sang sana. El
consum de menjars a base d’arròs cuinat
a la llar no solament dóna força als lli-
gams existents de parentiu entre els
membres de la família, sinó que també
pot crear aquests lligams amb els que
han arribat recentment per compartir resi-
dència, per exemple els nens adoptats o
casaments afins. Es diu que un fetus està
composat de sang de la mare i del semen
del pare. Després de néixer, però, la sang
del nen es forma progressivament a tra-
vés del consum del menjar fet en la llar
de la casa. En el procés de viure plegats
en una casa a través del temps, de fer els
àpats junts, la sang d’aquells que habi-
ten una casa es fa progressivament més
similar –i això és especialment veritat
amb la sang dels germans i germanes de
la qual es diu que és més igual que en
qualsevol altra categoria de la família.
El punt important aquí és que els àpats
compartits i viure en la mateixa casa va
plegat i aquests dos processos creen pro-
gressivament parentiu encara que aquells
que viuen junts no estiguin units per lli-

gams de procreació sexual. No és sorpre-
nent que també hi hagi un valor moral
molt fort adscrit a aquests processos:
seran probablement mirats amb sospita
els motius de la gent que habitualment
vagin a un altre lloc a menjar. Tal i com
se’m va dir repetidament, les cases no
van tenir mai més d’una llar. La divisió de
mesures per cuinar i per menjar parlen
d’una divisió entre aquells que haurien
d’estar junts, els que comparteixen una
casa. Aquests punts remarquen la forma
amb la qual la casa abarca tant els
aspectes materials com simbòlics i molt
sovint és difícil lliurar l’un de l’altre.

Que les llars poden freqüentment repre-
sentar tota la casa i que menjar plegats és
molt sovint una de les activitats més emfa-
sitzada dins de la casa, fan obvi que les
relacions entre les cases i la gent que les
habita, i que les connexions entre aquells
que viuen plegats, poden ser expressades
en termes de menjar i sosteniment corpo-
ral. Aquesta és una forma amb la qual

poden ser expressades les cases, els cos-
sos humans i les seves connexions. Però
un altre tema que emergeix en veure les
cases a través de les seves llars és la rela-
ció entre la casa i el casament.

LES CASES I EL CASAMENT
L’etnografia de Pina-Cabral del nord de
Portugal fa explícita la forma de com el
nou establiment d’una casa nova està
relacionada amb el potencial creatiu de la
seva llar en termes de producció de pa, i

simultàniament, amb la reproductivitat
del marit i la muller que estableixen la
casa a través del naixement dels fills. Tal
vegada no és sorprenent que fer fills i pa
estiguin relacionats metafòricament.
Que el casament és la relació central en
la qual les cases es basen ha estat sug-
gerit per Claude Lévi-Strauss en els seus
escrits on utilitza els termes “sociétes à
maison” o societats de casa (Lévi Strauss
1983:1987). En el seu primer treball sobre
el parentiu, Lévi-Strauss havia emfasitzat
els principis estructurals universals que
subratllaven diferents sistemes de casa-
ment. Per a Lévi-Strauss, era el casament,
més que la família, el que era central en
la comprensió del parentiu. Però en con-
trast amb els seus contemporanis brità-
nics, a Lévi-Strauss no li interessava en
particular el funcionaments dels grups
socials. A Les Estructures Elementals del
Parentiu, publicat per primer cop en fran-
cès el 1949, i traduït a l’anglès el 1969,
els principis estructurals de l’intercanvi i
la reciprocitat que emfasitzen diverses
classes de sistemes de casaments esta-
ven delineats d’una manera que eren
abstrets de les realitats desordenades i
de l’experiència real del parentiu i del
matrimoni. Els principis d’intercanvi i de
reciprocitat eren per a Lévi-Strauss, les
manifestacions de propietats universals
del pensament humà que molt sovint
s’expressaven oposadament com ele-
ments parells tal com calor/fred, mas-
cle/femella, sobre/sota. Aquestes parelles
unides de termes oposats es manifesta-
ven més òbviament en l’estructura dels
mites als quals Lévi-Strauss va donar
atenció una vegada va tenir clar que els
principis importants del parentiu estaven
sempre predisposats a ser tapats per fac-
tors històrics i demogràfics més contin-
gents.

El treball de Lévi-Strauss sobre la casa
representa una orientació completament
radical des d’aquesta postura estructural
en el sentit que el seu punt de partida és
una institució social particular, “la casa”,
que s’ha d’entendre dins del seu context
social i històric. És un intent per delinear
una classe de societat específica en la
que les cases no son només significatives

es refereixen a la llar de la casa en l’Alto
Minho és fer el pa. El pa és el menjar per
excel·lència, la font de sosteniment tant
físic com espiritual. Juga un paper espe-
cial en el simbolisme cristià i això dóna a
la producció i consum un aspecte sagrat
dins de la casa. No és sorprenent que fer
el pa sigui una forma particularment
ritual de cuinar. L’estri per amassar i fer
aixecar la massa, la “maciera” ha d’estar
ritualment net. Cada casa hauria de pro-
duir el seu propi pa i el procés està rela-
cionat estretament amb la reproducció
sexual. Però aquesta és una reproducció
sense les connotacions impures del sexe.
Quan s’estableix una nova família,
l’esposa barreja massa de la casa de la
seva mare amb farina amassada fresca i
aigua però sense llevat. Després d’haver-
la marcat amb una creu, la massa es
deixa que pugi amb una ampolla petita
de vinagre enganxada o els pantalons o
el barret del marit al seu costat. El vina-
gre, que se’l descriu com a “aspre” o
“raspós” i la roba són els elements mas-
culins. En un d’aquests moments on el
simbolisme es converteix insuportable-

ment explícit, si la massa no puja, es pot
demanar que el cap de família posi lite-
ralment el cap sobre la tapa de la “macie-
ra”. Una vegada ha pujat, es descriu la
massa com “viva” i aquí la idea de fer el
pa com una expressió purificadora de la
reproducció biològica de la parella casa-
da és molt transparent. Pina-Cabral
demostra com fer el pa està també rela-
cionat simbòlicament en la concepció de
Crist. La casa, el seu sosteniment i repro-
ducció estan associats a través de la puja-
da del pa amb l’embaràs de la Mare de
Déu i amb els mites cristians de la crea-
ció (1986:41-5).

Algunes d’aquestes idees i associacions
poden ser familiars a una audiència
europea però són replicades de diverses
formes en contexts no europeus. En la
seva etnografia de Colòmbia, Stephen
Gudeman i Alberto Rivera (1990) mostren
com la casa casa subratlla un model indí-
gena d’economia. Aquí el menjar cuinat
en el fogó de la llar és important ja que
proporciona “força” o “fortalesa” als tre-
balladors de la casa, i poden així treballar

la terra i produir el menjar que garanteix
la viabilitat i la productivitat de les cases.

La fortalesa es copsa de la terra i
s’utilitza a mida que els humans en van
aconseguint més. El control sobre aquest
procés s’estableix a través de la casa ja
que en utilitzar els recursos de la casa
per sostenir el seu treball la gent acon-
segueix el control sobre els resultats dels
seus esforços. (1990:30).

Per tant, no és sorprenent mantenir que
la casa significa simultàniament mantenir-
la físicament i donar de menjar als seus
habitants. La casa com a entitat física és
també un assumpte social i econòmic i la
metàfora de “l’economia-igual a-casa” és
a Colòmbia poderosa i persuasiva. Amb
aquests exemples en ment és possible
veure alguns exemples clàssics de
l’antropologia social britànica de mitjans
del segle vint sota un prisma diferent. Els
antropòlegs avui dia pensen que l’estudi
de Evans-Pritchard (1940), The Nuer, és
un compendi “de la teoria del grup des-
cendent” tal i com he mencionat fa un

“A moltes parts
del món la vitali-
tat de les cases
ve expressada
en termes del
cos humà o d’un
esperit animat
de la casa.”

togoville, sud de togo
foto: alba verdera, juliol 2002.



34 TEORIA Janet Carsten Janet Carsten TEORIA 35

socialment, sinó que prenen una forma
social en particular – una que les catego-
ries existents d’anàlisi de parentiu no li
apliquen fàcilment. En el cas de les cases
nobles europees, per exemple,
s’anomenen entitats que posseeixen una
riquesa ritual així com estats materials. A
través de processos d’herència i succes-
sió, aquesta classe de “cases” no deixen
d’existir quan els seus membres moren,
sinó que són institucions socials que
aguanten, perpetuades tant pels descen-
dents com pels casaments. Lévi-Strauss,
per tant, subratlla un model de “casa
societat” que es posiciona dins d’un marc
evolutiu. La casa societat és una espècie
de forma social intermediària que té lloc
d’alguna forma entre les societats que
estan regulades pel parentiu i aquelles
que operen a través de les classes.

D’alguna manera podem així veure el
model de Lévi-Strauss com un punt de
partida des del seu treball anterior molt
més abstracte i tècnic sobre els sistemes
de casament. La noció de la casa societat
ha donat una terra fèrtil per què els etnò-
grafs puguin explorar (veure Carsten i
Hugh-Jones 1995); Joyce i Gillespie 2000);
Macdonald 1987). Alguns d’aquests
escrits més recents sobre les cases també
han suggerit que en delinear les caracte-
rístiques de les casa societats amb una
tipologia diferent, Lévi-Strauss tendeix a
tornar enrera una vegada més cap a una
comprensió més rígida del parentiu, que
a la llarga reverteix en un èmfasis en
l’estructura i la forma a expenses del con-
tingut i el procés. Però un dels atributs
de les cases com a punt central de les
institucions que Lévi-Strauss sembla
haver assenyalat molt acuradament és la
seva relació amb el casament, i això obre
una avinguda per explorar els processos
socials en els quals les cases hi estan
involucrats.

La relació entre el casament i la casa molt
sovint s’expressa materialment. Els casa-
ments són l’ocasió per construir la casa,
per renovar-la o fer-la més gran. Les fes-
tes que celebren normalment un casa-
ment molt sovint tenen lloc a la casa dels
pares que ha de ser preparada adequa-

dament per a la ocasió. A Colòmbia,
Gudemand i Rivera descriuen com els
ritus del passatge són ocasions d’un des-
plegament públic luxuriós i són coneguts
com “llençar la casa per la finestra”
(1990:45). Les festivitats de casament
Malàisia també representen com a mínim
una o preferentment dues cases de pares
que es converteixen en espais públics per
menjars comuns. Les parelles acabades
de casar aquí no estableixen normalment
una casa nova fins que no han tingut un
o més fills. En comptes d’això viuen per
un temps tant amb els pares de la dona
o del marit i la casa dels pares pot ser
engrandida o reconstruïda parcialment
per al casament.

Una expressió vívida de la relació entre el
casament i la casa la dóna els Zafimaniry
de Madagascar. Maurice Bloch (1995)

descriu com, pels Zafimaniry, el procés
gradual de construcció d’una casa i el de
preparar un casament són de fet dues
formes d’un mateix fenomen. El procés
comença quan una parella jove fa la seva
relació, fins aleshores secreta, visible als
seus respectius pares. Aquesta revelació
és, de fet les esposalles i va seguit de la
construcció per part del nuvi del que és,
en aquells moments, una casa nova més
aviat feble i fràgil. La casa està establer-
ta quan la llar s’encén d’una forma ritual
i perquè passi això la nova núvia ha de
proveir els necessaris estris per poder
cuinar. La llar en sí combina elements del
mascle i de la femella i una vegada més
el procés de cuinar és tota una clara
metàfora del sexe. Però les cases, com els
casaments no són fundacions estables
fins que la parella comença a tenir fills. La
fertilitat és l’expressió d’un bon casament,
però això només s’estableix gradualment.

La dona torna a casa dels seus pares
durant el seu primer embaràs (i fins i tot
pels següents), i el nuvi ha de festejar-la.
A mida que la parella va tenint fills, el
nuvi i els seus parents reforcen i recons-
trueixen la casa, substituint el bambú tou
i permeable per fusta dura. Els Zafimaniry
parlen de cases “que adquireixen ossos”
(1995:78), i la imatge no podria ser més
descriptiva de la qualitat corpòria de les
cases i de la seva relació amb els cossos
dels qui les habiten. Amb el temps un
matrimoni feliç es fa evident amb molts
fills i amb una casa dura, decorada i boni-
ca. Aquestes cases es converteixen en
font de ritus de benedicció, “cases sagra-
des” pels seus descendents.

Aquest exemple que porta conjuntament
una estètica de la casa amb una estètica
de les relacions humanes també subratlla

la naturalesa processal de tant la casa
edifici com de las relacions de família.
L’èxit del matrimoni es fa evident a través
del temps amb la bellesa de la casa i amb
el número i salut dels seus fills.
CASES, COSSOS I PERSONES
Mentre que el casament pot ser que esti-
gui al cor de la casa, no és l’única rela-
ció. El cas dels Zafimaniry també desco-
breix la forta associació entre la casa i els
seus fills. Els malais, com molta altra
gent, fan aquesta connexió tangible ente-
rrant la placenta d’un nou nadó, la qual
cosa pensen que és com si l’esperit del
nen s’agermani amb la terra de sota la
casa. Les cases i els grups de nens estan
connectats físicament.

S’associa fortament els grups de nens
amb la casa i cada nen també té
una essència espiritual, “semangat”, que
a la vegada es pensa que és una part del
grup de germans. Ja que, per aquests

“La casa és un món jeràrquic i la
jerarquia fonamental en la qual està
basada és la que hi ha entre les
dones i els homes.”

poblat a sobre de l’aigua. gambie, benin. juliol 2002

poblat als afores de togoville, sud de togo. juliol 2002

poblat als afores de togoville, sud de togo. juliol 2002
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l’espai de la casa és la descripció de
Pierre Bourdieu de la casa Kabyle el 1950
a Algèria (1990:271-83). Bordieu –accep-
tant la influència omnipresent de Lévi-
Strauss en l’antropologia francesa en
aquesta àrea– va comentar més tard que
aquell era “tal vegada l’últim treball que
escrivia com un estructuralista feliç”
(1990:9). Publicat originàriament l’any
1970, va ser un intent de demostrar la
coherència estructural de “la lògica pràc-
tica”. Bourdieu descriu la casa Kabyle en
termes d’una serie d’oposicions entre
d a l t
i baix, homes i dones, dins i fora, foscor
i llum. La part de baix, la part més fosca
de la casa estava associada amb les
dones i els animals. Era el lloc de la inti-
mitat i de la procreació, de dormir tant
com de la mort; el magatzem de gra per
sembrar, dels fems i de la fusta. La llum,
a la part de dalt estava associada amb
els humans, en especial els homes i els
convidats, la llar de foc, els telers, gra
per consumir i els fertilitzats com oposat
a fertilitzar. Allà era on tenien lloc “les
activitats culturals” de cuinar i teixir
(1990:273). L’estructura física de la casa
reproduïa les divisions del gènere de
l’espai de la casa: la biga principal
s’identificava amb el cap de família mas-
culí; es recolzava sobre una columna
principal que s’identificava amb la seva
dona (1990:275).

Mentre que la casa Kabyle podria ser des-
crita com un microcosmos del món,
també representava una meitat de
l’univers- el món de les dones, de la fos-
cor i de la intimitat oposada a la llum, al
món públic dels homes. Les oposicions
dins de la casa eren així replicades com
un pas des de dins de la casa cap a fora
–des del món de les dones al món dels
homes. Aquestes oposicions ara semblen
en alguns aspectes més aviat una
col·lecció estàtica de significats –encara
que Bourdieu posa clar crucialment com
són interioritzades a traves dels movi-
ments del cos i com el moviment para-
digmàtic dels homes es fa fora de la
casa, mentre que el de la dona és cap a
l’interior.

L’orientació de les cases, tanmateix, es
definia des de l’exterior i des del punt de
vista dels homes – el moviment és el
d’un home sortint cap el món social. No
hi ha cap dubte que el moviment interior
està subordinat a l’exterior. La casa és un
món jeràrquic i la jerarquia fonamental en
la qual està basada és la que hi ha entre
les dones i els homes (veure Bourdiei
1990:281-3).

Si, tal i com he suggerit, la descripció de
Bourdieu de la casa sembla avui dia
estructuralment passada de moda la seva
darrera anàlisi (Bourdieu 1990) il·lumina
com els actes simples aparents de nego-
ciar un espai en una casa inclouen la
interiorització de la jerarquia i com és la
qualitat no parlada de les correspondèn-
cies entre les distincions socials i espa-
cials que les fan aparèixer naturals
i inqüestionables. La seva anàlisi ens ofe-
reix així un pont entre un estructuralisme
primer i un apropament més fenomeno-
lògic que dóna més atenció a com la gent
experimenta viure plegats en una casa.

Veiem com els actes aparentment neu-
trals i insignificants tals com rentar la
roba o fer un àpat, aparentment fets a
llocs escollits a l’atzar dins de la casa –on
es guarden diferents estris domèstics o
qui seu a un lloc de la taula– no sola-
ment estan imbuïts d’un significat social
sinó que estan crucialment relacionats en
la reproducció del significat. Quan els
nens aprenen a comportar-se correcta-
ment en una casa estan interioritzant dis-
tincions socials i encara que això no vul-
gui dir que aquests significats no puguin
ser mai negociats o qüestionats, podríem
suposar que es fa difícil qüestionar el
que no s’ha dit mai (vegeu Bourdieu
1990; Toren 1990).

Una important lliçó que s’ha d’aprendre
de l’antropologia de la casa, aleshores,
és la de la significació del que semblen
observacions trivials i fetes a l’atzar (a
les quals un estudiant d’un dels meus
cursos es va referir de forma poc afala-
gadora com “l’antropologia de respatllar-
se les dents”). Mentre el que passa a les
cases pot semblar massa familiar, no hi

ha dubte dels importants missatges que
porten aquestes activitats quotidianes.

LES CASES I LA HISTÒRIA
L’aprenentatge de les distincions socials
dins de la casa és clarament no solament
un procés amb un significat domèstic- té
una importància política inherent. La
naturalització de la jerarquia és així un
tema que connecta el parentiu domèstic
amb el món de fora la casa. Encara que
queda molta feina per fer en aquestes
connexions, les cases formen part inevi-
table dels processos històrics, relacionant
el parentiu domèstic amb altres estructu-
res polítiques i econòmiques. Al comen-
çament d’aquesta conferència m’he referit
al records aparentment nostàlgics que els
ocupants anteriors de Dar Refayil tenien
de la seva residència compartida. Està
clar que, lluny de constituir una espècie
de cel segur, aïllat del món, com de vega-
des ens agrada imaginar, les forces de
l’estat afecten directament la casa i les
famílies domèstiques. Per molt harmonio-
ses que les relacions socials de Dar
Refayil hagin quedat a la memòria dels
seus residents antics, aquestes relacions
varen ser irrevocablement destruïdes pel
context colonial i la guerra
d’independència d’Algèria.

De forma similar, els significats aparent-
ment més aviat romàntics de la casa
Zafimaniry que he descrit, la representació
emotiva de Maurice Bloch de la seva situa-
ció dins d’un emplaçament colonial fran-
cès li dóna un agut relleu –aquesta vega-
da Madagascar. Com a conseqüència
d’una revolta anti colonial el 1947, en la
quals els rebels varen atacar els centres
urbans passant pel territori Zafimaniry, els
francesos varen cremar el poblat
Zafimaniry on Bloch va treballar més tard i
varen intentar enviar els seus habitants a
camps de concentració. La major part dels
habitants del poblat es van amagar a la
selva, i la seva persistent no disposició a
tornar pot ser explicada no només per la
por sinó pel fet que els francesos varen
destruir les cases sagrades del poble, tren-
cant el fluïd de benediccions dels seus
avantpassats, deixant clar que els habi-
tants del poblat havien fallat en les seves

malais, els grups de germans i germanes
se suposa que són el paradigma de
l’harmonia de la familia i de la moralitat,
es fa tot el possible per salvaguardar les
seves bones relacions. A mida que van
creixent en una casa i es casen i tenen
fills, se’n van a cases diferents i deixen
de viure plegats. S’entén que després
que els homes o les dones joves han
establert les seves famílies conjugals ja
no posaran més en primer lloc els inte-
ressos dels seus germans o germanes. És
normal que les baralles apareixien
entre germans i això és el que és més
desagradable de totes les disputes preci-
sament perquè els germans han d’estar
fortament units per viure amb harmonia.
Per tal de prevenir aquestes baralles se
suposa que els germans casats i les
seves mullers no han de viure mai dins
de la mateixa casa.

Els residents de la casa malai molt sovint
tenen un nen adoptat que pot haver-hi
viscut des del naixement o haver arribat
com a nen o adolescent. Com en altres
societats del Sud-est d’Àsia és molt comú
i inclou tant condicions temporals per
viure com de molt més permanents. Això
dóna un tret fonamental a les idees sobre
la capacitat de compartir el menjar per
crear parentiu entre aquells que no estan
aparentment relacionats en termes biolò-
gics que he descrit amb anterioritat.

Hi ha altres implicacions en el material
que he discutit fins ara. L’evocació dels
Zafimaniry de la imatge del cos per des-
criure les cases no és una instància aïlla-
da. A moltes parts del món la vitalitat de
les cases ve expressada en termes del
cos humà o d’un esperit animat de la
casa. Es pot pensar de tot això que refle-
xa la identificació molt propera entre les
cases i la seva gent que ha estat estu-
diada des del nord de Portugal al sud de
Sudan. La manifestació particular de la
imatge corporal o personal en la casa
una vegada més suggereix relacions amb
el parentiu. En el cas malai hem vist com
l’animació tant de les cases com de la
gent s’expressa en termes de germanor.

Al nord-oest de l’Amazònia, Stephen

Hugh-Jones ha descrit com la casa allar-
gada dels Tukanoan, “maloca” es descriu
de vegades com el cos d’una dona amb
un cap, una vagina i un úter (1995:233).
Aquí la imatge de la casa està enfocada
en el gènere i el casament. Cada com-
partiment de la maloca allotja un matri-
moni i els seus fills. En les danses rituals
on prenen part comunitats malocas de
casats entre parents hi ha un intercanvi
de menjar entre cases amb lligams entre
sí. En aquests rituals el terme “casa” una
vegada més es refereix tant a l’estructura
física com a la gent que hi viu. El homes
que van de visita s’apropen presentant
carn i peix produïts per ells; a canvi se’ls
ofereix grans quantitats de cervesa de
manioca que ha estat destil·lada per les
dones, així com pa i carn cuinada per
elles.

Quan una parella que viu en un comparti-
ment d’una casa allargada té fills que crei-
xen i es casen, serà el seu torn de cons-
truir una casa; el casament dels seus fills
estableix nous vincles de relació que
s’han de celebrar en festes similars i així
“com les filles de les dones que amb el
temps s’han convertit en mares, cada
compartiment conté el germen d’una futu-
ra casa “(Hugh-Jones 1995:233).

Si les cases molt sovint serveixen com a
metàfora apropiada pels cossos i les per-
sones que hi habiten, també poden sug-
gerir que els cossos i les persones no
poden ser divorciades de les nocions
més amplies del parentiu– un tema que
no puc desenvolupar aquí. Però la inter-
acció directa entre la casa i les relacions

socials que s’hi produeixen fa sorgir una
sèrie de preguntes que es centren en el
tema de les distincions socials o valors
que s’incrusten en la forma com es dis-
tribueixen les cases.
LES DISTINCIONS SOCIALS DE LA CASA
En l’exemple amazònic que he citat, les
cases estan dividides en àrees marcades:
la part frontal de la casa és més pública
i més disponible als visitants, la part del
darrera més privada i associada als seus
residents. Hi ha una porta reservada als
homes a la part del davant de la casa i
una al darrera per les dones. Els compar-
timents dels diferents germans i les seves
dones i fills estan marcats de forma dife-
rent un de l’altre i distribuïts segons unes
regles basades en l’edat. Certs espais de
la maloca són comuns i compartits, altres
estan reservats pels ocupants de la famí-
lia més antiga. Cuinar és la província de
les dones i ,amb la excepció de fer el pa,
que es fa a la llar comunal, el porta a
terme cada família individual en l’espai
relativament privat al darrera de la casa.
Però els àpats, que combinen elements
masculins i femenins la comunitat malo-
ca els fa plegats en un espai central com-
partit. Els homes normalment mengen
abans de les dones i els nens (Hugh-
Jones 1995:228-231).

La maloca Tukanoan no és de cap mane-
ra inusual en inscriure distincions socials
generalitzades d’edat i gènere, residents
i forasters, en un idioma espacial. Les
marques i les fronteres entre les cases
poden ser completament invisibles per als
no iniciats però no per això són menys
absolutes. Normalment, per suposat, un
nen local interioritza la naturalesa del lli-
gam de les distincions socials a mida que
va aprenent a negociar com fer camí pel
seu propi espai de la casa d’una forma
completament inarticulada. Stephen
Hugh-Jones ha recollit vivament les difi-
cultats del seu propi jove fill en aprendre
a moure’s dins de la maloca de forma
apropiada i els sentiments de restricció,
“com portar unes sabates que fan mal”,
que van acompanyar aquesta adequació
(Hugh Jones: pers.com).
Potser l’exemple més conegut de com les
distincions del gènere s’inscriuen en

“M’és impossible
comprendre el
que és una casa
divorciada de
la gent i les
relacions que
hi ha a dins.”
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obligacions cap aquests avantpassats.

Només amb la reparació ritual del casa-
ment original, la font de benediccions cap
als seus descendents, el poblat podia ser
reconstruït i de nou habitat, i el fluïd de
relacions restaurat (Bloch 1995:69-70;82-3).
No és sorprenent doncs que en molts
contexts colonials la tasca d’imposar un
ordre “modern” s’enfoqui cap a les cases.
Seguint la tendència recent antropològica
dels processos polítics del colonialisme i
de l’estat, Nicholas Thomas (1994:105-6)
ha escrit com els “projectes colonials”
comporten un intent d’una total transfor-
mació social que pot ser resistida pels
que són colonitzats. Fins i tot quan la
resistència s’expressa com una adherèn-
cia a les velles formes, suggereix que tot
i així els termes nous amb la qual
s’expressa aquesta resistència són part
“d’un esforç de total transformació”.

A Fiji, com a tot arreu, les cases i la sani-
tat varen ser el tema d’atenció de trans-
formació per part dels oficials colonials a
finals del segle dinou i a principis del
vint. Els informes oficials emfasitzen
l’objectiu d’avançament social de la
societat nativa a través de reformes i de
regulacions. Regulacions escrites detalla-
des meticulosament indicaven on i com
es podien construir les cases, on es
podien guardar les escombraries i els ani-
mals, quanta gent podia ocupar una
casa, tenint com a objectiu aparent la
millora de la higiene i la sanitat. En
aquest respecte els resultats varen ser
poc convincents (1994: 118-9), però
Thomas demostra com la legislació va
afectar crucialment la visibilitat i
l’accessibilitat a les cases rurals per part
de l’estat colonial. No va ser per suposat
cap cosa accidental aquest control sobre
la casa i la imposició de un estàndard
d’ordre “modern”, és a dir, europeu, aug-
mentant les possibilitats de vigilància de
l’estat sobre la població local, així com la
restricció i el control dels seus movi-
ments.

Thomas descriu com a les Fiji la societat
nativa havia de ser millorada però s’havia
de mantenir diferent de la seva homòlo-

ga europea i l’objectiu de preservar la
vida del poblat s’havia d’aconseguir en
part a través de la codificació dels cos-
tums locals – els quals per tant es van
convertir en molts aspectes inflexibles i
tancats. De fet, aquesta legislació mentre
era congruent amb una política de sepa-
ratisme cultural tenia molt a veure amb el
control sobre el treball i amb mantenir la
població indígena fora del sector de las
plantacions que estava reservat per els
treballadors contractats indis (Thomas
1994:105-42).

En el segle dinou a Egipte hi va haver un
intent similar per controlar i modernitzar
la població rural per part del règim colo-
nial a fi d’assegurar la producció agríco-
la. Timothy Mitchell (1988) utilitza el
terme “emmarcar” per transmetre el sen-
tit Foucauldià del poder disciplinari que
l’ordre colonial va intentar imposar sobre
la població rural. La casa era un punt
central en la imposició d’un sistema
d’organització que consistia en infiltrar,
reordenar i colonitzar, però per damunt
de tot col·locar els habitants locals sota
la vigilància d'un estat que ho veia tot.
(1988:35). Els habitants del poble havien
d'estar sempre en el mateix lloc i super-
visats en les seves tasques quotidianes.

L’any 1840 una resistència a un règim
opressor de mesures disciplinàries va ser
aparentment contrarestada imposant un
sistema de pobles models sota el control
de senyors de la terra locals. El model de
casa descrit pels enginyers francesos
“dividia i contenia” l’espai, especificant
les seves dimensions precises i abs-
traient-lo de la gent i de les activitats que
hi havia a les cases. Mitchell compara
aquesta casa moderna amb les barraques
o escoles en la seva capacitat “emmarca-
dora”. L’espai estava ordenat no era caò-
tic; les cases es podien planificar, estan-
darditzar, podien ser llegides com un text
i estaven subjectes a informes estadístics
(1998 42-8). Contrasta aquests model de
casa amb la forma indígena que es veu
en l’exemple de la descripció de la casa
Kabyle de Bourdieu.

Mitchell proposa que a diferència de la

seva homòloga moderna, la casa Kabyle
no “s’emmarca” – no facilita un lloc des
d’on es pot observar l’individu, ni hi ha
fronteres fixes entre l’interior i l’exterior
“no és un objecte o un recipient sinó un
procés encarregat, una part inseparable
d’una vida que creix, floreix, decau i torna
a néixer” (1988:53). La juxtaposició de la
casa Kabyle al model dels enginyers fran-
cesos dóna lloc a preguntes serioses.
Deixant a part el comentari més aviat
romàntic donat a la descripció de
Bourdieu (un comentari que deixa de
banda les inscripcions jeràrquiques de la
casa Kabyle), i el salt temporal i geogràfic
que assumeix una identitat entre el segle
XIX egipci i el segle XX Kabilià no ens
diuen res de com les cases model egipci
varen ser rebuts pels seus habitants locals
o com va ser d’extensa la seva imposició.
Per molt meticuloses que fossin les espe-
cificacions dels enginyers això tampoc no
ens explica res de si es varen complir els
plans fidelment, o a quina proporció de
cases es va aplicar. Jutjant l’Egipte con-
temporani va ser un projecte amb aplica-
cions i èxit limitat. Tant en els casos de les
Fiji o d’Egipte no sabem massa ni de la
rebuda indígena de les idees i plans colo-
nials ni dels propis plans i idees. És neces-
sària una antropologia més històrica i ínti-
ma per complementar l’èmfasi de la disci-
plina colonial.

Tanmateix les connexions entre la casa i
els processos polítics de l’estat deixen
clar que els significats que se’ls donen a
les cases no són només una font
d’estabilitat. Aquests significats estan ells
mateixos enredats en processos històrics.
Poden ser utilitzats com a recurs per
representar el passat que no canvia i per
resistir un projecte d’estat “modernitza-
dor”, o poden ser aprofitats com a vehi-
cle pel canvi.

Per a una descripció més acurada de la
relació entre “la dura mà de l’estat” i les
pràctiques locals, faré servir com a últim
exemple la descripció contemporània de
Frances Pine (1996) de la relació canviant
entre la casa i l’estat en la regió Gorale al
sud-oest de Polònia. Allà a la gent del
poble se’ls coneix pel nom de la seves

“És sens dubte
significatiu que
l’equivalent més
acurat que he
trobat a aquesta
habitació és
l’estudi de
Sigmund Freud
en el Museu
Sigmund Freud,
a prop dels
jardins de
Maresfield.”
JANET CARSTEN
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és obvia – un enfocament als diversos
processos relacionats amb viure en
cases, els quals agafats tots junts donen
el parentiu. Però potser la pregunta esta-
ria més ben formulada a l’inrevés: què
pot oferir a l’antropologia un enfocament
de la casa? M’he concentrat amb les
cases com una forma de subratllar els
significats variats locals que el parentiu
encapsa així com una clau per compren-
dre el seu significat pràctic i quotidià. Les
llars són òbviament les fonts del sosteni-
ment físic, però molt sovint són també el
focus simbòlic de la casa, carregat amb
les imatges de la unitat dels comensals
d’una família. Les cases són refugis mate-
rials així com centres rituals. La seva quo-
tidianitat suggereix tant la importància
del que passa dins les seves parets com
també fa que pugui ser rebutjat com a
familiar i mundà.

Quan enfoquem aquesta familiaritat
podem veure com les divisions de la
casa són inscrites simultàniament per
distincions molt sovint inarticulades
socialment. En moure’s per la casa els
residents aprenen, personifiquen i trans-
porten diferències d’edat, gènere i anti-
guitat. Hem vist com les cases proveei-
xen àncores d’estabilitat. Poden ser
refugis tant en el sentit literal com en el
metafòric, la matèria dels records har-
moniosos, però en part a través dels
seus lligams més amplis amb l’economia
i la política també poden ser fràgils,
subjectes a atacs i destrucció.

M’és impossible comprendre el que és
una casa divorciada de la gent i les rela-
cions que hi ha a dins. D’aquesta forma,
les cases ens ofereixen una forma
d’entendre el significat del parentiu “des
de dins”, és a dir, per mitjà d’una explo-
ració de les intimitats quotidianes que hi
tenen lloc. Això permet la suspensió
d’algunes preconcepcions de les caracte-
rístiques formals del parentiu en termes
analítics. En el seu lloc podem començar
desembolicant els primers principis de la
significació particular del que constitueix
el parentiu en un context local. Una des-
viació arquitectònica pot, en altres parau-
les, portar de nou l’antropologia a allò
que fa millor: la representació de les
paraules locals i la comprensió d’allò en
què estan basades.

JANET CARSTEN
Universitat d’Edimburg

cases, i les cases són la font principal de
la identitat personal i familiar tal i com
passa a l’Alto Minyo a Portugal. És, però,
significatiu, que només la gent local
saben els noms d’aquestes cases. En les
seves relacions amb els estaments ofi-
cials utilitzen els noms que els han donat
l’estat i l’església (Pine 1999:51). Com en
el cas portuguès, hi ha un lligam molt
fort entre la casa i el casament i les cases
són també font de benestar espiritual i
físic (Pine 1996:446-7).

Pine descriu com les cases a Gorale estan
molt associades amb els rituals principals
i suporten a la vegada entitats que per-
sisteixen a través de mecanismes de suc-
cessió i herència. Les podem veure així
com a fonts de la classe d’estabilitat que
ja ha estat delineada en els casos
d’Algèria i Malàisia. Pine també relaciona
la centralitat de la casa, com una institu-
ció, amb la marginalitat econòmica i polí-
tica de Gorale, la seva llunyania geogràfi-
ca i la seva exclusió de l’estat des de
finals del segle XIX fins a meitat del
segle XX. (1996;454;1999:48-51). Tenint
en compte una història de pobresa
implacable, les relacions dels habitants
de Gorale amb el món exterior van ser
de comerç, treball migratori, marketing,
bandidatge i contraban.

Els dos sistemes als quals m’he referit
abans són, doncs una reflexió d’un tren-
cament profund del que Pine refereix

com un sistema “interior” i “exterior”
(1999:51). En relacionar-se amb cadas-
cun d’ells, els habitants de Gorale es
comportaven, tal com ella diu com “cam-
perols de veritat”, és a dir, s’adherien
fortament a una moralitat col·lectiva que
se centra en el treball dur i en la indús-
tria. Però quan entren dins del món
exterior com a treballadors immigrants o
com empresaris o comerciants adopten
una sèrie de valors alternatius que emfa-
sitzen l’astúcia, habilitats d’empresari i
l’individualisme. Aquesta classe de
“comportament enganyós” Pine el rela-
ciona més als valors associats amb els
grups com els gitanos d’Europa de l’est
que a aquells molt sovint atribuïts als
camperols més sedentaris (Pine
1999:45-8). Una característica interes-
sant en aquest cas és la forma que,
davant els intents d’incorporació per
part de l’estat social a Polònia l’any
1960 i 1970, la casa va retenir la seva
centralitat com una institució social.

Mentre l’estat va apoderar-se de moltes
funcions de la casa en termes de criar
els fills, la sanitat i la educació, també
va ser percebut com una amenaça en
termes de col·lectivització i de la des-
trucció de la família camperola. En
aquestes circumstàncies, la gent del
pobles feien les seves cases i les ador-
naven materialment no només por con-
tinuar trobant-hi una font primària
d’identitat, sinó com a resistència a un

estat opressor.

Les cases també facilitaven una espècie
de màscara que disfressaven i legitima-
ven unes activitats associades amb
l’economia informal. Encara que en ter-
mes pràctics la importància dels habitat-
ges pot haver disminuït, el seu significat
ritual ha augmentat (Pine 1996:454-6 ;
1999:53-5). Amb el col·lapse del socia-
lisme les cases i les seves terres es van
convertir, tal i com havia passat en l’era
pre-socialista, en una font principal
pràctica en termes de subsistència.
L’estat, però, continua estan representat
amb termes negatius, reforçant la divisió
entre l’autonomia i l’individualisme amb
el qual Gorale es comunica amb el món
exterior i amb un món interior en el qual
les expressions d’identitat local, com les
cases, són molt elaborades (Pine
1999:57-9).

Així, sota condicions de canvis profunds
socio-econòmics i polítics la casa era en
alguns respectes un recolzament
d’estabilitat i facilitava un idioma de
resistència, però la seva pròpia fortalesa
també revelava una capacitat
d’adaptació i d’incorporació i generava
noves pràctiques i significats.

ELS SIGNIFICATS DE LA CASA
Què pot oferir una antropologia de la
casa a l’arquitectura? La resposta, espero,
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planta d’una casa a un poblat del nÍger.
la manera de construir en unitats
independents, sense forma rigida, permet
anar-se adaptant al creixement i
necessitats de la família.
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