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Les respostes a 1c5 nostre! preguntes més 

generals (. .. ). si és que n'hi ha, cal tro· 

bar-les en el fi detall de la vida en viu. 

C. GEERTZ 

.AJ seu darrer llibre publi cat en vida, 
Avn¡labü Light, I qu e aparegué sis anys 

abans de la seua morr quan ja n'havia fet 
vuitanta, C lifford Gccr LL (San Francisco, 
1926-2006) es va descriu re a si mareix 
sense embulS: .Sóc emògraf i un escriptor 

sobre ernografia de cap a cap, i no fuig sis
remcslI. H avien passar vim-i-set anys emre 

la primera edició de Ln inurpmncid dt Its 
C/llwm (I 973) i aqucsta descripció que féu 
Geert1. de si mateix cap al final de la seua 

vida. I tanmateix, bé podem dir (lue aquest 
llibre fonamental no tan sols per a l'antro

pologia emp/dea - l'Olla expansiva del qual 

impactà sociòlegs i historiadors fins al pUIll 
que hom arribà a dir que enl un «perill _,! 

concorda i s'ajusta a aquest autoretrat, t Ot 

i que COnt~, en alguns aspectes, una bona 

dosi de teoria social. 

AMilt/bIt! Light no era un llibre escrit d 'un 

sol cop, sin6 més aviar un recull d 'arricles 

triats per Grera entre les seues múltiples pu

blicacions, intervencions i debats.lambé ho 

és Ltt inur¡m:ftlció de les cuitI/ res, un volum 

que recollia, en el moment de la publicació 

prim era, treballs dels darrers quinze anys, 

per bé que no tots, ni dc bon trOS, sinó tan 
sols aquells que tractaven explicil:unenr del 

concepte de cultura. En ci ptefaci escrit per 

a l'edició del 2000 -quan ja era professor 

de l' lnstitutc for Advanced Study de la Uni

vcrsitatde Princewn (el 1973, l'any de la pri

mera edició, ho era del Departament d 'An 

uopologia de la Universitat de C hicago)

Gce.rn. explica, amb el seu humor i ironia 

característics, l'origen en pan arz.arós del 

llibre. Si l'havíem de creure, d llibre es va 

publicar quasi a instàn cies de l'edi tor, i 

empès pels dubtes sobre la frn gil unieu de 

la rJ.psòdia de temes que aplegava, havia ha

gut d'escriure una introducció, a sol·lici tud 

d 'aquell, on exposava el punt de vista general 

que aponava una certa il·lació a tot allò. 
Potser serà sobrer dir que aquella intro~ 

ducci6 escrita per a l'ocasió i per encà rrec 

esdevi ngué el text famós on aparegué el 
concepte avui ben conegut, debatut, im

pugnat i m il vegades coment:lI , de tbick 
d~scl'iptioll. En «Descripció densa: cap a 

una teoria interpretativa de la cultura» restà 
formulada la seua concepció tanr de les cul~ 

narescom a complexos de sfmbols o trames 

de significació simbòlica com les cstrarègies 

-per cert, no sols la descripció densa- per 

abordar el seu coneixement o comprensió. 

És a dir, en aquella introducció Geert'l. 

cxplicid els supòsits més generals -onto
lògics i epistemològics en sentir lat- d'un 



momem determinant del gir hermenèutic 
de l'antropologia des de la Segona Guerra 
Mu ndialllns els nostres dies. 

Aixf doncs, La illle/'pl'uació dI! ÜS Cl//~ 

flll'es, com a col!ecud pape/'s. tot i la seua 
varietat temàtica, di buixava retrospcctiva~ 

m C= Ill allò que el mateix Geertz anomenà 
una ... ¡¡nia argumental» , «un [ .. actarde teoria 
cultural desenvolupat a través d 'una sèrie 
d 'anàlisis concretes_ (i per tal d 'acomplir 
allò de «i no faig sistemC$JI, cal posar rot 
l'èmfasi en Ics ducs darreres paraules: a 
través d'anàlisis concretes) . Unes anàlisis 
que tracten de la rel igi6, de Ics difere nts 
formes del sagrat (a Java, a Bali .. . ), del na~ 

cional isme en els nous cstats postcolonials 
(rot corn fJaranr casos asiàtics -Indonèsia, 
Birm~nia [avui la República de la Unió 
de MyanmarJ, l' Índia .. . - i africans, corri 

ara d Marroc i Nigèria), o una anàlisi no 
menys fumosa de la idiosincràsia bali nesa a 
través de l'estudi de l'obsessi6 popular per 

les baralles de galls (faig referència a . Joc 
profund: nores sobre Ics baralles de gaUs 
a Balill). A més, co rn a tribut als clàssics 
contemporanis, un estudi sobre l'obra de 
Claude Lévi~Strauss. Anys després, Geertz 
d igué que pOlser li'htm lròpics cm ci llibre 
d 'antcopologia més bonic que s'havia escrit, 
la qual cosa no era obstacle perquè cririqués 
el francès com a p:u·tlcip d ' un nou t.: tnO~ 

centrisme o . narcisisme cultural» que veia 

insinuar~se a travt~ del seu Rafn i clI/tllm 

i d 'alguns escrits de Richard Rorry - vegeu 
. Liberalisme bu rgès posrmod!rn». 

AI Jlug de la seua trajectòria, Geerrz. 
no deixà d 'escriure sobre els assum ptes 
aplegats a 1.1, imUpl'l!lilció de /a cultu/'es. Per 
exemple, és remarcable el fet que la darrera 
part d'Avlti/ab/e Light, .EI m6n a trossau, 
està dedicada, i de nou a la llum de ¡'expe
riència històcico~pol ¡ l'ica de l'em ancipació 

dels nous estats postcolonials, a reHexionar 
sobre dues qüestions que considera cabdals 
en ci nOSlre present: què és una culrura si no 
és un consens i què és Ull país si no és una 
naci6. Un afer aquest, relacionat amb el que 
havia anomenat en un alt'ce tloc .. Ilciahau 
primordials»,J que con tinuaria U'eballant 

per tal d'entendre els conceptes d'esta t, 
nació, pafs, cultura, poble ... més enllà de 
l' o: periència curopea. Els diversos casos de 
formació dels nous estats - pcnsava- més 
que no confirmar, constituïen Ull:! im~ 

pugnaci6 de la imatge, model o conccpci6 
derivats del fe t que la teoria po[(rica s' havia 
centrat en dos segles de la història d'Europa. 
I ensems, aquesta an.:nci6 als processos de" 
descolonj rJ.aci6 preocupà Geem: per Ics se~ 
ues implicacio ns morals - i polfrique.s-- en la 
dimcnsi6 epistemològica de l'antropologia: 

els nadius ja no podicn ser considerats, sora 
pretext d'Ull cicntifisme impostat, matèria 

inerta d ' un estudi objectivant. si nó que 
se'ls havia d 'escoltar com a agellls lliures 
de projectes polítics en tensió inevitable 
amb les amigues metròpolis i els seus estu~ 
diosos. ~ a dir, ben d 'hor:!. Gecrn tingué 

presents les condicions socials i polítiques 
-no sols retòriqucs, com dcsenvolupà a Tlu 
Antbl'opo/ogist (IS Autbo/'- de b. producci6 
dels tcxms etnogràfics i la seua veritat. O 
d ild'una altra maner:!., al consider:!.r la seua 
pròpia experiència de treball de camp no 
amagà la conflictiva relació dels antropòlegs 
amb els informants, tOt considerant com a 
va riades formes de resisrència les susp id~ 

cies, desconfiança i fins i tor ressentim ent 

que l'esguiten (vegeu ad ili nem ~xe/'Cito el 
que desenvolupà en • Thinking as a moral 
aCf: Erh ical dimensions or anthropological 
fi eldwo rk in lbc New Srates~ i en Afi~r ¡be 
F(/ct. Two COIlIltI'ÜS, Foul' Decflt/t!s, Olie 
Ambrop%gisl). ~ 



Però més enllà dels resultats empírics 
dds estudis aplegats en aquest volum, de 
la seua marisació i vigència postcrior, ci 
que ens mou a llegir avui ú, illurprewdó 
de lel cuitI/rel és el pcculiar cslil de Geem. 
EnlCnguenHlos, no Faig al.lllSió lall sols al 
scu hu mor tan fi, a la seua ironia, que en 
ell sÓn sempre expressió de la vireut epistè~ 

mica d 'un escepticisme moderat antldQrde 
qualsevol dogm:Jtismed'cscola o acadèmic; 
com rampoc pense en el seu aclaparador 
coneixcmem de Ics múltiples rradicions 
culturals -incloent~hi les nostres- que, això 
no obstant, té ci bon gUSt de no convertir 
en innombmbles citacions a pcu de pàgina, 
sin6 que llisca j s'insinua en una prosa fluent 
de frases d'un període inusualment llarg pcr 
a les maneres habituals de l'anglès acadèmic 
en les ciències humanes. Faig referència 
sobretot a la seua peculiar acti tud envC'rs 
la producció de l'aparat conceptual que 
[ota ciència social fa servir als seus esmdis 
empírics particulars, a la seua escriptura ex~ 
pressiva d 'un equilibri [ens - i scnse la pn:~ 

tensió ab iuMa de garamies d'èxit- entre ci 
m:ball de camp i el grau de rcoricitat (per 
d.ir~ho a la manera de Quine). Qualsevo[ 
[eX[ de Gecrt'L, i aquest que ara comente 
entre els .fundacionals~, es troba ben lluny 
de l'aridesa, la monotonia i ci desesperam 
empirismc de curta volada dels innombra
bles lextos clIlogràfics que s'aturen en aquest 
ritus o aquella forma agrària, etc. Però alho
ra, tampoc no ens trobem davant ci proce~ 
d iment de partir d 'una teoria i concebre el 
treball de camp com a mera conhnnaci6 o 
¡¡·Iustració. Per cert, aquest tret dd seu estil, 
que va més enllà de la gràcia li rC'rària, tt a 
veure amb la seua relació amb la fi losofia. 
És sabut que, des dels seus orígens, de totes 
les anomenades ciències humanes potser no 
n'hi ha cap alna amb més vocació filosòfi~ 

ca - per genealogia, constirució, intenció 
i «aut'QritatsII- que l'anrropologia social i 
culmraJ. Molrsdels .pares fu ndadors» foren 
de formació filosòfica, i ha cstat aixI en els 
diferents àmbits lingüfsrics i acadèmics. 
GeerrL no en va SC'f cap excepció, esmdià 
Filosofia i s'hi llicencià abans d'esdevenir 
antropòleg. Però aquesta vessant filosòfica 
de la seua atzarosa carrera professional mai 
no es va evaporar al foc de les pretensions 
cientffiqucs de ['acadèmia. Ara bé,s'acompl! 
de manera força peculiar, atesa la fi losofia 
que el va inspirar. Hi (Ornaré cap al final . 

El cas és que al fi l dels seues estudis par
ticulars-per cerr, en temps de crisi- va per~ 
fi lar un pum de viSia general , al capdavall 
una co ncepció de l'antropologia reduïda a 
etnografia (emologia, a tot esti rar), que ha 
esdevingut un dels seus corrents principals 
des del darrer terç del segle passar fins avui 
mateix. En «Descripció densa: cap a una 
teori a imcrpretativa de la cu llUra~, aqueixa 
introducció que 1'C'di tor li suggerf per al 
volum que coneixem com La imerprettlció 
de IN mltl/rN, no sols hi queda establerta la 
concepció simbòlica de [a cultU ra i el caràç~ 
tcr hermenèuric del saber que li correspon, 
sinó que s'hi posa to t l'èmfasi possi ble en el 
seu cai re d'arr més que no pas de ciència, 
puix que la seua concepció de l 'alllropo lo~ 

gia «(!s troba més a prop del que fa un crf\"ic 
per fer llum sobre un poema que no del que 
fa un astrònom pe .. descobrir una nova cs~ 
trella:.. Les descripcions d(!oses han de des~ 

velar la «jerarquia cstr.J. tificada d'estructures 
significatives» on es produeixen, perceben 
i ilHerpreten les accions simbòliques dels 
homes, han d' intcrpre(af el flux del d iscufs 
social o la lògica informal de la vida real, 
i traclar de rescatar «allò que C'S diu» en 
aquests discursos destinats a perir - o allò 
acruat segons aqueixa lògica informal- i 



moment determinan t del gir hermenèUlic. 
de l'antropologia dc:s de la Segona Guerra 
Mundial fins els nostres d ics. 

Aix! doncs, La illurpr~tftció de I~J clIl~ 
tlll~, com a co"~cted pf/p~11, rar i la seua 
varietat temàtica, dibu ixava retrospectiva
ment allò que el mareix Geertz anomenà 
una «!fnia argumental», "un tractat de tcoria 
cultural dc.~envolupa[ a través d'una sèrie 
d'anàl isis concretes» (i per tal d'acom plir 
allò de .. i no faig sistemcsJl, cal posar tot 
l'èmfasi en les dues darreres paraules: a 
través d'anàlisis concretes). Unes anàlisis 
que tracten de la rcl igi6, de Ics d iferents 
formes del sagrar (a Java, a BalL .. ), del na
cionalisme en els nous estars postcolonials 
(tor comparant casos asiàtics - Indonèsia, 
Birmània [avui la República de la Uni6 
de Myanmar], J'fndia ... - i africans, eOln 
ara ci Marroc i Nigèria), o una anàlisi no 
menys fumosa de la idiosincràsia balinesa a 
través de l'estud i de l'obsessi6 popular per 
les baralles de gal ls (faig referència a IIJOC 
profund: llores sobre les baralles dc= galls 
a BaIiJl). A més, com a tribut als clàssics 
contemporanis, un estudi sobre l'obra dc= 
C laude Lévi-Su;I.lISs. Anys després, Gecrn 
digué que porser 'INslos tròpics era elllibrc= 
d'antropologia més bonic que s'havia escrit, 

la qual cosa no era obstacle perquè critiqués 
d francès com a pardcip d'un nou c=tnO
centrisme o _narcisisme cultural" que veia 
insinuar-~e a través del sc=u Rara j cultllln 

i d 'algulU escrits de Richard Rorry - vegeu 
. Liberal isme burgès postmo~rn •. 

Al llarg de la seua trajectòria, Geefn 
no deixà d 'escriu re sobre els assumptes 
aplegats a ú, illfelprr:mció dr: les cl/ltl/m. Per 
exemple, és rc=marcablc ci fer q ue la darrc=ra 
part d'A/Jllilf/ble Ligbt, .E1 m6n a trossos», 
c=stà dedicada, i d c= nou a la llu m de l'expe
riència hiSlòrico-política de l'emancipació 

dels nous eSTats postcolonials, a reAcxionar 
sobre du~ qliestions que considera cabdals 
en d nostre presem: què és una cultum si no 
és un consens i què és Ull pafs si no és una 
naci6. Un afer aquest, relacionat amb el que 
havia anomenat en un altre lloc .. lldaltats 
primordialsJl,l que continuaria treballant 
per tal d 'enrc= ndre ds concc= pres d'estat, 
nació, pafs, cultura, poble_ .. més cnllà de 
l'experiència europea. Els diversos casos de 
formaci6 dds nous estats - pensava- més 
que no confirmar, consrituïen ulla im
pugnaci6 de la imatge. model o concepció 
derivats del fer que la teoria l'oUrica s'havia 
cc=ntrat en dos segles de la hiStòria d'Europa. 
I ensems, aquesta atenció als processos de 
descoloninaci6 preocupà Gc=ert'l. per les se
ues implicacions morals-i polftiques-en la 

di mensió CpiSt'Cffiològica de l'amropologia: 
els nadius ja no podien ser considerats, sota 
pretext d' un cientifisme impostar, marèria 
inerta d' un estud i object ivant, sin6 que 
.'llIs havia d'escoltar com a agems ll iures 
de pro;c=cles poliries en tensi6 inevi table 
amb Ics ant igues merròpolis i els seus estu
diosos. l~.s a d ir, ben d'ho ra Geern tingué 
presentS Ics condicions socials i polítiquC's 
-no sols retò riq ues, com desenvolupà a TIN 
Amhropologist (/J Allthor- dc= la prod ucció 
dels textOS emogrMies i la seua veri ta t. O 
d it d'una altra manera, al considerar la seua 
pròpia experiència de treball de camp no 
amagà la conflictiva relaci6 dels antropòlegs 
amb els informants, tor co nsideram com a 
variades formes de resistència les suspicà
cies, desconfiança i fins i tOt ressen ti ment 
que l'esguitell (vegeu ad ili lIetu ~x~rcito el 
que desenvolupà en «Thinking as a moral 
act: Ethical dimensions ofa nthropological 
fiddwork in the New Srate5» i ell Afiu tbe 
Ff/et. Two COllll trir:S, FOllI' D~c(/tleJ, Oll~ 
A11I¡,,.opologist} .4 



l'erò més enllà dels resultats empírics 

dels estudis aplegau en aquest volum, de 
la seua matisació i vigència posterior, el 
que ens mOli a llegir avui Lli if/t~rpr~fllció 

d~ üs cu!tum és el peculiar estil de Geert7_ 

Encenguem-nos, no faig al·lusió t'an sols al 
seu humor tan 6, a la seua ironia, que en 

ell són sempre expressió de la virtut epistè
mica d 'un escepticisme moderat amídot de 

qualsevol dogmatisme d 'escola o ¡¡endèmic; 

com tampoc pense en ci seu aclaparador 
co ncixemem de les nll'¡lliples tradicions 

culturals - incloent-hi Ics nostrcs- que, això 

no obsl'ant, té et bon gust de no convenir 

en innombrables ci tacions a peu de pàgina, 
si nó que llisca i s'insinua en una prosa Auent 

de frases d'un perfocle inusualment llarg per 
a Ics maneres habiruals de l'anglès acadèmic 

en les ciències humanes. Faig referència 

sobretot a la seua peculiar actitud envers 

la producció de l'aparat conceptual que 

tota ciència social fa servir als seus estudis 

empfrics particulars, a la seua escriptura oc
pressiva d 'un equil ibri tens - i sense la pre

rensió nb ¡lIitio de garalllies d 'èxit- entre ci 
treball de ca mp i el grau de teo ricitat (per 

dir-ho a la manera de Quine). Qualsevol 

text de Geenz, i aquest que ara comente 
entre els «fundadonals*, es troba ben lluny 

de l'aridesa, la monotonia i ci desesperam 

empirisme de curta volada dels innombra

bles textOS etnogràfics que s'aturen ell aquest 
ritus o aquella forma agrària, etc. Pcrò alho

ra, tam poc no ens trobem davam ci procc

dimem dc partir d ' una reoria i concebre el 

treball de camp com a mcra confirmació o 
il .lustració. Pel' cert, aquC$t trer del seu estil, 

que va més enllà de la gràcia literària, té a 
veure amb la seua relació amb la filosofia. 

t.s sabut que, des dels seus origens, de tOICS 

les anomenades ciències humanes pOtser 110 

n'hi ha cap altra amb més vocació filosò6-

ca - per genealogia, constitució, intenció 
i «autoritats_ que l'antropologia social i 
cultural. Molts dels «parcs fundadors)t foren 
de formació filosòfica, i ha estar així en els 

diferents àmbits Iingli fstics i acadèmics. 

Gccrt'L no en va ser cap excepció, estlldi ~ 
Filosofia i s'h i lIicenci~ abans d 'esdevenir 

antropòleg. Però aquesta vessant filosòfica 

de la seua atzarosa carrera professional mai 

no es va evaporar al foc de Ics pretensions 
científiques de l'ac.ldèmia. Ara bé, s'acornpll 

de manera força peculiar, atesa Ja filosofia 

que el va inspi rar. Hi tornaré cap al 6nal. 

El cas és que al fi l dels selles estudis par

ticulars - per cert, en temps de crisi- va per
filar un punt de vimt general, al capdavall 

una conce¡x:ió de l'antropologia reduïda a 

emografi a (etnologia , a LOt cstirar), que ha 

esdevingut un dels seus corrents principals 

des del darrer rerç del segle pa.~sat fins avui 
mateix:. En .Descripció densa: cap a un<1 

teoria interpretativa de la cultura .. , aqueixa 

introducció que l'ediror li suggerf per al 

volum que co neixem com ÚI imcrprctnció 
de les CIlIt IlI'~S, no sols hi queda establerta la 
co ncepció simbòlica de la cultura i el caràc

ter hermenèutic del saber que li correspon , 
si nó que s'hi posa tot l'èmfasi possible en ci 
seu caire d'a rt més que no pas de ciència, 

puix que Ja scua concepció de l'anrropolo

gia «es troba més a prop del que fa un c ride 

per fer llum sobre un poema que no del que 
ra un astrònom per descobrir una nova es

trella •. Les descripcions dense;c¡ han de des

velar la «jerarquia estratificada d'estruclures 

significatives" on es produeixen, perceben 
i interpreten les accions simbòl iques dels 

homes, han d ' interpretar d Aux del discurs 
social o la lògica informal de la vida real, 

i tractar de rescarar «allò que es diu" en 

aqucsts discursos destinats a perir -o allò 

actuat segons aqueixa lògica inforrnal- i 



fixar-ho e:n Ie:rmes susceptibla d e: COllsulra 

ulterior. I d'altra banda, han de ser _m icros

còpiques., nacrar de _qüestions me:nudes. 
o de .de:rall .. _ Això darrer suscita la pregunra 

per l'cuatU! dc la teoria amropològica en 

sentit ampli. ¿Qui na relaci6 han de: te:nir ds 
atudis antropològics ernrt: si? ¿Han d'abo
car Ics dt:scripciol1s microscòpiques a una 

teoria gene:ral de la illlerpretadó cultural? 
Fe:t i fe:t, ¿és possible l'antropologia com a 

teoria de l'home en absolut ? 

La posició de Ceem. quant a això eret: 
que pot' qualificar-sc de pragmàtica. C al mi

rar d que fan cfecti\l:l.ment ds qui es ded i

quen a l'antropologia, més enllà del que di
uen que f':ln, desitgen o pensen que s'hauria 

d'arribar a fer. I ci que fan són descripcions 

etnogràfiques més o menys generals. I>er 
ram, l'antropologia h etnografia. 1 àn ma

teix, l'ambició cie: l'am ropologia de conèixer 

l'Home Universal a parti r d 'universals cultu

rals, una vegada bandejats aquests per buits 

i poc informatius (bandejament que deri\l:l. 
de: la sella crítica motivada per l'escassa po

tència episrèm icJ del quecn diu ..:concepció 
esuatigràfi ca de l'home.), pot ser assolida 

amb l'etnografia: el que és l'home sols ho 

podem esbrinar en el que són ds homes 

de les difcrt:ms cultures. I allò que són, de 

quina manera es comporten, segons quines 
representacions i pràctiques, d'això ens 

n'informen la interpretacions paniculars 

que ens forneixen les dcscrip&ns denses 
microscòpiques o, millor encara, conjun u 

d'aquesta mena de dcseripcions. 
Abandonada la cerca de lleis generals 

de la cultura (puix que les culrures cona:

budes com a trama de sign ificació no te
nen eficàcia causal), bandejada doncs l'ex· 

plicació segons ci mode.! nomològic (de

ductiu o probabilfstic. talli sc val), allunyats 
al capdavall els afanys de predicció, a l'an. 

tropologia reduïda a emografia li resten ci 
que podrlcm dir-ne inferències clíniques: 
tractar de situar una sèrie de sign ifica nts en 

un marc d 'illlcl .ligibilital. Am bé, aqut:sts 
marcs han de mostrar uheriorment la seua 

potència ilHerpn:t3riva: «el marc de treball 

teòric en termes del qual es fa aquesta 

in terpretació ha de scr capaç de conri nuar 
oferim interpretacions defensables a mesura 

qUt: sc' ns plantegen nous fenòmens socials

(pp. 38-39). Per co nsegüent la distinció, 
relativa, que es d6na en les ciència naturals 

entre dcscripci6lexplicació, es d6na en l'et

nografia de forma encara més relativa com 

a descripci6 densa/cspeci fi c lció. t.s a dir, hi 
ha una membrana molt fina entre fixar la 

significació que tenen dercrmin3d~ accions 

socials pe/' ah seus agents i enunciar (per a 
la comunitat de pertinença de l'antropò

leg) allò que mostra el cone:ixement assoli t 

d'aquesta manera sobre la societat objecte 
d'estudi ¡ sobre la vida social com a (al. Tot 

això, com sembla obvi, reserva a la teoria un 

paper mol t diferent del que acom pleix en el 
cas de les ciències de la n3rura. Vet ad la raó 
d'aquell _i no fàigsistcmCSll de la descripció 

que GcerrL \I:l. fer desi mateix ala fi de la seua 

vida.cEn emografia, la finalirat de la teoria 

és proporcionar un vOClbulari amb el qual 
poder expressar allò que l'acció simbòlica t~ 

a dir sobre ella mateixa, ço és, sobre ci paper 

de la cultura en la vida humana» (p. 39). 
lorncm ar.l al comcnçame:m. I diguem

ho tor d'una: rere Gccrtt hi ha Wingens. 

(ein. J!s curiós, el concepte de thidt deS€rip
lion o descripció densa no el va importar 

de Wiuge:nrsein, si nó d'un altre filòsof del 

llenguatge de: l'escola d'Oxford, GilbeTl 
Ryle, del seu article: _The thinking or 

thoughts, whar is le ¡mueur doinS-) Ara 
bé, 1.1 inAuència de Wingenstcin és més 
pregona i àmplia pc=rqll~, un cop més, arCCta 



ci seu estil de pensamenr, els seus «movi

ments del pensa nI. En La intelJl1?mciddeles 
Cl/ItUJ"I:s Geertz. no ho d iu, però ho endevina 

qualsevol bon coneixedor del filòsof aus
triac establen a Cambridge. Tanma(eix, al 

prefaci del seu darrer llibre, AVllilnble Light, 
per on he començat aquest comcJHari quan 

feia referència a la seua 3ulodescripció, 
Geertt fa una con fessió d':II11or que arriba a 
ser commovedora. Una confessió, per cen , 

que evoca els anys en què opdl per l'alUco

pologia després dels seus començaments 
en filosofia, precisament els anys dels quals 

volgué re tre compre en ci recull d'escrits 

que esdevingué /..11 illferpretllció de le! cultu
re!. Em permetré ara, admirador d'am bdós 

pensadors com sóc, d'i ncloure -violam 

lOtes Ics convencions d 'eslÍl- una llarga 
c itació, que miraré d 'acurtar tan t com em 

deixarà la passió: 

1 ... 1 relacionar el tipus de treball que jo 
fa ig -desvelar Ics singularitats dels modes 

de vida d 'alrres pobles- amb el que fan els 
filòsofs que m'interessen -examinar l'abast i 

l'estrucrura de l'experiència humana i el seu 

sem ir- és una tasca molt més senzilla avui 

que no pas a final dels anys quaranta [ ... } Al 
meu e ntendre, això es deu [ ... J a un canvi 

imporram en la manera com els filòsofs, o 

si més no la majoria, han concebut la seua 

vocació [ ... } La figura que més ha cont ribuït 
al fel que aqueSt canvi fos possible, fins i 

tal qui més in lensamem ci va promoure, 
és [ ... ] el pòstum i esclarido r insurrecte, 

.. el darrer Wingenstein» [ ... 1 Si és veritat, 

com s'ha d it. que d s escripwrs que estem 

disposats a dir-ne mestres d 'aquells que ens 
f.1n la impressió que, en ci fons, han dit allò 

que nosaltres crèiem que teníem als llavis 

però érem incapaços d 'expressar, els qui 
posaren en paraules allò que per a nosaltres 

eren ran sols for m ulacions en esbós t. .. 1 si 

és aixI cm satisfà enormement de reconèixer 
Witrgenstein com el meu mestre [ ... ] la seua 

noció de joc de llenguatge. que fOfllia una 
nova manera de considerar-lo un cop s'ha 

emès com un conjunt de pràctiques, i la 
seua proposta de I(formes cic vida» com «ci 
complex de circumstàncies naturals i cul lll

rals que hom pressuposa [ ... J en qualsevol 
comprensió particular del m6n}' semblaven 

fers a mida pcr a facilimr el tipus d'estudi 

anrropològic (que jo prac ticava, N.S.]. i!s 
verita t que no estaven dissenyals per a això, 
ni tampoc aJtres idc.:cs veïnes i els seus corol

laris -cseguir una regla}' [ ... ) "dir i mostrar~, 

.. aires d e familia", «estar cap t ius d ' una 

imatge .. , "veurc com~ l ... ]-, sinÓ que eren 
part d 'u na crftica despietada j demol idora 

de la fi losofi a ... lla qual ], malgrat cot, més 
aviat reduïa l'escletxa emre aq uesta i allar 

pel món mirant cie descobrir com enmig 

de l'intercanvi de p:trau lcs la gent ( ... ] trava 

una veu direrent i bigarrada I ... ] Movent-se 

emre llocs i gem, cercam sense descans con

trastos i constanlS per a qualsevol i!lluïció 
que podrien aportar sobre qualsevol enigma 

que sorgfs, un dL'CI nra no tanr una postura, 
una visi6 estable i acumulativa d 'una quan

titat fixa de temes, sinÓ més aviat una sèrie 

de posicionamen ts: argumcms variats pera 
nnaJitats variades. Això aporta molta conru

sió i incenesa, potser massa. Però també en 

aquest punr seguim Wiugcnstein: [ .. . ) ,,¿cs 

pm semp re substituir amb avantmge una 
imatge confusa pe r ulla aJrra cic nítida? ¿No 

és tor sovint la confusa la quc justament 
ens caJia?~ (Jllvmigllcioll! filosòfiques, 71 ),6 

I!s aqucsta mena d 'inspiració que tro

bem al rons de Ln imerpl?tltdó de Ie! cultl/trs 
i cic tota la seua obra posrerior: etnografia 

sense volunrat de sistema, però amb la Aairc 
inconfusible d'una cerra fil osofia incerta. O 
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