
A la dècada dels anys noranta del segle passat i als primers
anys d’aquest segle va semblar que a la Gran Bretanya pre-
nia forma un determinat tipus de multiculturalisme,
modest, etnoreligiós i comunitari que tenia com a fi comba-
tre la discriminació i el racisme institucional. Es va manifes-
tar en l’informe The Future of Multi-ethnic Britain (2000), de la
Commission on Multi-Ethnic Britain (CMEB)1, així com en
algunes iniciatives del nou laborisme. Entre elles hi ha la
Lawrence Inquiry2, el Race Relations Amendment Act (2000)3, el
finançament d’escoles musulmanes, l’aparició d’un nombre
creixent de minories ètniques de la mateixa rellevància, la
legislació contra la discriminació religiosa i la introducció
de la qüestió religiosa en el cens de 20014.

Tanmateix, des de mitjan 2001, amb els disturbis de les
ciutats del nord d’Anglaterra5 i més tard els atacs de l’11 de
setembre, aquesta tendència va començar a canviar i, en
pocs anys, la majoria dels analistes públics van anunciar la
mort del multiculturalisme. La meva intenció no és analit-
zar aquesta reacció violenta, i tampoc no puc parlar sobre

les recents polítiques públiques, encara que una anàlisi
mostraria que el Govern britànic no ha abandonat el multi-
culturalisme, sinó que hi ha donat suport (Meer and
Modood, 2009). Més aviat m’agradaria prestar atenció a
algunes de les crítiques que caldria prendre’s seriosament.
Al meu parer, cap no implica la “fi del multiculturalisme” i
cadascuna es pot i s’ha de tenir en compte fins a un cert
punt. Aquestes idees es poden aplegar en dos blocs: les que
en general es veuen com un suport al multiculturalisme i
les considerades com a fonamentalment oposades.

Idees que donen suport al multiculturalisme
1. Drets humans bàsics. No crec que ningú qüestioni seriosa-
ment que el tipus de multiculturalisme adient per a la Gran
Bretanya s’hagi de desenvolupar en el context dels drets
humans (en l’informe de la CMEB hi havia un capítol sobre
drets humans), però poques persones estan convençudes
que la igualtat multicultural (amb més motiu que altres for-
mes d’igualtat social) es pugui derivar dels drets humans.
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2. Igualtat de gènere. Cada vegada som més conscients que
algunes formes d’abús contra les dones (per exemple, la clito-
ridectomia o els matrimonis forçosos) es donen d’una mane-
ra desproporcionada en algunes comunitats minoritàries. Per
desgràcia, el feminisme s’ha convertit en sinònim d’una ideo-
logia missionera per expressar la supremacia d’Occident sobre
els altres. El fenomen es dóna principalment en la dreta, enca-
ra que aquesta tendència no està absent en l’esquerra. A més,
pel que fa a polítiques pràctiques, és clar que alguns d’aquests
problemes només es podrien tractar seriosament mitjançant
la cooperació de les comunitats implicades. Les aproxima-
cions estridents i autoritàries acostumen a ser contrapro-
duents i a crear comunitats estigmatitzades i assetjades.

Són motius d’aquesta mena els que han portat a una
polarització lamentable en aquests assumptes, tot i que els
punts en comú són realment considerables. Perquè els
multiculturalistes rebutgen amb claredat la violència, la
coerció o el debilitament de la igualtat legal de les dones,
encara que també hi deu haver algunes àrees limitades on
sorgeixen desacords sobre què constitueix la igualtat. No
disposo de prou espai per analitzar aquests casos, però l’ar-
gument principal que defenso troba fonament en la tesi
d’Anne Phillips (Phillips, 2007) que no hi ha una oposició
intrínseca entre igualtat de gènere i multiculturalisme.

3. Immigració constant, superdiversitat. Hem experimentat,
experimentem i s’afirma que continuarem experimentant
una immigració a gran escala. Donada la diversitat de llocs
de procedència dels migrants, el resultat no són comuni-
tats, sinó una massa agitada de llengües, etnicitats i reli-
gions que se superposen les unes a les altres i creen una
“superdiversitat” (Vertovec, 2006). Però d’aquí no es desprèn
que les comunitats que s’han establert, especialment les
postcolonials, que tenen una relació històrica particular
amb la Gran Bretanya, perdin la seva importància política.

4. Transnacionalisme. Hom afirma que la globalització, la
migració i les telecomunicacions han creat poblacions dis-
perses entre els països, que interactuen més entre elles i
tenen un major sentit de la lleialtat que el que podrien tenir
amb els seus conciutadans. Vincles diaspòrics com aquest
existeixen i poden augmentar, però no estic convençut que
el resultat global sigui una erosió inevitable de la ciutada-
nia nacional: els britànics afrocaribenys i sud-asiàtics tenen
família en els seus països d’origen i als Estats Units i el
Canadà, però hi ha poques evidències que la majoria d’a-
questes famílies, o fins i tot algunes, no se sentin britàni-
ques, americanes, canadenques, etc.

Desafiaments al multiculturalisme
1. Cohesió comunitària / ciutadania / valors comuns / “Britishness”.
Aplego aquests termes, encara que entenc que no tots signi-

fiquen el mateix. Hi ha persones que poden posar l’èmfasi
en un en detriment dels altres, o fins i tot considerar-ne
algun com a innecessari. No obstant això, aquests concep-
tes s’han invocat recentment com a dipositaris del senti-
ment de comunitat que han de tenir els membres de la
societat britànica, ja que s’afirma que el fetitxe de la diferèn-
cia ha enfosquit tal sentiment.

Es manté que la Gran Bretanya, com a societat i com a
estat, ha promogut molt feblement el sentiment de comu-
nitat, i que cal posar remei a aquesta situació. És per això
que s’han introduït mesures com ara el jurament de lleial-
tat a l’estil nord-americà en les cerimònies de naturalització
(com va recomanar la CMEB), l’exigència de competència
lingüística en anglès com a requisit per obtenir la ciutada-
nia i l’educació ciutadana per als immigrants, que ja s’aplica
en tots els instituts d’ensenyament secundari.

Molts defensors d’aquest enfocament també aporten
algunes consideracions positives sobre el multiculturalis-
me i indiquen que en palesar els seus errors estan tractant
de corregir-ho. Segons la seva opinió, el multiculturalisme
no aconsegueix entendre la necessitat, si vol reeixir, de des-
envolupar-se en un marc més ampli. Diria que això és cert
de Bernard Crick6, Ted Cantle7 i la Commission on
Integration and Cohesion8, incloent-hi la majoria de decla-
racions oficials del Govern, almenys durant l’era Blair.

D’altra banda, n’hi ha que sostenen versions d’aquest
punt de vista expressament emmarcades sota el lema “el
multiculturalisme és mort”. Mentre que en la dreta el multi-
culturalisme és considerat com un fet que sempre ha estat
erroni –per exemple, la columnista i escriptora Melanie
Phillips (M. Phillips, 2006) i el diputat conservador Michael
Gove (Gove, 2006)–, el punt de vista més centrista, i de vega-
des d’esquerres, és que va estar bé per al seu temps, però
que aquest temps ha acabat –per exemple, el president de
l’Equalities and Human Rights Commission9, Trevor
Phillips, i l’editor de Prospect10, David Goodhart–. Podem tro-
bar un exemple recent d’aquesta posició en el llibre The
Home We Build Together, del “gran rabí” Jonathan Sacks (Sacks,
2007), quan en els seus primers llibres havia estat un elo-
qüent defensor del pluralisme comunitari.

Aquests crítics proven els seus punts de vista citant-se
els uns als altres, en comptes d’analitzar els textos dels
multiculturalistes, la qual cosa no és sorprenent, ja que els
teòrics polítics del multiculturalisme l’entenen com un pro-
jecte d’inclusió, i així és també com ho va veure la CMEB.

Potser el més encertat que es pot dir d’aquest punt de
vista és que nosaltres, a Europa, som més propensos a pen-
sar que allò nacional i allò multicultural són incompatibles.
En altres parts del món, on ha estat adoptat com un projec-
te de l’Estat o com un projecte nacional –al Canadà,
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Austràlia i Malàisia, per exemple–, el multiculturalisme no
ha coincidit simplement amb el projecte de construcció
nacional, sinó que de vegades n’ha estat una part integrant.

A més, no té sentit fomentar unes identitats multicultu-
rals o minoritàries fortes i unes identitats comunes o nacio-
nals febles. Les identitats multiculturals fortes són quel-
com bo –no són intrínsecament divisòries, reaccionàries o
cinquenes columnes–, però necessiten un marc de narrati-
ves nacionals vibrants i dinàmiques, així com les cerimò-
nies i rituals que donen expressió a la identitat nacional.
Aquesta última, però, s’hauria de teixir mitjançant el debat i
la discussió, en comptes de reduir-la a una llista de valors
imposats. Per a això és important la ciutadania, i també el
dret de tothom, en especial dels grups abans marginats o
admesos recentment, a fer reivindicacions sobre la identitat
nacional. D’aquesta manera, es pot plantar cara al racisme i
a altres maneres d’estigmatitzar identitats, i posar al seu
lloc una política de respecte mutu i inclusió.

Posar l’èmfasi en la ciutadania pot ser un recordatori útil
per als multiculturalistes d’allò que alguns d’ells, de vega-
des, poden passar per alt; però això no suposa una crítica ni
un substitut per al multiculturalisme.

2. Crítiques a les polítiques de grups. Poden prendre tres for-
mes:

a) Les societats liberals només poden reconèixer drets
individuals.– Mentre que els drets individuals són fona-
mentals per a les democràcies liberals, moltes de les políti-
ques igualitàries socialdemòcrates serien impossibles si no
reconeguéssim també els grups de distintes maneres. Per

exemple, els sindicats en relació amb les negociacions
col·lectives; l’idioma gal·lès com una de les llengües nacio-
nals de Gal·les; la secció femenina en el Partit Laborista; la
discriminació positiva per als grups racials amb poca repre-
sentació en els llocs de treball; el finançament estatal per a
escoles religioses; l’exempció de les lleis de seguretat per
als motociclistes sikhs que porten turbant.

Podríem donar més exemples que, com els anteriors,
indiquen que una política democràtica liberal assumeix, de
maneres molt diferents, el reconeixement i l’enfortiment de
distintes classes de grups.

b) Grups com els musulmans són internament
diversos.– Hi ha un argument en la teoria social que asse-
nyala que els grups estan compostos per individus, que no
hi ha característiques essencials que defineixin els grups i
que, per tant, parlar de grups és simplista en el pla teòric i
normalment emmascara una motivació política.

És cert que de vegades podem treballar amb idees ordinà-
ries11 sobre els grups, però això no és el mateix que negar l’e-
xistència dels grups dels quals parlen els multiculturalistes.
Potser necessitem conceptes menys estrictes dels grups, però
això té a veure amb la natura de les categories socials i no
amb el multiculturalisme per se. En aquest sentit, totes les
categories grupals es construeixen socialment, però és clar
que la gent sent que pertany a algun grup o n’és exclosa.

Una de les raons per les quals no podem ignorar les con-
cepcions comunitàries de la diferència és que les minories
sovint es veuen i es descriuen a si mateixes compartint una
identitat grupal a través de categories com ara “jueu”,
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“musulmà” o “sikh”, entre d’altres. Si acceptem que aques-
tes categories no són menys vàlides que les de “classe tre-
balladora”, “dona”, “negre” o “jove”, sembla inconsistent
rebutjar certes categories grupals simplement perquè estan
subjectes a la mateixa tensió dialèctica entre l’especificitat i
la generalitat que totes les categories d’aquest tipus. Usar
categories grupals no és “essencialitzar” o “reificar”, ja que
les categories de “jueu”, “musulmà” o “sikh” poden ser
internament tan diverses com les de “cristià”, “belga”, “clas-
se mitjana” o qualsevol altra categoria útil a l’hora d’orde-
nar el nostre pensament.

c) De la hibridesa i més enllà de la raça/etnicitat a les
identitats múltiples.– El que s’ha dit anteriorment es rela-
ciona amb la tercera crítica. S’argumenta que les etnicitats
comunals es dissolen davant els nostres ulls, ja que la gent,
especialment la gent jove, interactua i es barreja entre si. Es
diu que les persones no pertanyen a comunitats determina-
des, sinó a una barrija-barreja urbana, encarnada en formes
d’oci globalitzades i comercialitzades. Sovint és justament
això el que la gent pensa quan afirma que li agrada la “diver-
sitat” o que està a favor d’una societat multicultural (però
no del multiculturalisme).

Moltes investigacions corroboren aquesta lectura socio-
lògica. Però la investigació també mostra que aquestes
“noves etnicitats” i hibridacions no substitueixen un altre
tipus d’identitats a les quals es dóna més prioritat, sinó que
hi coexisteixen. Que tots tinguem múltiples identitats no
vol dir que totes hagin de ser de la mateixa importància per
a nosaltres. De fet, els grups marginats i estigmatitzats,

grups que senten que sempre es parla d’ells, que són estere-
otipats o que estan sota pressió política –exactament la
classe de minories importants per al multiculturalisme–,
són més propensos a aferrar-se a pocs elements identitaris,
per no dir només un, que a delectar-se en la multiplicitat. 

Això és exactament el que trobem en grups com ara els
britànics musulmans, que s’inclinen més a concedir impor-
tància al fet de ser “musulmans” i “britànics” (típics) i a
considerar que aquestes identitats tenen un macrosignifi-
cat present en la majoria dels contextos públics. 

3. Secularisme. El multiculturalisme no va ser concebut
pensant en els grups religiosos, però els grups defensats
pels multiculturalistes com a racials o ètnics també han
començat a reafirmar les identitats religioses, i fins i tot de
vegades a donar-hi primacia. Aquest fet causa tensions amb
aquells –incloent-hi molts multiculturalistes– que conside-
ren que la religió hauria de ser una qüestió privada i no
pública, i encara menys una qüestió política i de cap mane-
ra una qüestió d’Estat. D’altra banda, això sembla simple-
ment un prejudici arbitrari, tot i que històricament fundat,
contra un tipus de minoria. 

Això ha dividit els multiculturalistes i ha debilitat el
suport al multiculturalisme. I l’assumpte no és pas una
qüestió menor, donada la importància política que han
adquirit els musulmans i l’estimació que poden constituir
prop del 15% de la població de l’Europa occidental el 2035.

Tanmateix, el secularisme en totes les seves formes no
s’oposa intrínsecament a un multiculturalisme comunitari
etnoreligiós. Això sembla radical com a concepte ideològic,
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i aquesta és la interpretació preferida a França, però en la
majoria de les democràcies el secularisme adopta formes
més moderades, i els compromisos entre la religió organit-
zada i l’Estat són el fet més normal. Aquests compromisos
varien d’un país a un altre; per exemple, al Regne Unit els
bisbes seuen en l’assemblea legislativa i la religió queda
fora de les disputes electorals, mentre que als EUA és justa-
ment el contrari, però tots dos països tenen organitzacions
polítiques seculars. 

Això significa que en tota organització política democrà-
tica secular hi ha precedents, acords d’status quo i recursos
institucionals usats per acomodar algunes exigències polí-
tiques dels grups religiosos. Jo suggeriria, per tant, que els
multiculturalistes estudiessin aquests acords històrics (per
exemple, el finançament estatal d’escoles religioses a
Anglaterra) i tractessin de veure com poden ser multicultu-
ralitzats; dit altrament, usar-los per satisfer les necessitats
de nous grups de ciutadans.

De vegades, l’extensió d’un precedent serà considerada
com a controvertida (per exemple, estendre el reconeixe-
ment legal de les corts jueves d’arbitratge en qüestions com
ara el divorci –Beth DIN– als musulmans), i de vegades reli-
gions relativament noves per a la Gran Bretanya poden sus-
citar qüestions sense un precedent clar. Així doncs, el meu
argument no és que no hi haurà dilemes polítics en aquest
àmbit, sinó que no hi ha cap raó per convertir en excepcio-
nals i més problemàtiques les demandes dels grups religio-
sos, enganyant-nos a nosaltres mateixos en pensar que
aquestes demandes són incompatibles amb el secularisme.

La meva conclusió, per tant, és que cal prendre’s seriosa-
ment moltes crítiques de les crítiques legítimes que es fan
al multiculturalisme, encara que cap no justifica el seu
abandonament. En tot cas, haurien de modificar-lo i enfor-
tir-lo. Els tres desafiaments exposats són, de fet, similars a
les idees que hi donen suport, en el sentit que són correc-
cions i no alternatives. Estic d’acord amb tals desafiaments
quan es combinen amb el multiculturalisme, i quan són
usats per corregir, enfortir i anar més enllà de cadascun.
Això és el que tractem de fer a la CMEB (vegeu la nota 1) i el
que he tractat de fer al meu llibre (Modood, 2007). És una
combinació difícil i inestable, però continuo creient que cal
fer això, ara com ara.

No necessitem una visió de la ciutadania confinada a
l’Estat, sinó disseminada a través de la societat, compatible
amb les múltiples formes d’agrupació contemporànies i
sostinguda a través del diàleg; formes plurals de representa-
ció que no prenguin un grup com a model al qual s’han d’a-
justar tots els altres; i identitats nacionals noves i reforma-
des. Això és el multiculturalisme. 
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Aquest article va ser escrit originàriament per a la taula rodona
Multiculturalism: bringing us together or driving us apart?,
organitzada per l’Institute for Jewish Policy Research i el Runnymede
Trust, i que es va dur a terme el 31 de març de 2008. Va ser editat per
primera vegada en anglès a Public Policy Research, juny-agost de
2008. La traducció al castellà i les notes són de Damián Omar
Martínez Arias.
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Notes del traductor
1 El futur de la Gran Bretanya multiètnica (2000), de la Comissió de la Gran

Bretanya Multiètnica (CMEB), o Informe Parekh. Aquesta comissió va ser
establerta pel Runnymede Trust el 1997 a fi de considerar les implicacions
polítiques i culturals de la canviant diversitat cultural al Regne Unit. El pro-
jecte, que va durar tres anys, revisava la filosofia pública respecte de les
comunitats ètniques minoritàries i feia recomanacions de polítiques concre-
tes a escala nacional i local. L’Informe Parekh és la publicació dels resultats
d’aquesta recerca.

2 També conegut com a Stephen Lawrence Inquiry Report. Aquest informe rea-
litzat arran de l’assassinat d’Stephen Lawrence assenyalava, entre d’altres
coses, un alt grau de racisme institucional en la policia metropolitana de
Londres i presentava un total de setanta recomanacions per a la reforma del
cos de policia.

3 Esmena a la Llei de relacions racials, realitzada l’any 2000, després de l’as-
sassinat d’Stephen Lawrence, com un intent d’evitar el racisme institucional.
Si la Llei de relacions racials de 1976 considerava il·legal la discriminació
basada en la raça, el color o la nacionalitat, amb aquesta esmena s’obliga les
autoritats públiques, no sols a combatre la discriminació il·legal quan i on
s’ha produït, sinó també a prendre la iniciativa per prevenir-la, adoptant
solucions eficients allí on se suposi que pot tenir lloc.

4 Encara que el cens de 1851 incloïa una pregunta sobre la religió en un full
separat, la resposta a la qual no era obligatòria, el cens de 2001 va ser el pri-
mer al Regne Unit a preguntar per la religió dels enquestats en el formulari
principal.

5 Els principals disturbis, que van començar el 7 de juliol de 2001, es van pro-
duir a la ciutat de Bradford, al comtat de West Yorkshire. Van succeir com a
resultat de les creixents tensions entre les minories ètniques i la majoria
blanca, a les quals es va afegir la confrontació entre la Lliga Antinazi i grups
d’extrema dreta com el Front Nacional. Als mesos de maig i juny del mateix
any van tenir lloc disturbis similars en altres ciutats del nord d’Anglaterra.

6 Sir Bernard Rowland Crick, teòric polític socialdemòcrata britànic. Mort al
desembre de 2008.

7 Va realitzar l’anomenat Informe Cantle, que pretenia examinar els esforços
dels municipis anglesos en favor de la cohesió comunitària i l’harmonia
entre els distints grups ètnics.

8 Comissió d’Integració i Cohesió. S’autodefineix com un “grup assessor creat
per estudiar com les àrees locals poden […] incrementar la diversitat, i […]
respondre a les tensions que de vegades pot generar”.

9 Comissió de les Igualtats i els Drets Humans.
10 Revista cultural britànica.
11 L’autor usa el terme crude idees, amb el qual es refereix a idees simples, no

elaborades intel·lectualment, amb una escassa sofisticació teòrica.
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