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Introducció

Quan comencem a estudiar una societat que des del nostre propi posiciona-

ment ens és “estranya”, tendim a començar l’estudi encuriosits, interessats i

amb ganes de descobrir què s’amaga rere allò que ens és desconegut. I sovint,

com en tants moments en la nostra vida social, donem per descomptada una

part d’allò que ens disposem a estudiar, per a fixar-nos en una altra part; la

part que en aquell moment determinat ens sembla la interessant, diferent i

mereixedora de la nostra atenció.

En els estudis de l’Àsia oriental –o de qualsevol altra “societat” que als nostres

ulls ens sembli llunyana– ens centrem sovint en l’estudi de la societat “xine-

sa”, de la societat “japonesa”; allò que ens crida l’atenció és l’estudi, l’anàlisi

d’aquest “altre”, d’aquesta altra societat que no és la nostra i que assumim que

“funciona diferent” i que ens cal estudiar perquè no hi tenim accés immedi-

at, com a la nostra pròpia, on més o menys ens sabem moure entre els codis,

símbols i signes amb prou soltesa per a haver-nos de fer ben poques preguntes

i encarar-nos a pocs “perquès” al llarg del dia.

Això canvia quan, de cop, ens hem de moure per l’entramat de codis, símbols i

signes de les societats xinesa o japonesa, i no ho diem en el sentit de l’idioma,

que ja és per si mateix un entramat de codis i signes que no podem desxifrar

sense un llarg estudi, sinó que ens referim a quelcom més. Quelcom que, mal-

grat dominar l’idioma (com ens podria passar a força llocs de Llatinoamèrica),

igualment no dominaríem: ens referim a les formes�de�sociabilitat que regei-

xen el dia a dia i que es van teixint i reteixint en l’entramat de relacions que

esdevenen societat. Sense conèixer aquests codis, símbols i signes, de ben se-

gur que cometríem força errors “de forma” i faríem un bell munt de preguntes

(sobre allò que pels altres seria claríssim, obvi i donat per descomptat) abans

d’esdevenir capaços de moure’ns per l’entramat social sense cometre errors

d’expressió o de traducció.

Aquesta reflexió inicial ens convida a pensar que, més enllà de problematit-

zar què volem expressar quan diem societat xinesa o japonesa, hauríem de co-

mençar per preguntar-nos què volem dir quan parlem de societat i què estudi-

em quan diem que estudiem “societat”, tant si és una altra o la nostra pròpia.

I per acabar, potser també ens hauríem de preguntar què volem dir quan diem

que estudiem una altra o la nostra pròpia societat i per què el nostre ús de la

paraula societat en el dia a dia tan sovint coincideix amb les fronteres actuals

dels estats que omplen de línies polítiques i de monopoli de l’exercici legítim

de la violència els mapes del nostre planeta.

Feu clic aqui per sentir l’àudio.
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Objectius

Amb l’estudi d’aquests materials, assolirem els objectius següents:

1. Conèixer la complexitat del concepte societat i treballar una aproximació

a aquest concepte, que ens permeti després entrar de ple a l’estudi de la

Xina i el Japó.

2. Treballar una perspectiva relacional en l’estudi de societat.

3. Treballar el concepte de globalització dins el marc teòric treballat de soci-

etat.

4. Treballar el concepte d’orientalisme dins el marc teòric treballat de societat.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció a l’estudi de societat a l’Àsia Oriental
Natàlia Cantó-Milà

1. Què volem dir quan diem societat?

2. La societat mundial

3. World Systems Theory

4. Sobre la globalització. Què és la globalització si parlem d’una societat

mundial?

5. Michel Foucault: el poder del saber i el saber del poder

6. Orientalisme
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