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BLOC TEMÀTIC I
CULTURA, PATRIMONI CULTURAL I TURISME

Tema 1: Cultura i processos de canvi cultural.
1. Cultura: definició i característiques.
2. Conceptes associats a la cultura.
3. Etnocentrisme i relativisme cultural.
4. Processos de canvi cultural: la difusió.
5. Diversitat cultural. Aculturació, assimilació i 

comunicació intercultural.



1.1. CULTURA: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES
El concepte de cultura ha sigut objecte de diverses 
interpretacions al llarg de la història:

• Des de l’Imperi Romà fins al segle XVII: cultiu de la terra.
• Il·lustració: l’ésser humà com a ésser racional. Cultura passa a 

ser el caràcter distintiu de l’espècie humana. És un element 
propi de l’home i de l’home europeu. Per tant, estableix una 
categorització de les comunitats entre cultes i incultes, 
avançades i primitives.

• Segle XIX: comença a qüestionar-se aquest universalisme i es 
destaca la diversitat de cultures; perspectiva pròpia del 
Romanticisme i de les aportacions de l’antropologia.



1.1. CULTURA: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

• El concepte de CULTURA s’ha incorporat al nostre discurs 
quotidià: cultura del futbol, cultura mèdica, cultura 
juvenil…

• Cultura s’ha convertit en un calaix de sastre, una caixa 
negra.

• En realitat parlem d’explicar situacions i fets recorrent al 
concepte de cultura.

• Per tant, QUÈ ÉS CULTURA? Hi ha tantes definicions com 
autors.



E. Tylor (1871)

“Cultura [...] és el tot complex que 
inclou el coneixement, la creença, 

l’art, la moral, la llei, el costum i 
qualsevol altra 

capacitat o hàbit adquirit per 
l’home (ésser humà) en tant que 

membre d’una societat.”

1.1. CULTURA: DEFINICIÓ I 
CARACTERÍSTIQUES

Edward Burnett Tylor (1832-1917). Font: 
autoria Photo. Elliot & Fry, recuperat el 4 

de maig de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E
._B._Tylor_portrait._Folk-Lore,_vol._28.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._B._Tylor_portrait._Folk-Lore,_vol._28.png


Actualment, podríem dir que 
CULTURA és el conjunt de processos 

socials de producció, circulació i 
consum de la significació en la vida 

social, és a dir, la cultura és a priori de 
les PERSONES.

1.1. CULTURA: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES



Adam Kuper es basa en tres supòsits:
1. La cultura no és un assumpte de raça: tots els éssers humans 

comparteixen la gran majoria de la informació genètica i les 
mínimes diferències existents en l’ADN són diferències 
individuals.

2. La cultura comuna humana ha avançat i ha progressat: 
parlem del progrés humà, del procés d’hominització, ens 
referim a qüestions que han afectat tots els grups humans i no 
a certes característiques que diferenciaven la cultura 
occidental d’altres cultures qualificades com a “primitives”. 

3. La cultura és essencialment una qüestió d’idees i valors: es 
tracta d’un sistema simbòlic.

1.1. CULTURA: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Adam Kuper (1941). Font: autoria 
Boston University, recuperat el 4 de 

maig de 2018: 
http://www.bu.edu/anthrop/

http://www.bu.edu/
http://www.bu.edu/anthrop/


• La cultura s’aprèn i es transmesa a través del procés de 
socialització i endoculturació:
• És un aparell simbòlic que ens ofereix unes 

determinades ulleres a través de les quals veiem i 
interpretem la realitat.

• Cada societat transmet als seus membres uns valors, 
actituds, maneres de pensar i actuar.

• Ens fan tenir una identitat cultural determinada.

1.1. CULTURA: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES



DEFINICIÓ DE CULTURA PER LA UNESCO
“La cultura es pot considerar actualment com el conjunt dels trets 

distintius, espirituals i materials, intel·lectuals i afectius que caracteritzen 
una societat o un grup social. Engloba, a més de les arts i les lletres, els 
modes de vida, els drets fonamentals de l’ésser humà, els sistemes de 

valors, les tradicions i les creences, i la capacitat que dóna a l’home de 
reflexionar sobre ell mateix. És la que fa de nosaltres éssers 

específicament humans, racionals, crítics i èticament compromesos. A 
través seu, destriem els valors i efectuem opcions. A través 

seu, l’home s’expressa, pren consciència d’ell mateix, es reconeix com 
un projecte inacabat, posa en qüestió les seues pròpies realitzacions, 

busca incansablement noves significacions, i crea obres que el 
transcendeixen.”

Mèxic, 1982.

http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/


1. La cultura és apresa. Totes les societats i pobles tenen cultura.
2. La cultura és compartida. 
3. La cultura és general i específica. Tots els éssers humans estan 

capacitats per a compartir la cultura, però la gent viu en cultures 
particulars, en les quals és endoculturat, seguint les pautes dels seus 
antecessors.

4. La cultura és simbòlica. Símbols: signes que no tenen una connexió 
necessària ni natural amb el que representen.

5. La cultura sotmet la natura. Les necessitats biològiques són adaptades 
per la cultura; així, cada grup humà les expressa d’una manera 
específica. Les formes de menjar, dormir, etc. passen a ser hàbits 
culturals.

1.1. CULTURA: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES
C. Ph. Kottak



6. La cultura ho abasta tot.
7. La cultura està integrada, és pautada. Els costums, institucions, 

creences i valors estan interrelacionats; si un canvia, els altres 
també ho fan. Existeixen normes que donen continuïtat a la cultura.

8. La gent utilitza creativament la cultura. Les mateixes regles poden 
ser apreses, interpretades o executades de manera diferent pels 
individus, cosa que demostra la creativitat dels éssers humans.

9. La cultura és adaptada, i adaptada malament. Els caràcters i 
patrons culturals també es poden adaptar bé o poden ser mal 
adaptats, i amenaçar així l’existència continuada del grup 
(supervivència i reproducció).

1.1. CULTURA: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES
C. Ph. Kottak



1.2. CONCEPTES ASSOCIATS A LA CULTURA
 GLOBALITZACIÓ: una sèrie de processos que promouen el canvi en un món en 

què els països i les persones estan cada vegada més interconnectats i són més 
interdependents.

Xoc de civilitzacions Model de conflicte
McDonalització Model d’expansió i poder
Hibridació Model de mescla
Relocalització Recreació i modificació local de la cultura 

global

 GLOCALITZACIÓ: “pensa en global i actua en local”; un encreuament 
multidimensional entre espais globals i locals, entre macroestructures i les 
micropràctiques, en què les societats es mostren cada vegada més complexes i 
heterogènies, i les cultures es configuren en contacte permanent amb altres 
cultures. 



 SEGREGACIONISME: és el conjunt de 
normes, pràctiques o discursos socials que 
té com a efecte la marginació a què se 
sotmet els grups culturals considerats 
minoritaris, que no són reconeguts com a 
iguals ni posseïdors dels mateixos drets 
que la cultura dominant. 

EXEMPLE: les polítiques:
de l’Alemanya Nazi;
dels Estats Units fins als anys 1960; i,
de l’Apartheid sud-africà (1948-1992).

1.2. CONCEPTES ASSOCIATS A LA 
CULTURA

Una jove afroamericana en una pila d'aigua destinada per a l’ús 
de persones de color, en Carolina del Nord (Estats Units), 1938.  

Font: autor John Vachon, recuperat el 4 de maig de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Segregation_1938b.jpg

Dos cartells en una platja de Ciudad del 
Cabo en 1985.

Font: autor Ullischnulli (Ulrich Stelzner),
recuperat el 4 de maig de 2018: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ap
artheid.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Segregation_1938b.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apartheid.jpg


 FUSIÓ CULTURAL: planteja la igualtat de tota la ciutadania; promou el 
respecte per les diferències, afirmant que la identitat cultural d’un país s’ha 
de formar amb les aportacions de tots els grups que el componen. Però en 
realitat obliga a un canvi cultural que tendeix cap a una societat 
homogènia, en què els diferents grups socioculturals veuen transformades 
les seues cultures d’origen. 

1.2. CONCEPTES ASSOCIATS A LA CULTURA

EXEMPLES

Reserva índia en Arizona (2012, EEUU). Font: autora 
Nuria Sánchez, recuperat el 4 de maig de 2018: 

https://www.vuelaviajes.com/visitar-las-reservas-de-
indios-en-arizona/

Viatge inuit en 1995. Font: autoria Ansgar 
Walk, recuperat el 4 de maig de 2018: 

https://ast.wikipedia.org/wiki/Ficheru:Inuit_Tr
avelling_1995-06-14.jpg

Aborigen australià amb un didgerido (2009). Font: 
autoria Absolut Australia, recuperat el 4 de maig de 

2018: https://www.absolutviajes.com/wp-
content/uploads/2009/06/didgeridoo3.jpg

https://www.vuelaviajes.com/visitar-las-reservas-de-indios-en-arizona/
https://ast.wikipedia.org/wiki/Ficheru:Inuit_Travelling_1995-06-14.jpg
https://www.absolutviajes.com/author/absolutaustralia/
https://www.absolutviajes.com/wp-content/uploads/2009/06/didgeridoo3.jpg


MULTICULTURALISME: parteix de la idea constatada que 
existeix una diversitat cultural en les societats; defensa la 
igualtat de totes les persones davant la llei. No obstant això, 
en la pràctica només aborda la coexistència pacífica, més 
que la convivència, 
en una realitat 
estàtica.

EXEMPLE: 
Espanya

1.2. CONCEPTES ASSOCIATS A LA CULTURA

Celebració de BollyMadrid, Festival de Cultura Índia 
en el barri de Lavapiés (2013, Madrid). Font: autor 
Víctor Ferrando, recuperat el 4 de maig de 2018: 

http://www.fotoescapada.com/wp-
content/uploads/2013/08/Paseando-por-Lavapies-

10.jpg

http://www.fotoescapada.com/wp-content/uploads/2013/08/Paseando-por-Lavapies-10.jpg


 INTERCULTURALITAT: 
 intenta superar la mera coexistència territorial i busca el 

diàleg entre persones procedents de tradicions culturals 
diferents;

 reconeix les diferències culturals, però desenvolupa relacions 
i intercanvis entre individus i grups culturalment diferenciats.

EXEMPLE:

1.2. CONCEPTES ASSOCIATS A LA CULTURA



L’ésser humà necessita, per a poder viure, dotar de sentit el que 
l’envolta, i els estereotips i prejudicis són mecanismes cognitius 
basats en idees i opinions ja formades sobre l’entorn de manera 
indirecta, que ens permeten donar sentit al nostre univers 
referencial:
 ESTEREOTIP: creença exagerada sobre els costums i atributs 

d’un determinat grup o categoria social.
 PREJUDICI: comprèn un judici negatiu preconcebut de 

persones i grups basat en estereotips; és una actitud.
DISCRIMINACIÓ: polítiques i pràctiques que perjudiquen un 

grup i els seus membres. 

1.2. CONCEPTES ASSOCIATS A LA CULTURA



• Què és el racisme? Es tracta d’una filosofia social de 
base biologicista que propugna i afirma que les 
persones de diferents grups humans difereixen en valor; 
NEORACISME basat, no ja en les diferències de raça, 
sinó en les culturals.

• Com es pot manifestar el racisme?
• De manera directa: insultant, pegant, amenaçant, 

humiliant, marginant, rebutjant...
• De manera indirecta: eliminant algun dret, com el 

dret a l’educació, a la sanitat, a circular lliurement…

1.2. CONCEPTES ASSOCIATS A LA CULTURA



• De la mateixa manera, hi ha altres formes de manifestar 
el racisme, en alguns casos desgraciadament 
coneguts:
• etnocidi, entès com l’eliminació d’una cultura; i,
• genocidi, eliminació física d'un grup ètnic.

• Naixem racistes o ens hi fem? No naixem racistes, 
aprenem a ser racistes per mitjà de la ignorància, la 
xenofòbia i pels prejudicis i estereotips.

• Què és la xenofòbia? És l’odi, la repugnància o 
l’hostilitat cap a les persones estrangeres.

1.2. CONCEPTES ASSOCIATS A LA CULTURA



IDENTITAT CULTURAL I ETNICITAT
Sentiment compartit d’identitat en un grup sobre la base del patrimoni cultural, l’idioma o la cultura. 

1.2. CONCEPTES ASSOCIATS A LA CULTURA

Mapa amb la situació de les diferents famílies lingüístiques. Font: autoria es:Usuario:Industrius, recuperat el 4 de maig de 2018: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Mapa_Lenguas_del_Mundo.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Mapa_Lenguas_del_Mundo.png


1.3. ETNOCENTRISME I RELATIVISME CULTURAL

Una actitud molt freqüent pel que fa al
coneixement i contacte amb les persones i 

grups considerats culturals és l’etnocentrisme. És a dir, 
la tendència a considerar superior la pròpia cultura i 

aplicar els propis valors culturals per a jutjar el 
comportament i les creences de persones d’altres 

cultures.

TOTES LES CULTURES SÓN ETNOCÈNTRIQUES.



El relativisme cultural argumenta que el 
comportament en una cultura particular no ha 
de ser jutjat amb els patrons d’una altra.

Drets humans qüestionen els principis del 
relativisme cultural; invoca un àmbit de justícia i 
de moralitat que va més enllà i està per damunt 
de països, cultures i religions.

1.3. ETNOCENTRISME I RELATIVISME CULTURAL



1.4. PROCESSOS DE CANVI CULTURAL: LA DIFUSIÓ
COM CANVIEN LES CULTURES?

 La INVENCIÓ: tipus:
a) Invenció inconscient: AGRICULTURA.
b) Invenció intencionada: FRIGORÍFIC.

 La DIFUSIÓ: transmissió de trets culturals d’una cultura i societat a una altra 
diferent. Models:

a) Contacte directe: elements culturals d’una societat adoptats per societats 
pròximes a elles i des d’allí s’estenen a altres, com el paper, inventat a la Xina.

b) Contacte intermedi: un tercer s’ocupa de traslladar els trets d’una cultura a 
una altra: comerciants, militars, etc.

c) Per estímul: conèixer un tret cultural d’una altra societat pot motivar la 
invenció i el desenvolupament d’elements basats en l’anterior que s’aplicaran 
a la cultura pròpia, com el sistema d’escriptura sil·làbic dels cherokees.



COM CANVIEN LES CULTURES?
 ACULTURACIÓ: procés de transformació cultural per la influència del 

contacte o interacció entre comunitats culturals diferents.
 ASSIMILACIONISME: model de relació més freqüent. Les tradicions culturals 

considerades minoritàries han “d’adoptar” la llengua, els valors i els senyals 
d’identitat de la cultura dominant i renunciar al seu propi bagatge cultural.

EXEMPLE: Model assimilacionista francès.
 DIVERSITAT CULTURAL: conjunt d’estratègies, normes i valors que els éssers 

humans han sigut capaços de desenvolupar per a viure en grup i per a 
adaptar-se al llarg del temps a entorns i espais diferents. 

COM INTEGRAR LES DIFERÈNCIES CULTURALS?

1.5. DIVERSITAT CULTURAL. ACULTURACIÓ, 
ASSIMILACIÓ I COMUNICACIÓ INTERCULTURAL



COM CANVIEN LES CULTURES?
 Comunicació intercultural:

•La cultura es va configurant a partir dels contactes entre diferents 
comunitats que aporten les seues maneres de pensar, sentir i actuar.

•Els intercanvis culturals no tenen els mateixos efectes, però a partir 
d’aquests contactes es produeix el mestissatge cultural, la hibridació 
cultural.

•En els processos de préstec i assimilació d’elements culturals 
(aculturació) es produeixen canvis en les cultures; això les manté vives.

•Una cultura evoluciona a través del contacte amb altres cultures.
•En l’actualitat s’aposta per la interculturalitat, que suposa una relació 
respectuosa entre les cultures.

1.5. DIVERSITAT CULTURAL. ACULTURACIÓ, 
ASSIMILACIÓ I COMUNICACIÓ INTERCULTURAL



EXCLUSIÓ

Eliminació de l’Altre

Física
Genocidi

Ruanda, Armènia, Gitano, 
Kurd, Bòsnia, etc.

Cultural
Etnocidi Accions contra els indígenes

Segregació de 
l’Altre

Espacial Guetos

Institucional Guetització escolar i/o 
sanitària

Discriminació de 
l’Altre

Legal Lleis discriminatòries
Social Pràctiques discriminatòries

INCLUSIÓ

Aparent Homogeneïtzació
Assimilació

Anglicització
Arabització
Llatinització

Fusió Cultural Estats Units, Austràlia, Canadà

Real
Acceptació de la 
diversitat cultural 

com positiva
Pluralisme cultural

Multiculturalisme Espanya

Interculturalisme

MODELS SOCIOPOLÍTICS DAVANT LA DIVERSITAT CULTURAL

?
Font: elaboració pròpia a partir de Carlos Giménez Romero (2003).

+

-
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