
Les arrels filosofiques i antropologiques de la 
«psicologia cultural» de Jerome Bruner 
Josep Maria Domingo Curto* 

El psicóleg nord-america Jerome Bruner, nascut a Nova York I'any 1915, 
ha esdevingut amb el pas del temps un deis patriarques vius més consoli
dats i respectats de tota la psicologia mundial. I aixó no ha estat per ca
sualitat. El seu caracter inquiet, entusiastic, alegre i quasi infantil, podríem 
dir, per la seva gran capacitat de sorprendre's davant deis descobriments 
més insignificants realitzats per les ciéncies humanes, I'han dut a explorar 
amb infatigable constancia la ment humana des de les perspectives més in
novadores o inversemblants. Peró, juntament amb aquesta amplitud de mi
res, que s'escau perfectament amb els seus trets caracteriológics, potser el 
nom i I'obra de Jerome Bruner no haurien tingut el ressó internacional que 
han acabat adquirint si no hagués estat, en primer Iloc, perqué ha sabut en
voltar-se deis prohoms de les ciéncies i les Iletres més eminents de la se
gona part del segle xx (Jakobson, Chomsky, Ouine, Luria, Miller, Piaget, Sar
tre, Oppenheimer, Bohr, Tinbergen, Gombrich, Searle, Von Neumann, etc.), 
així com de sólids col·laboradors que I'han acompanyat en les seves aven
tures científiques; i, en segon Iloc, perqué ha sabut trobar el veritable sen
tit practic i humanístic de la ciéncia psicológica amb aportacions crucials 
en els terrenys de la percepció, I'evolució mental, la instrucció pedagógica, 
I'autoconsciéncia o la psicologia popular i transcultural, entre d'altres. Cal 
afegir, tanmateix, que probablement la difusió i el reconeixement de la seva 
obra haurien estat encara més notables si Bruner no hagués topat amb un 
enemic tan poderós i resistent dins el seu propi camp de batalla, com és la 
psicologia académica hegemónica d'inspiració positivista. De fet, el gruix 
deis seus representants -adequadament adoctrinats en els principis de 
cientificitat, objectivitat, quantificació, contrastació i altres, que ha estandar
ditzat la filosofia neopositivista- no han deixat mai de considerar la figura 
intel'lectual de Bruner com un cas atípic (per no dir extravagant) dins la ma
teixa psicologia; justament pel fet que no s'ha deixat sotmetre a la requi
sitória de l'Académia i ha practicat, autónomament, un tipus d'analítica 
mental que als seus ulls és ecléctica, incontrastable, difusa, altament espe
culativa i, per tant, metafísica. Peró aquests retrets, que per uns poden és-
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celona. La recerca de la seva tesi doctoral es va centrar en I'analisi del concepte de cultura de 
J. S. Bruner. Ha publicat diversos articles sobre el tema de la cultura i el multiculturalisme en re
vistes com "Mientras Tanto» i "Enrahonar». Col' labora amb el departament de Psicologia Social 
de la Universitat de Barcelona en una recerca sobre "la construcció cultural de la identitat». 
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ser considerats com a altament reprotxables, per altres poden semblar, per 
contra, absolutament honorables i dignificants. Efectivament, quan de debo 
es creu que la ment humana té quelcom d'inaprehensible a causa de la 
seva immensa complexitat, i que difícilment és redu'ible a versions simplifi
cades de models mecanicistes que ignoren els vincles que la uneixen amb 
I'entorn social i cultural, pretendre escrutar-la amb unes eines rudimentaries 
(o inadequades) per fer front a la gran diversitat de registres amb que fun
ciona pot semblar, sense cap mena de dubte, foil i incomprensible. Per tant, 
que Bruner s'hagi vist impulsat a transgredir les fronteres disciplinaries i a 
capbussar-se en aigües aparentment estranyes a la psicologia, com ara la 
primatologia, I'antropologia, la jurisprudencia, la historia, la lingüística, la na
rratologia o la crítica literaria, entre d'altres, per lIangar hipotesis generiques 

,i provisionals sobre I'arquitectura profunda que engrana tota la dinamica 
mental humana és, més aviat, una manera de procedir que diu molt a favor 
de qui la practica i, sobretot, de qui és capag d'exercitar-Ia. Que aixo im
pliqui I'ús d'estris conceptuals de molta potencia abstractiva i, fins i tot, de 
conjectures heurístiques de factura metafísica no és pas motiu d'escanda
litzar-se, ja que prou ens ha demostrat la historia de la ciencia que hi ha ha
gut hipotesis metafísiques (com I'evolucionisme o I'atomisme premodern) 
que han fecundat moltes més teories cientificopositives, en comparació 
amb d'altres que -com la neopositivista- s'han mostrat molt més esterils 
i limitadores. 

Dit aixo en defensa de la versatilitat de I'estil intel·lectual i del talant in
terdisciplinari en que Bruner ha realitzat el seu magisteri al Ilarg de la seva 
dilatada carrera professional, cal afegir, pero, que I'evolució del seu pen
sament no ha estat pas gens lineal, ans al contrari, ha experimentat im
portants modificacions que, en part, responien a les seves necessitats in
vestigadores i, en part, reflectien els canvis de paradigma que han sofert 
les ciencies humanes i socials des deis anys finals de la Segona Gran 
Guerra fins al present. Per aquest motiu podem afirmar amb tota certesa 
que Jerome Bruner ha estat un autentic fill del seu temps. Pero vegem-ho 
amb més deteniment. Com que seria practicament impossible glossar en 
aquestes breus ratlles tota la biografia intel'lectual de Bruner, proposo, de 
forma esquematica, la següent periodització de les principals etapes del 
seu pensament, realitzada en funció de les tres ciutats on ell ha desenvo
lupat les seves recerques, que corresponen, seqüencialment, a Harvard, 
Oxford i Nova York. 1 

Durant els quasi vint anys d'estada a Harvard, universitat a la qual res
tara vinculat des del seu doctorat, I'any 1941, fins al 1972 (any en que dei-

(1) Un intent sistematic per a la reconstrucció i la periodització del pensament de Bruner des 
del punt de vista deis seus fonaments filosófics i antropológics es pot trobar en el meu Ili
bre La cultura en el laberinto de la mente. Aproximación filosófica a la «psicologia cultural" 
de Jerome Bruner, Proyecto A Ediciones, Barcelona (en premsa). També és útil consultar, 
per a més detalls, I'autobiografia escrita pel mateix Bruner En busca de la mente. Méxic: 
Fondo de Cultura Económica, 1983. 
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xa els EUA per instal'lar-se a Anglaterra), Bruner esdevindra impulsor des
tacat de tres deis moviments més sonats en la historia recent de la psico
logia: en primer Iloc, I'anomenat «New Look", que capgirara la teoria de la 
percepció recorrent als models informacionals i cibernétics que estaven de 
moda a la década deis cinquanta. En segon Iloc, la «revolució cognitiva», 
I'inici de la qual molts historiadors daten I'any 1956 i que va representar 
(amb la creació, I'any 1962, del Center for Cognitive Studies) el principi de 
la fi de I'era conductista. 1, en tercer Iloc, el moviment psicopedagogic de 
la «reforma curricular», que va pretendre alterar (sense gaire fortuna, per 
cert, durant l'Administració Nixon) els fonaments classics de la instrucció 
escolar. Aquesta primera etapa del pensament de Bruner es caracteritza, 
en línies generals, per un gradual allunyament respecte del credo conduc
tista dins el qual ell mateix s'havia format (igual que Tolman i tants d'altres), 
i un creixent compromís amb la nova filosofia cognitiva de la ment (tot i que 
no coincidia amb la versió computacional deis enginyers del Massachu
setts Institut of Technology). D'altra banda, en els seus estudis sobre la 
percepció visual, el pensament cognitiu o la instrucció educativa despun
tava un plantejament funcionalista de fons, que s'esqueia perfectament 
amb la seva embrionaria preocupació per vincular les diferents funcions 
psicologiques entre si, així com entre elles i I'entorn social que les pos
sibilita. 

La següent etapa de I'evolució del seu pensament, tot i que es va ges
tar els darrers anys de Harvard, s'inicia quan Bruner és invitat a la Univer
sitat d'Oxford I'any 1972, i durara practicament més d'una década fins que 
retornara finalment a la seva ciutat natal, Nova York. Crec que la principal 
novetat d'aquesta época rau en el fet que va tenir la possibilitat d'entrar en 
estret contacte amb la filosofia «pragmatica" del Ilenguatge (i en concret 
amb la pragmatica deis «actes de parla»), que autors com ara Austin o Se
arle estaven desenvolupant aleshores a Oxford i que procedia, sens dub
te, de I'obra genial, pero inacabada, del segon Wittgenstein. Aquest nou 
paradigma que emergia lentament en I'area de la lingüística, i que intenta
va superar els límits deis anteriors estudis sobre la sintaxi i la semantica 
del Ilenguatge, es va estendre com una taca d'oli per gran part de les cién
cies humanes, removent, fins i tot, camps tan impermeables a les influén
cies filosofiques com ara I'antropologia, I'etnografia o la historia oral. Bru
ner va saber treure profit d'aquests nous aires generacionals per aprofun
dir I'analisi de I'adquisició del lIenguatge per part deis nadons, així com 
per aclarir i escorcollar els mecanismes psicosocials que intervenen en el 
desenvolupament cognitiu i afectiu deis infants, en una direcció paral'lela 
-pero sensiblement diferent- a la que va utilitzar en el seu moment el re
conegut «príncep" rus de la psicologia Lev Vigotsky. Tota aquesta intensa 
etapa va representar per a Bruner un salt cap endavant que esdevingué 
capital en la mesura que incorporava gran part de les noves idees del pa
radigma interaccionista als plantejaments cognitivistes ja habilitats en la 
fase anterior. La complementarietat d'ambdós punts de vista va tenir, com 
a conseqüéncia, un posicionament més crític vers el «cognitivisme com-
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putacional» (que restava insensible al rol que desenvolupen les estructu
res interaccionals humanes -jocs, formats, relacions dialogiques, etc.
en el creixement mental) i un decantament molt més decidit vers el «cog
nitivisme culturalista» (que propugnava, com és sabut, que els préstecs 
culturals rebuts formen part constitutiva de I'arquitectura de la ment huma
na). Pero, simultaniament, implicava en termes filosofics un altre canvi d'o
rientació no menys significatiu, a saber: I'abandonament definitiu de tota 
resta de «realisme» ontologic i epistemológic, que postulés I'existencia 
d'una realitat pristina, primigenia i, per dir-ho així, independent de tota for
ma de representació mental prefigurada; i, per contra, el compromís ferm 
en una visió «constructivista» de la «realitat» natural, social i, en definitiva, 
mental, forjada a partir de les disposicions combinatóries i les capacitats 
creatives de la ment humana. És cert que I'eminent psicóleg ginebrí Pia
get, ja havia recorregut a una mena de «constructivisme genetic» per ex
plicar I'evolució asincopada a través de la qual avancen els models repre
sentacionals de la ment, peró, segons la mirada escrutadora de Bruner, 
aquesta teoria amagava un tipus de constructivisme, el pitjor aspecte del 
qual no era que fos d'inspiració estructuralista, sinó de naturalesa emi
nentment immanentista, innatista i, en última instancia, formalista. Per con
tra, el ti pus de constructivisme pel qual ell aposta s'acabara definint més 
aviat com un «constructivisme simbólic» (i, per extensió, «cultural»), en la 
mesura en que considera que la «realitat» deis signes que s'utilitzen en la 
vida social humana és I'única «realitat» possible capa9 d'alimentar perma
nentment la vida mental deis individus. En resum, podem afirmar, per tant, 
que en el transcurs d'aquest segon període formatiu Bruner perfilara -si 
més no- les eines analítiques i metodológiques per prosseguir el seu viat
ge cap a la ment en un sentit clarament orientat a ressaltar-ne els fona
ments interactius i socioconstructius. 

Per últim, des del seu retor n a Nova York, als anys vuitanta, fins a I'ac
tualitat, Bruner tampoc ha deixat de ser sensible a les vicissituds intel'lec
tuals de la filosofia i al pensament contemporani d'aquesta darrera deca
da i mitja. En efecte, la principal novetat incorporada en les seves recer
ques psicológiques denota de forma palesa el seu compromís amb dos 
emergents camps de la investigac"ló filosófica, com han estat 1'« hermenéu
tica» i -per dir-ho en termes genérics- el «contextualisme». Si segons 
aquest últim corrent és impensable conéixer el procedir de la ment sense 
fer referencia explícita al context immediat en qué opera, segons la prime
ra es fa impossible esbrinar la diversitat semiótica de la ment sense desxi
frar, així mateix, les capacitats interpretatives que porta incorporades. I el 
fet curiós de tota aquesta aproximació és que I'estudi de les estructures 
psicolingüístiques associades a la producció narrativa i discursiva de la 
vida humana esdevindra central per a la seva escomesa. No sembla, per 
tant, res estrany que I'atmosfera creada per I'anomenat «gir lingüístic» i, en 
concret, «narratológic», viscut per tantes i tantes ciéncies socials aquests 
darrers temps hagi esquitxat de manera palpable I'obra d'un deis homes 
més versatils i imprevisibles que hom pot conéixer. El terreny, peró, ja es-
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tava preparat des de feia temps, puix el seu interés -sempre viu- per la 
literatura va facilitar aquesta darrera aproximació cognitiva a la teoria li
teraria i als seus derivats, com ara la teoria deis géneres, la teoria del tro
pos, la teoria narrativa i, en definitiva, la crítica literaria. O'una manera o al
tra, tots aquests camps han estat explorats per Bruner a fi i efecte d'ex
treure'n el maxim nombre de conseqüéncies per a I'analisi de I'activitat 
cognitiva de la ment humana. I aixo no només s'ha concretat darrerament 
en la seva proposta de classificació de dos tipus de pensament -el pa
radigmatic (o logic) i el sintagmatic (o narratiu)-, en qué aquest darrer 
disposaria de la virtut de recollir la facultat intencional que acompanya tata 
acció humana, sinó, sobretot, en les seves analisis sobre la manera en qué 
la gent construeix la seva propia biografia mitjanyant I'ús de determinats 
recursos literaris i/o estratégies narratives. Un cop més podem afirmar aquí 
que tots aquests processos pels quals els individus adquireixen els nivells 
adequats d'autoconsciéncia identitaria serien, segons Bruner, absoluta
ment insuficients, sense la imprescindible contribució de les grans o peti
tes narratives i metanarratives que tata cultura ofereix, com a préstecs in
terpretatius, a les seves criatures. En aquest sentit, aquesta darrera i prolí
fica etapa en la qual es troba actualment el professor Bruner confirma, de 
forma concloent, que, a pesar de la multitud de registres filosofics que en 
el transcurs del temps han anat teixint el seu discurs psicologic sobre la 
ment, s'hi traba una idea persistent que ha anat guanyant cada cap més 
rellevancia i pes específic; ens referim, sens dubte, a la simple idea -tan 
metafísica com es vulgui, pero tan intu'itiva, d'altra banda- segons la qual 
la ment i la cultura es fertilitzen mútuament, de tal manera que la primera 
esdevé una construcció cultural en la mateixa mesura que la segona es
devé una construcció mental. És precisament en aquesta tesi de fans que 
considero que es troba la clau mestra per poder abrir una interpretació 
plausible, coherent i profunda de tata I'obra investigadora desplegada per 
Bruner, que ell mateix ha coronat, aquests darrers anys, amb el disseny 
d'un projecte global d'investigació que porta com a denominació el nom 
de "psicologia cultural" o Folk Psychology. 

El perfil de la «psicologia cultural» de Bruner 

Si fins aquí hem fet un breu repas deis principals referents paradigmatics 
que han servit a Jerome Bruner de guia en la seva inquieta recerca de la 
ment, a partir d'ara, i sent conseqüents amb la nostra interpretació d'aquest 
autor, intentarem dibuixar a grans trets el perfil prospectiu que va adquirint 
la seva "psicologia cultural", amb la finalitat de poder esbrinar amb molta 
més claredat -en el proper apartat- les arrels filosofiques sobre les quals 
se sustenta. Tot i que les referéncies sobre aquesta qüestió es traben molt 
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disperses en els seus escrits, és en els darrers Ilibres -i, en especial, a Ac
tual Minds, Possible Worlds (1986), Acts of Meaning (1990) i The Culture of 
Education (1995)_2 on es presenten de forma més matisada les caracterís
tiques de la seva Folk Psychology, per tant, ens centrarem fonamentalinent 
en aquest últim període per intentar glossar-Ies tan bé com poguem. 

En primer 1I0c, la «psicologia cultural» de Bruner consisteix, en línies 
generals, en I'intent d'orientar I'estudi deis comportaments ps'lcologics hu
mans en relació amb els diferents marcs socioculturals en els quals se si
tuen. En conseqüencia, ha de prendre en consideració allo que la gent fa, 
com ho fa i on ho fa, com a punt de partida. Contra la postura de tants 
psicolegs i filosofs que neguen la naturalesa proposicional de les accions 
humanes, reivindica, pero, la necessitat d'atendre aspectes com ara: les 
«intencions» (en virtut de les quals els agents socials organitzen i orienten 
la seva experiencia quotidiana), els «desigs» (a través deis quals es regu
len les motivacions de la conducta i s'estableixen els fins valoratius del 
comportament practic), les «creences» (mitjangant les quals es confereix 
sentit ontologic al mode en que esta organitzat el món), les «normes» (per 
les quals s'estableixen les regles regulatives de la convivencia social), els 
«compromisos» (sobre els quals s'organitzen certes formes comunitaries 
de vida) i les «disposicions» (per mitja de les quals es revelen les exigen
cies deis individus cap als altres i cap a si mateixos). Com que tots 
aquests aspectes es donen en circumstancies ambientals molt definides, 
que varien segons coordenades geografiques i historiques molt diverses, 
la «psicologia cultural» ha de saber-los contextualitzar en cada cas amb la 
finalitat premeditada d'establir els nexes d'unió entre el psiquisme deis in
dividus i la cultura que els envolta. 

En segon 1I0c, la «psicologia cultural» és considerada com una filoso
fia de la doxa; és a dir, pressuposa que no només existeix un elevat grau 
de congruencia entre al lo que es diu i allo que es fa, sinó que ambdós as
pectes són potencialment interpretables. La premissa que fa possible 
aquest plantejament es basa, pero, en la idea tan essencial a I'antropolo
gia interpretativa de Geertz segons la qual, si bé els agents socials són els 
que ofereixen en primera persona la interpretació de les seves propies ex
periencies (el que s'anomena enfocament «13mb», tot aquell que vulgui 
accedir-hi, no tindra altre remei -per més estranyes i alienes que li sem
blin- que interpretar-les a partir de les interpretacions deis mateixos pro
tagonistes. És per aixo que la «psicologia cultural» no es pot limitar a «ex
plicar» les conductes humanes, si no és capag de «comprendre-Ies» pre
viament de manera significativa. 

En tercer 1I0c, la «psicologia cultural» considera que la ment i la cultu
ra comparteixen un mateix material simbolic (signes, icones, indicis, Ilen-

(2) Les referencies de les versions castellanes són les següents: Realidad mental y mundos 
posibles. Barcelona: Gedisa, 1988; Actos de significado. Más allá de la revolución cogniti
va. Madrid: Alianza, 1991; i La educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor, 1997. 
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guatges, etc.) i unes estructures simb61iques similars (regles generatives, 
normes discursives, codis classificadors, etc.) que fan possible entendre 
per que I'acció humana no és redu'ible a una pura cadena de conductes 
mecaniques, sinó a un complex comportament significatiu i, per tant, cul
tural. És a dir, com que el significat de les accions esta profundament con
dicionat per les pretensions discursives de qui les realitza i, a I'inrevés, el 
significat deis discursos ho esta pels tipus d'accions que s'emprenen, tant 
el «dir» com el «fer» (per6 també, el «sentir» o el «pensar») configuren 
una totalitat culturalment integrada, en que cada una de les respectives es
tructures (ja siguin cognitives, afectives o praxioI6giques), Iluny de ser go
vernades per estrictes mecanismes innatistes, ho són, en canvi, per com
plexos sistemes simb61ics d'arrel cultural. És en aquest sentit que la «psi
cologia cultural» no s'interessa tant per la «conducta» (terme massa con
taminat per la ideologia conductista) com per «I'acció» deis agents socials, 
concebuda aquesta última com a «acció simb61icament situada» en de
terminats escenaris interactivament constru'lts. 

En quart lloc, la «psicologia cultural» propugnada per Bruner conside
ra que, a més a més d'una mateixa naturalesa simb6lica, la ment i la cul
tura comparteixen uns processos i fonaments constructivistes similars. 
Pressuposa, per tant, que la «realitat» mental i la «realitat» cultural no es 
poden prendre com a «realitats» ja donades, sinó com a «realitats» simb6-
licament constru'ides. El tipus de constructivisme aquí utilitzat no té res a 
veure, tanmateix, amb la versió innatista practicada per pensadors com 
ara Chomsky o Piaget. El seu, en canvi, és un constructivisme que, podrí
em dir, té un doble vessant: d'una banda és de caracter eminentment 
simb61ic i, de I'altra, de caracter social; encara que, de fet, són mútuament 
indissociables, ja que d'alguna manera tot constructe simb6lic, pel fet de 
ser necessariament públic, és de naturalesa social. Aquesta mena de «so
cioconstructivisme simb6Iic», tot i que resulta malsonant, té la virtut de per
metre contemplar la «realitat» des d'un punt de vista epistemol6gic abso
lutament divers, ja que és evident que quan es perd la fe de trobar una 
«realitat aborigen» des d'on poder fonamentar ontol6gicament el món i es 
creu, per contra, que la comprensió que en tenim depen d'alguna de les 
artificios es construccions simb61iques disponibles (com és evident per la 
pluralitat de móns culturals existents), aleshores el coneixement del món 
no es pot mesurar amb criteris absoluts de «veritat» o «falsedat», sinó amb 
criteris relatius d' «adequació» o d' «incorrecció». Per6 s'ha de tenir en 
compte que el constructivisme simb61ic aquí defensat no pretén precipitar
se cap a les postures extremes del relativisme cultural (i, sobretot, moral), 
les quals serien epistemol6gicament absurdes i moralment perilloses; ans 
al contrari, té clara consciencia deis límits que el constrenyen. O'una ban
da esta circumscrit pels factors filoontogenetics de la nostra especie i d'u
na altra, pels condicionants estructurals i regulatius que els mateixos «sis
temes simb6Iics» -utilitzats en les diverses formacions sociohist6riques
s'autoimposen. No pot, per tant, prescindir del substrat biol6gic deis així 
anomenats «universals culturals», que en darrera instancia conformen la 
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"unitat psíquica" de tota la humanitat, ni de la dinamica interna deis dife
rents universos simbolics, que, curiosament, són els que impedeixen que 
mai s'arribi a assolir la total "unitat cultural" de la humanitat. És per tot 
aixo, que I'enfocament constructivista de I'analisi psicocultural de Bruner 
no és gens procliu a les tesis extremistes del "relativisme cultural", ni gens 
afí als plantejaments "dadaistes" (el "tot val,,) atribu'its, en gran part, a la 
practica postmoderna d'un tipus de desconstruccionisme poc temperat. 

En cinque lIoc, la Folk Psychology de Bruner defensa una analisi psi
cocultural que és de naturalesa eminentment discursiva. En efecte, com 
que considera que els humans expliquem el "per que", el "com", el 
"quan", etc., deis nostres actes, recorrent a relats, descripcions, histories, 
contes o, en definitiva, a algun tipus de discurs narrat (més proper, sens 
dubte, a I'estil de la novel'la que al de la ciencia), és comprensible que s'a
propi a I'analisi de la "psicologia de les poblacions" amb les mateixes ei
nes discursives que elles utilitzen. Per aquest motiu, I'estudi de la narrati
va esdevindra central per entendre fins a quin punt la ment humana esta 
organitzada segons els principis de I'estructuració narrativa de les practi
ques discursives. A més a més, com que cada cultura subministra els cri
teris per poder distingir al lo que és corrent (o canonic) d'allo que és ex
cepcional (o anomic) per mitja d'específiques formes i estrategies narrati
ves, la "psicologia cultural" troba en elles la manera idonia per reconstruir 
el sentit axiologic (o valoratiu) de les practiques culturals més diverses, in
cloent-hi, sens dubte, aquelles que s'aparten o es desvien d'alló que és 
usual. En aquest sentit, la "psicologia cultural", entesa aquí com un ti pus 
de psicologia orientada a I'estudi deis processos cognitius (i emotius) as
sociats a les practiques narratives utilitzades en la vida quotidiana, es tro
ba en condicions d'integrar dins d'un mate ix aparell analític tant al lo que 
és rutinari com allo que és aberrant (o tant allo que és majoritariament con
sensuat com allo que és minoritariament admes). En ambdós casos, I'ana
lisi del perfil psiconarratiu de la ment deis individus només és possible 
contrastant-Ia amb el perfil sociodiscursiu de la comunitat on es troben. És, 
ni més ni menys, la producció discursiva d'una cultura (amb les seves Ile
gendes, els seus contes, els seus mites i, en definitiva, els seus metarelats) 
la que subministra, permanentment i a gran escala, els recursos estilístics 
i discursius apropiats perque la ment deis individus trobi pie sentit a Ilurs 
accions (i a les deis altres). Així, les estructures narratives fan, per dir-ho 
així, de pont entre "I'autoconsciencia" biografica que els individus van ad
quirint de si mateixos i la "consciencia col, lectiva" que constantment es va 
renovant en el si de la comunitat social a la qual pertanyen. 

En sisé i darrer Iloc, el projecte psicocultural de Bruner considera que 
el procés d'aprenentatge de la psicologia popular, és a dir, de la psi colo
gia que de forma espontania practiquen les poblacions, comenQa a 
apareixer en els individus a edats molt primerenques; és més, s'apren al 
mateix temps que s'adquireix I'ús del Ilenguatge i altres transaccions inter
subjectives que tota vida social comporta. En conseqüencia, la "psicolo
gia cultural" -com a ciencia interpretativa- no pot oblidar en cap mo-
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ment I'estudi del procés ontogenetic pel qual tots els individus de qualse
vol societat arriben a adquirir els nivells de competencia simbolicocultural 
que se n'espera; ni tampoc pot desatendre, evidentment, les institucions o 
organismes socials a través deis quals la psicologia popular és inculcada 
(o incrustada) en la ment deis individus, com poden ser, per exemple, I'es
cola, la família, els jutjats, les esglésies o qualsevol altra «institució cultural 
normativament orientada". El fet que cada societat construeixi pragmati
cament i negociadament les seves organitzacions a partir -entre altres ra
ons- de les creences psicológiques mantingudes pels col'lectius humans 
que les promouen, esdevé, sense cap mena de dubte, un deis principis 
inexorables d'aquesta orientació psicocultural. Segons aixó, qualsevol or
ganització social és considerada com una «macroconstrucció" sorgida a 
partir de determinats processos transaccionals entre agents socials, els in
teressos deis quals es concreten per mitja d'específics sistemes simbólics 
i estils cognitius culturalment compartits. En aquest sentit, les institucions 
que reglamenten, per exemple, I'educació, el dret, I'oci o el treball, Iluny de 
ser considerades com a simples «organismes" que contribueixen funcio
nalment a la reproducció del tot social (a la manera que els agrada fer als 
sociólegs organicistes o funcionalistes), s'interpreten, per contra, com uns 
«fórums" en permanent negociació de significats; «fórums" que són tant 
el producte de les habilitats cognitives históricament adquirides pels 
agents socials, com productors de noves destreses mentals i de noves for
mes d'autoconsciencia social. 

Amb el que hem dit fins ara es fa pales que aquest projecte de «psi
cologia cultural" intenta per tots els mitjans al seu abast encabir la 
«psyche" en I'antropologia i la «cultura" en la psicologia. Dins del para
digma interpretatiu en que se situa, persegueix, en conseqüencia, un mo
del teóric multidimensional en que, a més a més del factor «cognitiu" que 
Ii és propi, n'intervenen d'altres, com ara «I'interactiu", el «simbólic", el 
«constructivista", el «discursiu", el «contextual" , «I'institucional", el «so
ciohistórjc., i també, com tindrem ocasió de veure, el «metacultural". Seria 
realment difícil -si no impossible- deslliurar cada una d'aquestes dimen
sions per separat o ponderar el pes relatiu de totes elles; peró, en qualse
vol cas, aquest és un projecte de Ilarg abast en que els factors aban s ano
tats troben un harmónic equilibri entre si. Com a mínim, en els que consi
dero els sis camps més conreats de la Folk Psychology -a saber: 1) el de 
la teoria cognitiva de la pragmatica cultural, 2) el de la teoria constructi
vista de la «realitat" mental, 3) el de la teoria psicocultural de I'educació, 
4) el de la teoria transcultural del desenvolupament mental, 5) el de la te
oria psicohermeneutica de la transmissió narrativa deis sabers culturals i 6) 
el de la teoria psiconarrativa de la formació de la consciencia autobiogra
fica- es pot comprovar, i de forma prou eloqüent, que I'ordit pluridimen
sional és un fet practicat de manera molt freqüent. 
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Les arrels filosofiques de la «psicologia cultural» 

Com és usual en totes les síntesis apressades, és evident que es perd 
de vista la percepció del detall, peró es guanya, tanmateix, en visió pa
noramica. Espero, per tant, que amb aquest breu esborrany que hem fet 
de la «psicologia cultural" que defensa Bruner es trobin els suficients ma
terials de reflexió per poder comengar a entreveure I'aparell filosófic que el 
sustenta. Al meu entendre, són principalment tres les línies filosófiques so
bre les quals reposa tota aquesta analítica psicocultural: la «pragmatica", 
el «constructivisme" i l' «hermenéutica". No vull dir amb aixó que amb 
aquestes tres escoles filosófiques s'exhaureixin totes les consideracions fi
losófiques implícites en la seva obra. Ans al contrari, no seria gens difícil 
trobar-hi ciares referéncies -tot i que difuses- d'índole epistemológica, 
ontológica o metodológica que entronquen -directament o indirecta
ment- amb tradicions cientificofilosófiques com ara I'evolucionisme darwi
nista, el funcionalisme social, I'interaccionisme simbólic, la psicoanalisi o la 
teoria crítica (ja que, no per casualitat, es va incorporar a I'institut creat per 
Adorno i els freudomarxistes a Nova York, després del seu retorn d'Ox
ford). Peró tot i així, considero que no posseeixen ni la importancia ni la re
Ilevancia que s'atorga a les tres abans esmentades. 

Per comengar per la primera, la «filosofia pragmatica", val a dir que 
Bruner s'inspira, de fet, en dos de les seves més sólides ramificacions: 
I'anglesa i la nord-americana. De la branca anglesa, que apareix al voltant 
de la figura de Wittgenstein (sobretot de la seva obra tardana culminada 
en les Investigacions filosófiques)3 i que és desenvolupada gracies als es
forgos de gent com ara Ryle, Strawson, Warnock i, especialment, Austin i 
Searle, Bruner n'extreu, sobretot, la idea segons la qual les condicions pra
xiológiques que acompanyen tot acte comunicatiu mediatitzat per algun ti
pus de Ilenguatge determinen el significat discursiu -peró també men
tal- que tota interacció humana comporta. Tant les «formes de vida" de 
Wittgenstein com els «actes de parla" de Searle conformarien, per tant, els 
contextos pragmatics responsables de regular i reglamentar el sentit de les 
oracions i el significat de les intencions que despleguen els individus en el 
seu interior. Dit breument, la praxi seria, des d'aquest punt de vista, prévia 
a la lexi. 

Quant a la branca nord-americana, Bruner coincideix, en línies gene
rals, amb la gran majoria deis seu s representants -w. James, Dewey, 
Schiller, Ch. Morris, Ch. Peirce o G. H. Mead- pel que fa a la seva actitud 
manifestament antipositivista. És cert que no tots han jugat un paper igual
ment destacat en la formació intel'lectual de Bruner, ja que, d'una manera 

(3) WITIGENSTEIN, L.: Investigacions filosófiques. Barcelona: Laia, 1983. Trad. cas!: Investiga
ciones filosóficas. Barcelona: Crítica, 1988. 
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o altra, sempre s'ha manifestat molt crític amb les versions més individua
listes del pragmatisme i, per contra, molt més afí amb aquelles més pro
peres a postures holístiques o col·lectivistes. Per aix6, la seva afiliació fi
los6fica ha estat marcada, sobretot, per figures de la talla de Peirce, Mead 
o Morris. Del primer cal dir, d'entrada, que Bruner li reconeix el merit d'ha
ver estat un deis pioners a elaborar una teoria cognitiva i semi6tica de la 
cultura. De fet, la seva teoria pragmatica deis signes i, en concret, la clas
sificació que en fa (en icones, indicis i símbols), el situa en un lIoc privile
giat per entendre els processos psicosemi6tics a través deis quals I'home 
-constitu'it dins d'específics universos sígnics- estableix vincles socials 
altament significatius. Quant a Charles Morris, les conseqüencies pragma
tiques que n'extreu Bruner consisteixen basicament en I'adopció del seu 
esquema tripartit de la semi6tica en «sintaxi», «semantica» i «pragmati
ca», i en la comprensió d'aquesta última com a responsable de I'articula
ció i la configuració de les dues primeres. En aquest sentit, el punt de mira 
que adopta Bruner -com a psic61eg cognitiu- consisteix a preguntar-se 
per la «realitat psicol6gica» que amaga tot acte lingüístic; i, evidentment, 
des d'aquesta perspectiva perd tot sentit plantejar-se el divorci entre la 
«gramaticalitat» i la «semanticitat» deis signes (verbal s o gestuals), d'una 
banda, i la praxi que els envolta, de I'altra. La conclusió a que s'arriba, per 
tant, no és altra que la següent: la «realitat psicol6gica» que arrossega da
rrera seu I'ús del Ilenguatge es concentra en la totalitat pragmatica deis 
«actes de parla» i no en les seves parts integrants o subordinades. 

Per últim, pel que fa a Georg Herbert Mead, els vincles filos6fics són en
cara més estrets. Mead ha inspirat amb la seva obra -en concret, Mind, 
Self and Society (1934)_4 una aproximació molt original a I'estudi psicoin
teractiu de les practiques socials humanes (des deis jocs infantils fins a les 
institucions socials adultes), que ha estat primordialment ampliada pels fe
nomen61egs socials (com ara P. Berger o T. Luckmann) i els etnometod6-
legs (com, per exemple, Garfinkel). Bruner, per la seva banda, ha admirat 
sempre la destresa te6rica de Mead a I'hora d'abordar la construcció social 
de la ment i, específicament, del «jo» (Se/0 a partir de la 16gica interactiva 
de I'acció practica humana. Per6 la importancia de Mead per a I'analisi psi
cocultural és deguda, primordialment, al seu doble enfocament (<<interac
cionista» i «simb6Iic») deis fen6mens psicosocials. Precisament per aix6, el 
seu anomenat «interaccionisme simb6lic» ha acomplert una funció te6rica 
de primer ordre en els plantejaments psicoculturals de Bruner. 

En referencia a la segona gran tradició que ha servit de base a la re
cerca psicol6gica de Bruner -la «filosofia constructivista»- és necessari 
recordar que, en general, per ésser molt més dispersa i difusa, es fa molt 
més difícil reconstruir-la. Ni tan sois, que jo sapiga, no existeix encara avui 
en dia cap estudi seriós que hagi intentat, de forma clara i sistematica, la 

(4) MEAD, G. H.: Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo social. 
Barcelona: Paidós, 1982. 
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reconstrucció histórica del pensament constructivista modern, des deis ini
cis al voltant del segle XVII fins a les darreres expressions en clau postmo
dernista. No tinc cap dubte que una tasca d'aquestes característiques, 
malgrat les dificultats conceptuals i documentals que comporta, cobriria 
amb escreix les exigencies de clarificació i ordenació que la filosofia, en 
particular, i el pensament social contemporani, en general, reclamen de 
forma peremptória. Peró, de totes formes, i centrant-nos en concret en 1'0-
bra de Bruner, intentaré resseguir algunes de les seves reflexions més des
tacades sobre aquest particular, amb el propósit de trobar el fil conductor 
que I'ha dut a afiliar-se a una determinada versió del constructivisme fi
losófic. 

Si mirem enrere, just als inicis de la revolució cognitiva, cap als anys 
cinquanta, es fa pales que la Iluita contra el paradigma conductista i la 
seva artilleria neopositivista exigia la recerca de nous estris filosófics i me
todológics, prou potents per oferir una imatge de la ment que fos plena
ment compatible amb els avengos teórics i tecnics aconseguits en el camp 
de la computació i del processament de la informació. En I'atmosfera in
tel'lectual d'aquells temps, per tant, gent com ara H. Simon, G. Miller, N. 
Chomsky o el mateix Bruner pressentien que una aproximació cognitiva a 
I'analítica mental exigia sobretot un concepte de ment diferent del que s'
havia utilitzat fins aleshores. És a dir, no un concepte de «ment» entes com 
una «caixa negra» enregistradora deis processos de computació deis es
tats mentals activats pel cervell huma (a la manera precogment dissenya
da per Locke), sinó com una singular eina capag de desplegar potents fa
cultats c1assificatóries, deductives, simbóliques i, evidentment, inventives i 
creatives. Dins d'aquesta perspectiva, Bruner va trobar res posta a les no
ves exigencies teoricometodológiques, primer en la tradició filosófica del 
«perspectivisme» i, després, en la del «constructivisme», com a versió 
més refinada que I'anterior. Així, les seves primeres investigacions en el 
camp de la percepció -que van donar Iloc al moviment del New Look
estaven directament enllagades amb la tradició «perspectivista» (tradició 
que s'origina durant el Renaixement per resoldre el problema de la pers
pectiva pictórica, i sera posteriorment desenvolupada per filósofs com ara 
Berkeley, Leibniz o Kant), peró, en la mesura que les seves investigacions 
psicocognitives es van eixamplar cap als dominis de la pragmatica del 
lIenguatge i I'antropologia cultural, el seu referent filosófic es va desplagar 
progressivament cap al «constructivisme simbóljc" (elaborat de forma in
cipient pels filósofs neokantians i, sobretot, pel filósof actual Nelson Good
man), ates que oferia un marc teóric i conceptual molt més omnicompren
siu i globalitzador. És veritat que cada un deis tres primers filósofs anome
nats oferia, d'alguna manera, una particular visió de la ment que compor
tava I'existéncia de determinats «filtres cognitius»; és a dir, un tipus de fil
tres de naturalesa innata per mitja deis quals se seleccionava, s'organitza
va i s'estructurava tota la informació sensorial recollida per la nostra expe
riencia empírica. Tant la teoria de Berkeley -segons la qual I'ontologia de 
I'ésser depen de I'epistemologia de la percepció- com la teoria de la 
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«monadologia» de Leibniz -que pressuposa I'existencia d'una curiosa 
«harmonia preestablerta» entre les diferents representacions que del món 
disposen les «mónades»- o, per últim, la teoria de la Crítica de la raó 
pura de Kant -que considera que la condició de possibilitat de I'expe
riencia empírica rau en la preexistencia de determinades formes estructu
rants, com ara les «intu'icions pures» de la sensibilitat o les «categories» (o 
«esquemes») de I'enteniment- estan totes emparentades per una similar 
visió de la ment, que, en expressió de Bruner, opera, sobretot, de forma 
deductiva, seguint I'esquema top down (de dalt a baix), i no a I'inrevés, El 
principal problema, peró, d'aquestes tres versions primerenques del que 
podríem anomenar el «protoconstructivisme», consistia tanmateix en el fet 
que eren incapaces de -o encara no estaven prou madures per- plan
tejar I'existencia d'aquests «filtres», «esquemes» o «categories» mentals 
(a partir deis quals s'estructura el coneixement huma) com a dispositius 
cognitius de naturalesa simbólica, Per aquest motiu, bé se les pot classifi
car com a teories presemiótiques de la ment humana i, com a tals, com a 
teories filosófiques insuficientment preparades per assumir les interrela
cions entre ment i cultura, 

El pas cap a aquesta nova orientació el van fer, no obstant aixó, els filó
sofs neokantians; en concret, els representants principals de l'Escola de 
Marburg, En efecte, tot i que autors de diferents procedencies com ara 
Liebmann, Helmholtz, Schopenhauer, etc" reclamaven des de feia temps 
un estricte «retorn a Kant» com a antídot a la ressaca hegeliana que va im
perar durant gran part del segle passat, el fet és que el neocriticisme des
plegat per Herman Cohen, primer, i Paul Natorp, després, a Marburg, va 
fer possible el disseny d'un projecte constructivista molt més refinat. Peró 
si aquests dos neokantians van desenvolupar el constructivisme fins a les 
mateixes portes de la filosofia de les «formes simbóliques», sense ser ca
payos d'ultrapassar-ne el Ilindar, no hi ha dubte que qui va fer el pas defi
nitiu cap a la creació d'un projecte programatic, que situés els pressupó
sits kantians dins d'un marc de referencia estrictament simbólic, fou Ernst 
Cassirer. La seva hipótesi segons la qual I'home és eminentment un animal 
symbolicum i, en conseqüencia, I'experiencia humana no es pot entendre 
com un producte derivat del simple desenvolupament cognitiu a nivel! in
dividual, sinó com un producte «constru'it» mitjanyant determinades ,<for
mes simbóliques» que són operatives dins d'específics marcs culturals 
(com ara el món deis mites, els ritus, I'art o la ciencia), no tan sois va re
presentar una clara revalidació en clau semiótica de la lectura de Kant, 
sinó que, just per aixó, es va avanyar a molts altres en I'aventura de cap
tar de manera sintética els Iligams culturals que manten en units els «estils 
cognitius», les «estructures lingüístiques» i les «formes simbóliques», 

Tampoc no es pot oblidar que, en el camí cap a una concepció cons
tructivista de la ment i de la cultura, Bruner també va trobar suport en els 
psicólegs de l'Escola de la Gestalt (en especial, en Kóhler), que, curiosa
ment, també estaven profundament influ'its pel criticisme neokanti8.. Tot i 
que el constructivisme deis gestaltians ha estat font d'inspiració de molts 
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corrents de pensament contemporani -des de la pragmática de Witt
genstein fins a la filosofia de la ciencia de Kuhn, passant per la teoria de 
I'art de Gombrich- el cert és que Kóhler, Wertheimer o Koffka oferien un 
model constructivista de la percepció exageradament condescendent amb 
el formalisme estructuralista i I'universalisme innatista, de manera que blo
quejava tota possibilitat de detectar els ingredients simbólics i culturals 
que intervenen en la modulació de la visió humana. No és necessari afe
gir, tanmateix, que aquest entrebanc en el procés de disseny d'una teoria 
a la vegada constructivista i simbolista de la percepció va ésser feli¡;;ment 
superat per Bruner quan, a final deis anys quaranta, es van donar a conei
xer a la Ilum pública els resultats de la investigació sobre les relacions en
tre percepció i valors axiológics realitzats pels membres del New Look. 

Peró, de tots els autors fins aquí analitzats, la figura més destacada en 
la formació filosófica de Bruner pel que fa a I'assumpció deis principis del 
constructivisme ha estat, sens dubte, el filósof nord-america Nelson Good
mano Autor de procedencia analítica i exponent brillant de la filosofia de 
I'art, Goodman ha estat deis pocs filósofs contemporanis més radicalment 
compromesos en la defensa del «constructivisme simbólic». Els seu s Ili
bres Ways of worlmaking (1978) i Of mind and other matters (1984),5 tot i 
que no han gaudit de prou reconeixement per part del gremi deis psicó
legs o pedagogs, han subministrat, no obstant aixó, les eines epistemoló
giques, ontológiques i metodológiques essencials per tal que Bruner perfi
lés amb molta més coherencia i consistencia la seva própia concepció 
simbolicoconstructivista de la ment, així com també de la cultura. És per 
aquesta raó que ens hi detindrem una estona. La radicalitat del planteja
ment de Goodman -equidistant respecte de I'antirealisme i de I'antiidea
lisme- consisteix, en línies generals, a considerar els universos simbólics, 
que omplen de significació els pensaments i les accions humanes, com a 
mons -reals, possibles o ficticis- constrüits a partir de determ,inats Ilen
guatges simbólics amb una gramaticalitat que els és inherent. Així, mit
jan¡;;ant específics procediments operacionals -com ara la recomposició, 
la ponderació, I'ordenació, la supressió o la deformació- s'estableixen les 
bases per fer possible I'elaboració de determinades «versions» interna
ment valides deis mons simbólics, o bé la reconfiguració de nous mons 
possibles a partir deis ja existents. Tot aixó comporta que la funció refe
rencial deis símbols no es redueix, únicament i exclusivament, a la seva 
funció «denotativa» (com era el cas de I'empobrida visió neopositivista), 
sinó que inclou, també, la funció «expressiva» i «I'exemplificadora». En 
aquest sentit, la diversificació referencial deis símbols i la pluralitat de for
mes simbóliques possibles (gestos, paraules, imatges, diagrames, etc.) 
permet retre compte deis plurals mons que componen I'existencia huma-

(5) GOODMAN, N.: Ways 01 worlmaking. Sussex: The Harvester Press, 1978. Versió castellana: 
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na, pel fet que integra dins d'una mateixa «teoria general deis símbols» la 
ciencia, I'art, el dret, la política o el pensament mític i filos6fic. Per6 potser 
al16 més destacable del constructivisme de Goodman no es troba en 
aquesta proposta arquitect6nica deis mons possibles, sinó en les conse
qüencies ontol6giques i epistemol6giques que se'n deriven. Vegem-ho 
amb més calma. Des del punt de vista ontol6gic, al16 que anomenem «re
alitat» no és, segons el criteri de Goodman, res ja donat, essencial, pree
xistent i preestablert; és a dir, quelcom que es presenta virtualment «en
front de» i «oposat a» la consciencia humana, com si aquesta només po
gués accedir a aquella a la manera com els barbars organitzaven I'assalt 
definitiu a la fortalesa enemiga. Ans al contrari, la «realitat» és impensable 
sense el pensament simb61ic i, per tant, és configurada, constru'ida i, en 
definitiva, constitu'ida pels dispositius simb61ics que la ment hagi estat ca
pag d'articular en el transcurs de I'esdevenir hist6ric. 

Les derivacions epistemol6giques d'aquest plantejament no són pas di
fícils d'esbrinar si s'entén, simultaniament, que els criteris de validesa que 
certifiquen la correcció o incorrecció de les diferents versions creades deis 
mons possibles depenen, en darrera instancia, del convencionalisme 
simb61ic adoptat i, sobretot, de I'adequació 16gica «interna» entre les ver
sions triades i els mons simb61ics establerts. Els paral'lelismes que sobre 
aquesta qüestió es poden tragar entre el «realisme internalista» de H. Put
nam, el «pragmatisme» de R. Rorty, el «cognitivisme cientificista» de T. 
Kuhn i el «constructivisme simb6lic» de Goodman són múltiples i elo
qüents; Bruner en pren bona nota quan, considerant I'artificiositat inevita
ble sobre la qual descansa tota comprensió humana, admet juntament 
amb tots ells que no per aix6 hem d'acceptar acríticament el relativisme 
més estrident. Per a Bruner és ciar que no es podria dir res sobre la se
riositat deis principis d'una «psicologia cultural» que caigués en aquests 
extrems; pero pensa que aquesta tampoc no esdevindria una ciencia que 
pogués ser tractada amb tots els honors que reben les ciencies empíri
ques, tret que no incorporés i assimilés el grau just de relativisme que tota 
vida cultural comporta. D'una manera o altra podem concloure que, ne
cessariament, la «psicologia cultural» de Bruner és una proposta científica 
dilematica en la mesura que no fa ulls clucs a les eternes contradiccions 
entre subjectivitat-objectivitat, dins-fora, essencia-existencia, literal-metaf6-
ric o veritat-falsedat, sinó que intenta assumir-Ies canalitzant-Ies a través 
d'un únic model filos6fic constructivista superador de totes aquestes an
tin6mies. En definitiva, i recollint els precedents hist6rics tractats, bé po
dem afirmar que, dins I'amplia família d'escoles constructivistes existents, 
Bruner acabara desestimant tant la versió presemi6tica (Berkeley, Kant, 
etc.) com la postestructuralista (Foucault, Derr.ida, Lyotard, etc.) del cons
tructivisme -tot i reconeixer els merits respectius-, per afiliar-se de forma 
clara i manifesta amb la variant simbolicista brillantment desenvolupada 
per gent tan diversa com ara Gombrich, en la teoria de I'art, Geertz, en 
I'antropologia cultural, o Nelson Goodman, en el terreny conceptual de la 
filosofia. 
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La tercera gran incorporació filosofica al programa psicocultural de 
Bruner és, com ja hem assenyalat anteriorment, la filosofia «hermenéuti
ca». De la mateixa manera que en el cas anterior, també aquí ens trobem 
amb una riquíssima tradició, els orígens de la qual es poden remuntar per
fectament al pensament classic grec (Aristotil, sobretot) o medieval. Pero, 
atenent al que convé a la nostra exposició, és preferible ometre tota aques
ta evolució en profit d'un major aprofundiment en les fonts immediates que 
inspiren Bruner. Com és reconegut, I'hermenéutica és més a prop de I'art 
interpretatiu que de la ciéncia positiva i, com a tal -tot i que també s'ha 
de regir per criteris técnics de coheréncia i consisténcia rigorosos- la 
seva capacitat d'il'luminar el significat profund deis símbols, textos o dis
cursos dependra, en gran mesura, de I'abast metodologic i de la prepara
ció interpretativa del subjecte que desplegui el seu rol com a hermeneuta. 
En aquest sentit, trobem en quasi totes les ciéncies socials destacats intér
prets (Geertz en I'antropologia, Burckhardt en la historia, Freud en la psi
cologia, Weber en la sociologia de la religió, Auerbach en la crítica litera
ria, etc.) que han deixat una empremta subjectiva en la manera d'enfocar 
el seu particular estil interpretatiu. Pero no per aixo són menys interessants 
i valuosos. Bruner sempre els ha manifestat un reconeixement cordial i 
franco No hi ha cap dubte, pero, que les referéncies més explícites que fa 
en relació amb aquest camp van dirigides directament a figures com ara 
Baumgarten, Schlegel, Schleiermacher, Collingwood, Dilthey, Heidegger i, 
sobretot, Gadamer i Ricoeur. 

Certament, no tots reben el mateix tractament. Alguns autors només 
se citen de passada o, com a molt, en una nota a peu de pagina. Cal no
tificar, pero, que la contribució deis dos darrers ha estat quelcom més 
que assimilada: ha estat integrada en la recerca psicocultural de Bruner. 
Per exemple, el que Gadamer anomena «cercle hermenéutic», segons el 
qual la tasca interpretativa segueix una trajectoria en espiral que retorna 
infinitament sobre el mateix text en lectures constantment enriquides, es
devé imprescindible per a la comprensió de com els individus generen la 
seva autoconsciéncia mitjangant una renovada revisió interpretativa de la 
propia autobiografia. 0, per posar un altre exemple, el concepte d'«ho
ritzó hermenéutic», dissenyat per captar el «fons» (o rerefons) significa
tiu d'una determinada «figura» textual, té com a contrapartida empírica 
en les darreres investigacions de Bruner considerar la cultura familiar 
(que serveix com a horitzó interpretatiu) per copsar el sentit psicologic 
de les accions i/o discursos de cada un deis membres de la família. Amb 
tot, les analisis de Gadamer6 referents al paper hermenéutic de les tradi
cions, els prejudicis, les anticipacions i, en definitiva, els contextos es
pacials i, sobretot, temporals, li aporten uns materials imprescindibles 
per enfocar correctament I'ús de I'hermenéutica dins de I'analítica psico
cultural. 

(6) De H. G. Gadamer vegeu, sobretot, el seu ja classic Verdad y método. Salamanca: Sígue
me, 1988. 
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O'altra banda, la recepció filosófica de Ricoeur no deixa d'ésser menys 
significativa. O'entrada, ningú pot posar en dubte que tant I'evolució com 
I'amplitud del pensament hermenéutic del filósof francés ha esdevingut 
punt de referéncia obligat per a un gran nombre d'investigadors actual
ment dedicats a les que s'ha convingut anomenar «ciéncies interpretati
ves".? Seria practicament impossible fer aquí una mínima ressenya de les 
nombroses qüestions tractades en la seva polifacética obra, ni deis rastres 
que aquesta ha anat deixant darrere seu. No obstant aixó, no podem dei
xar de mencionar quelcom que ens sembla ineludible amb relació a Bru
ner. És probable que I'hermenéutica inicial revestida de fenomenologia (i 
cristianisme) que va desplegar Ricoeur en els seus primers escrits no des
pertés gaire interés en el psicóleg nord-america, peró sí, en canvi, el seu 
progressiu despla<;:ament cap a una filosofia hermenéutica que reconeixia 
en les estructures deis Ilenguatges (de la poesia, deis mites, de les reli
gions, etc.) les condicions de possibilitat de tot significat procedent del 
pensament i de la voluntat humana. Des d'aquesta nova perspectiva, la 
coincidéncia tematica entre ambdós autors no és menys significativa. Per 
donar-ne una petita mostra, I'interés manifestat per Ricoeur a concretar 
I'especificitat hermenéutica en diferents camps (com ara el «textual", el 
«dialógic», el de «I'acció", el de la «narrativa", el de la «metafora", el de 
la «ideologia" o el de la «utopia,,) és similar als mateixos ambits de preo
cupació recentment expressats per Bruner. No és, per tant, casualitat que 
hagi trobat en ell -directament o indirectament- un pedestal molt sólid 
per a la fonamentació filosófica de la seva aproximació psicohermenéutica 
als diferents «actes de parla", com per exemple I'acte de la lectura, I'acte 
de la narració, I'acte dialógic o I'acte de la confessió autobiografica. Com 
es pot demostrar en cada un d'aquests casos, tant el vessant psicológic 
com I'hermenéutic són, de fet, indestriables i mútuament complementaris. 
Per tant, per a Bruner les estructures cognitives humanes s'expliciten mit
jan<;:ant recursos hermenéutics en la mateixa mesura que les estructures 
significatives es plasmen per mitja de recursos cognitius. I com que les es
tratégies hermenéutiques de la interpretació textual estan subministrades 
pel conjunt de relats, contes, epopeies i altres formes narratives, exitosa
ment canonitzades per la for<;:a impulsora de les tradicions culturals, es de
dueix de tot aixó que són precisament les cultures (siguin grans o petites, 
dominants o subordinades), amb tot el seu arsenal de dispositius semiótics 
i hermenéutics socialment disponibles, les responsables, en darrera instan
cia, de la modulació narrativa, simbólica i, en definitiva, cognitiva de la 
ment humana. No és estrany, per tant, que Bruner hagi descobert en I'a
nalítica hermenéutica de Ricoeur una mina d'idees quasibé inexhaurible; i 
molt més des del moment en qué el filósof francés ha focalitzat els seus 
esfor<;:os a aclarir la naturalesa de la «narrativa", ja que és justament aquí, 
en la seva misteriosa manera d'articular el sentit de I'experiéncia de la 

(7) De Paul Ricoeur val la pena consultar les següents referencies bibliografiques: Ideología y 
utopía. Barcelona: Gedisa, 1989; Tiempo y narración. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1987; 
i Ou texte a !'action. Essais d·herméneutique. 11. París: Seuil, 1986. 

43 



.g 
::l 
U 
o 
DI 
e 
"E 
o e 
ca 
"¡: 
ca 

:lE 
a. 
Q) 
VI 
o ., 

vida, on Bruner creu trobar el médium necessari per fer possible la con
nexió entre ment ¡cultura. 

És ciar que, en una empresa d'aquesta envergadura, qualsevol recurs 
no és mai suficient. I tot i que la filosofia hermenéutica -sobretot la deis 
autors aquí ressenyats- hagi estat d'un ajut realment imprescindible, no 
esgota tota la complexitat que amaga en si I'art interpretatiu de qué és ca
pag la ment humana. Oeixem de banda, doncs, la filosofia própiament dita, 
per endinsar-nos en altres camps disciplinaris -i també en altres autors
que han ofert, tanmateix, destacad es aportacions a la qüestió hermenéuti
ca. Pel que fa a Bruner, analitzaré tres disciplines que han estat presents 
de forma especial en la seva obra: la crítica literaria, la história i, sobretot, 
I'antropologia cultural. 

De la primera, en recull un feix veritablement significatiu de ramifica
cions, que abraga des deis classics moderns (Mimesis d'Auerbach o El 
gran codi de Frye, etc.) fins a autors tan diversos com ara Kenneth Burke, 
Todorov, Bajtin, Eco, Wolfgang Iser o Oonald Polkinghorne. O'una manera 
o altra, tots ells aporten -encara que sigui de manera puntual-reflexions 
interessants sobre la teoria de la novel'la (com a forma predominant de la 
narrativa moderna), sobre I'estructura narrativa i intencional de I'acció hu
mana, sobre la teoria deis géneres i els tropos lingüístics, sobre I'adquisi
ció del pensament narratiu en els infants, sobre I'estructura psicológica de 
I'acte de recepció estética, sobre els límits de la interpretació o, en gene
ral, sobre el paper del coneixement narratiu en les ciéncies humanes. És 
realment sorprenent com Bruner és capag d'absorbir tot aquest material 
dispers per elaborar i oferir teories consistents i perfectament engranades 
dins del seu projecte psicocultural. 

Quant a I'hermenéutica histórica, la retenció bruneriana no és menys 
curiosa. Ha estat molt receptiu a les inquietuds deis historiadors i metodó
legs de la história per una gran multitud de qüestions que afecten directa
ment la reconstrucció del «sentit» deis esdeveniments sociohistórics; in
quietuds que, com se sap, han tingut Iloc en aquestes darreres décades. 
Considero que Bruner, amb aquesta finalitat, ha posat especial émfasi en 
tres deis corrents historiografics més representatius de I'actualitat: el pri
mer és sens dubte I'escola deis historiadors francesos deis Annals, els re
presentants de la qual (Lucien Febre, Marc Bloch i, més recentment, Phi
lippe Ariés, Vovelle o Frangois Furet) han contribuH de forma molt diversa 
a il'luminar la funció que acompleix I'evolució de les «mentalitats» en el 
transcurs histórico És facilment comprensible, per tant, que un home com 
Bruner, profundament preocupat per establir els nexes d'unió entre ment i 
cultura, no hagi deixat passar per alt I'oportunitat que li brindaven aquests 
estudiosos per transcendir la caduca imatge cartesiana de la ment solip
sista, tan recurrentment repetida en la psicologia tradicional, i transmutar
la així en la imatge reflectida d'una mentalitat popular en permanent movi
ment, la forga de la qual és capag de trasbalsar, fins i tot, les estructures 
socials i les tradicions seculars més inamovibles. Si l'Escola deis Annals 
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pretenia trobar la síntesi harmoniosa entre explicació (causal) i comprensió 
(hermenéutica) deis fets histórics, quelcom similar perseguia també I'es
cola historiografica anglesa d'inspiració marxista, representada, entre d'al
tres, per Eric Hobsbawm o E. P. Thompson. Per a Bruner, ells aporten una 
visió interpretativa de la história que, Iluny de recaure en el vici del deter
minisme economicista tradicional, és molt més radical, global i enriquido
ra, puix que, a més a més de recuperar la «memória» histórica deis pobles 
o grups socials sense historia, han remarcat, amb un émfasi gens comú, 
que les «tradicions» culturals són, en el fons, fruit de la invenció humana i 
que «I'economia moral», que sosté tota I'anatomia social, és tan o més im
portant que I'economia material que la fa possible. D'on es dedueix, d'una 
forma molt poc ensolapada, que I'analisi interpretativa de les dinamiques 
psicoculturals no pot prescindir de cap manera de les bases axiológiques, 
peró tampoc materials, amb les quals estan relacionades. Així doncs, el 
principal consell que I'hermenéutica historiografica anglesa pot oferir a la 
«psicologia cultural» és evitar caure, de totes totes, en el punt de vista ide
alista -i, per tant, ingenu- de considerar que les «realitats» históriques, 
culturals i mentals són plenament autonomes entre si i Iliures d'influéncies 
mútues; al contrari, han d'ésser conjuntament interpretad es amb tota la ri
quesa de nexes que la reconstrucció de la «historia total» exigeix. Per úl
tim, la tercera línia historiografica que sembla ocupar un Iloc privilegiat dins 
I'organigrama hermenéutic de Bruner és la que s'ha convingut anomenar 
«metahistoriografica». L'objectiu de la seva recerca, escrupolosament trac
tada per autors com ara Hayden White, Arthur Danto o el mateix Ricoeur, 
s'ha centrat de forma específica no tant en la revisió empírica del «contin
gut» de la história factual com en la supervisió crítica de I'aparell «formal» 
-és a dir, estructures discursives, estratégies narratives, etc.- a qué han 
recorregut els historiadors més eminents, a fi i efecte d'atorgar pie sentit in
terpretatiu i persuasiu als seus respectius escrits. Des d'aquesta perspec
tiva, alió important que cal desvetllar per entendre el grau de convenci
ment i convicció que I'explicació histórica pot aconseguir entre els seus 
lectors no és pas «qué» diuen els seus documents, sinó «com» narren i 
conten les seves históries. Per tant, alió que es pretén demostrar és que el 
sentit que té el passat per al present s'assoleix, curiosament, mitjanc;;ant les 
habilitats i destreses narratives que siguin capac;;os de desplegar els his
toriadors (ja es tracti de Michelet, Ranke, Tocqueville, Burckhardt o Marx). 
Aixó pressuposa que la «forma» que adopta el «contingut» historic no és 
pas un aspecte secundari a l'hOra de la interpretació; ni, en conseqüéncia, 
que la «poética de la historia» -com I'ha batejat White- sigui mai neutra. 
En plena sintonia amb aquesta sensibilitat, tan arquetípica entre els cientí
fics socials que han assumit I'impacte del «gir narratológÍC>', també Bruner 
ha cregut veure importants paral'lelismes -així com útils punts de re
feréncia- amb la seva própia recerca investigadora. En efecte, de la ma
teixa manera que aquests metahistoriadors consideren que, en funció de 
les estratégies narratives utilitzades en la construcció del text historiogra
fic, es transmet -conscientment o inconscientment- el sentit hermenéuti
cament profund deis fets interpretats, a més a més del sentit teleológica-
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ment intencional que persegueix I'historiador (amb totes les motivacions 
morals ijo polítiques que I'acompanyen), també Bruner considera que, a ni
vell psicologic, quan els individus construeixen la seva propia autocons
ciéncia biografica empren, entre d'altres recursos, diverses estratégies dis
cursives que, segons les escollides, ofereixen (a ells mateixos i als altres) 
una particular visió del sentit global de la seva existéncia, així com de les 
intencions morals que li són implícites. Concloent, doncs, si la "poética de 
la historia social» té la seva réplica en la "poética de la historia biografi
ca», la "psicologia cultural» de Bruner trobara en els lIigams que s'esta
bleixen entre ambdues la contraréplica adequada a I'opinió de tots aquells 
que neguen -o subestimen- les dependéncies estructurals que s'esta
bleixen entre I'autoconsciéncia, la cultura i la memoria historica. 

Les fonts antropologiques de la «psicologia cultural» 

Si fins aquí he fet una reconstrucció parcial de la recepció hermenéuti
ca per part de Bruner, ens resta, tanmateix, la més important de les in
fluéncies rebudes; em refereixo, sens dubte, a la de I'antropologia cultural. 
També aquí Bruner ha seguit atentament I'evolució que aquesta disciplina 
ha experimentat al lIarg d'aquestes darreres décades. I el motiu d'aquest 
resseguiment no ha estat pas gratu'it, ja que, com és facilment comprensi
ble, un deis conceptes capitals per anar perfilant la seva "psicologia cul
tural» és precisament el de "cultura». És ciar que els antropolegs han es
tat batallant des de fa més d'un segle per demarcar amb la maxima preci
sió analítica I'abast teoric i conceptual d'aquest terme, pero també cal afe
gir que ho han fet des de perspectives tan diverses i contradictories entre 
si, que es fa realment difícil, si no impossible, tractar-Ies de manera sis
tematica i coherent. Així doncs, davant d'un concepte tan polisémic i tan 
poc neutre com aquest, cal optar necessariament per aquella línia d'inter
pretació conceptual que més s'adigui als objectius fixats i als pressupósits 
ontologics i epistemológics inicialment plantejats. Des d'aquesta perspec
tiva, Bruner va recórrer, cap als anys cinquanta i seixanta, a I'aportació de 
determinats antropolegs nord-americans com ara Sapir, Whorf, Kroeber, 
Kluckhohn o Mead, que eren, tots, hereus directes de I'escola antropológi
ca anomenada "particularisme historic», iniciada i inspirada a final del se
gle passat per Franz Boas. En línies generals, definien en primer lIoc la 
"cultura» com aquella esfera de I'existencia humana que se situa més 
enlla del món de la biologia i, per tant, com deia Kroeber, té una naturale
sa "supraorganica»; en segon lIoc, I'entenien com el conjunt de "patrons», 
"esquemes» o "guions» que governen i modelen les diferents conductes 
humanes; i en tercer lIoc, atorgaven al lIenguatge un paper tan central en 
I'estructuració de les cultures, que, fins i tot, com fou el cas de la hipótesi 
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relativista de Sapir-Wharf, esdevenia el responsable final en la configuració 
de les «formes de pensament» i deis «estils cognitius» de la gent. Aques
ta línia interpretativa del concepte de cultura esta, per exemple, explícita
ment recollida per Bruner en els seu s primers estudis sobre psicologia de 
I'educació i, sobretot, en la recerca transcultural que va realitzar al Sene
gal, recollida en el Ilibre Studies in cognitive Growth (1966)B Peró quan, a 
partir de comen<;:ament deis anys setanta, va irrompre en I'escena nord
americana la influénciaimparable deis pioners de I'antropologia interpreta
tiva que s'inspiraven en la sociologia de Weber o Parsons, en la semiótica 
simbolista de Cassirer o Burke, i en I'hermenéutica de Heidegger, Gada
mer o Ricoeur, les coses van canviar radicalment. A partir d'aleshores, an
tropólegs com ara Victor Turner, Marshall Sahlins o, sobretot, Cliffard Ge
ertz, van esdevenir per a Bruner figures d'obligada referencia. Com que, 
de tots, Geertz fou el més revisat, em centraré primordialment en la seva 
antropologia hermeneutica i, específicament, en el concepte interpretatiu 
de «cultura» que fa servir. En el seu Ilibre més celebrat, The Interpretation 
of Cultures (1973),9 es pot recollir tot un feix de definicions de «cultura», 
entre les quals citaré les següents: és «un esquema históricament 
transmés de significacions representades per mitja de formes simbóli
ques»; és «un sistema de concepcions heretades i expressades simbóli
cament»; és «un conjunt de significats conceptuals compartits pública
ment»; és «un sistema ordenat de significacions i símbols»; es «un dispo
sitiu simbólic per controlar les conductes»; i, en definitiva, és «un context 
dins del qual es poden descriure tots els fenómens socials d'una manera 
intel·ligible». Tot i I'aparent dispersió, el que sembla ciar és que el conjunt 
de totes aquestes característiques apunta a un mateix denominador comú, 
a saber, que les cultures constitueixen -de fet- el complex món de la 
producció, negociació, transmissió i recepció de significats, que, directa
ment o indirectament, omplen de sentit I'existencia humana i les practiques 
socials que li són própies. 

Aquesta original manera hermenéutica de concebre la «cultura" s'adiu 
molt poc, com hom es pot imaginar, a d'altres escoles precedents i/o co
etanies a Geertz. Per exemple, no té cap relació ni amb I'evolucionisme 
darwinia de Tylor, Margan o Spencer de final del segle passat, ni amb el 
funcionalisme utilitarista de Malinowski o deis antropólegs socials anglesos 
de comen<;:ament del segle xx, ni tampoc amb el materialisme cultural 
d'inspiració marxista de Steward, White i Marvin Harris, o I'estructuralisme 
cartesia de Levy-Bruhl o Lévi-Strauss, que tant de renom ha donat a I'es
cola francesa durant les primeres décades de I'última postguerra mundial. 
Altrament, si hi ha algun punt des d'on es reclami la perspectiva de Geertz, 
amb totes les precaucions imaginables que es vulguin prendre, es trobaria 

(8) BRUNER, J.; OLVER, R. R.; GREENFIELD, P. M.: Investigaciones sobre el desarrollo cognitivo. 
Madrid: Pablo del Rio, 1980. L'edició anglesa es traba en Studies in cognitive growth. Nova 
York: John Wiley and Sons, Inc., 1966. 

(9) GEERTZ, C.: La interpretación de las culturas. Méxic: Gedisa, 1987. 
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més aviat fora de I'antropologia; se situaria, sens dubte, en el terreny de la 
sociologia, la semiologia i, probablement, en I'art i la crítica literaria. No 
deixa d'ésser curiós que, coincidint amb les mateixes inclinacions i gustos 
de Bruner, Geertz també es reclami hereu de la sociologia de Durkheim, 
de Weber i, de forma igualment reconeguda, de Parsons; de la semiologia 
de Peirce, K. Burke o R. Barthes; o del criticisme artístic de Goodman, Frye 
o Auerbach. 

Partint d'aquesta particular visió de la noció geertziana de «cultura», 
de la qual es deriva la necessitat de dur a terme I'analisi interpretativa de 
les própies «interpretacions» deis agents socials de la manera més «den
sa» possible, Bruner acabara dissenyant en el transcurs de les dues últi
mes décades la seva própia teoria de la cultura, que, en el fons, estara es
pecíficament conformada pels tres ingredients filosófics ja tractats (el prag
matisme, el constructivisme i I'hermenéutica), i anira especialment orienta
da afer ressaltar els aspectes psíquics i cognitius amb els quals esta re
lacionada. Així doncs, i per dir-ho de forma breu, la Folk Psychology de 
Bruner operara amb un concepte híbrid de «cultura» entés, de manera 
sintética, com un gran constructe psicosociosimbólic, que es transmet 
pragmaticament i s'interpreta hermenéuticament. 0, per explicar-ho amb 
més detall, com un «món» (entre d'altres possibles) compost per sistemes 
simbólics, cognitius, emotius i interactius en constant procés de transfor
mació; com un gran «fórum» on els individus negocien i reinterpreten inin
terrompudament els significats deis seus gestos, paraules, discursos, sen
timents, accions o decisions; com una «caixa d'eines» de natura simbóli
ca i histórica, en virtut de la qual els individus aconsegueixen amplificar les 
seves capacitats mentals, i diversificar, així, les seves destreses intel'lec
tuals; o, en definitiva, com un gran «text» -o conjunt de textos- mai to
talment aprehensible, ni completament codificable, ni definitivament inter
pretable, per més competéncia simbolicocultural que s'hagi adquiril. De tot 
aixó, se'n desprén que Bruner utilitza un concepte de «cultura» equidistant 
d'aquelles versions estrictament «materialistes», que ignoren la naturalesa 
simbólica de la cultura, com de les «idealistes», que redueixen la cultura a 
pures representacions simbóliques; tant de les «economicistes» i «utilita
ristes», que desterren la cultura al món deis epifenómens, com de les «es
tructuralistes» o «sistémiques», que suprimeixen la intencionalitat humana 
de les dinamiques socioculturals; i tant de les «fenomenológiques», que in
terpreten la cultura a un nivell microsocial, com d'aquelles «interpretati
ves», que deixen levitar la cultura despullant-Ia de tot rastre terrenal. 

Situats en aquest prudent punt intermedi, la cultura esdevé la principal 
subministradora de recursos interpretatius per tal que la ment realitzi ade
quadament la seva funció adaptativa a les circumstancies socials més in
versemblants, al mateix temps que s'altera periódicament en la mesura 
que la potent maquinaria mental crea noves formes i Ilenguatges simbólics. 
Per tant, la cultura és productora de mentalitats i, no obstant aixó, és pro
du'ida per I'activitat de ments creatives; és impulsora d'habilitats cognitives 
i, simultaniament, receptora d'innovacions simbóliques, discursives i tec-
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nol6giques; en definitiva, ella fecunda les seves criatures en la mateixa me
sura que és fertilitzada per elles, de tal manera que «cultura» i «ment» 
constitueixen un doble laberint, les parts constitutives del qual es retroali
menten mútuament i evolucionen paral·lelament. 

Per6, el que sí que sembla ciar és que ambdós autors nord-americans 
s'han vist parcialment trasbalsats en les seves respectives obres amb I'a
parició de la jove generació d'etn6grafs dedicats a I'estudi del camp es
trictament «metaetnografic». Efectivament, un seguit de novells estudiosos 
de la cultura, tots educats en la persuasiva veu de Geertz, van cometre el 
crim del parricidi intel'lectual per dur I'antropologia interpretativa un esglaó 
més amunt en I'escala hermeneutica. Aproximant-se a les postures (i com
postures) postmodernes més estridents -com ara la de Lyotard, Derrida o 
Vattimo-, per6 conservant ciares afinitats amb el filó crític de la cultura 
moderna -com, per exemple, Gramsci, Bajtin, Foucault, Habermas o Wal
ter Benjamin-, aquest nodrit grup de nous hermeneutes culturals (dins del 
qual destacaria entre els més representatius James Clifford, Vincent Cra
panzano, George Markus, Paul Rabinow, Talal Asad i, d'alguna manera, 
Edward Said), va Ilanc;:ar, a partir de mitjants deis anys vuitanta, una crítica 
-més o menys radical- al «sospitós» estil textual, narratiu i normatiu im
plícit en la practica etnografica tradicional, per reconduir alternativament la 
tasca etnológica cap a un horitzó interpretatiu en que els principis de la 
igualtat cultural, el dialeg intercultural i el respecte multicultural servissin 
com a marc de fons. 10 Sota la seva mirada crítica, I'antropologia eurocen
trica practicada fins aleshores quedava, veritablement, molt malmesa; i es 
revalidava, per contra, I'etnografia realitzada des de les periferies. L'exa
men a que fou sotmesa la primera deixava clara mostra de la seva inepti
tud dial6gica i de la seva clara vocació colonialista i imperialista. En efec
te, I'analisi pormenoritzada/detallada deis textos, informes, documents o 
narracions que han servit com a vehicles preferentment utilitzats pels etn6-
grafs per fer pública la seva «presentació» de les «altres» cultures, mani
festava de forma patent i persistent que: primer, la relació entre «nosaltres» 
i «ells» s'estéjbleix usualment en termes «d'aI16 que és normal i natural» en
front «d'aIl6 que és extravagant o ex6tic»; segon, I'autor genera tot un Ilen
guatge basat en la complicitat entre ell mateix i el seu públic lector, a fi de 
mantenir conjuntament la maxima distancia respecte deis «altres»; tercer, 
I'autor usa -i abusa de- la seva «autoria» mitjanc;:ant estrategies narrati
ves habilment edificades (com, per exemple, la cita indirecta, discursos 
impersonals, etc.), amb el fi inconfessat de reproduir objectivament i fidel
ment I'experiencia cultural deis «altres», sense que traspu'i, ni per un ins
tant, cap Ilampurneig de subjectivisme capac;: de qüestionar les normes del 
positivisme etnografic de rigor; quart, I'epistemologia implícita en la tex-

(10) Per a una visió de conjunt sobre aquesta antropologia metaetnográlica vegeu, per exem
pie, ClIFFORD, J. i MARCUS, G. E.: Retóricas de la antropología. Júcar Universidad, 1991 (ti
tal en anglés: Writing culture. The poetics and politics of ethnography. University 01 Cali
fornia Press, 1986). O també REYNOSO, C. (comp.): El surgimiento de la antropología POSt
moderna. Méxic: Gedisa, 1991. 
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tualització etnografica tradicional revela que les seves «formes de repre
sentació» responen als patrons cognitius i interpretatius imposats per la 
cultura occidental a partir del segle XVII (amb la qual cosa, pensen, és con
venient «antropologitzar I'epistemologia» com a prevenció terapéutica da
vant deis excessos comesos); i cinqué i últim, com que la «mirada» de 
I'etnograf, com a intérpret de les cultures, mai no és neutra i sempre es fa 
des d'algun Iloc, caldria que amb vista a les futures textualitzacions et
nografiques es prengués prou consciéncia discursiva per no ometre la 
complexa dialéctica hermenéutica que s'estableix necessariament a tres 
bandes: és a dir, entre I'etnograf, el públic receptor i els nadius. En resum, 
tot aquest projecte hermenéutic de la nova metaetnografia proposa unes 
noves practiques de textualització cultural que siguin «dialogiques», «po
lifoniques» i «heteroglossiques» (per expressar-ho en termes de Bajtin), 
que superin el vell estil literari associat al tradicional «realisme etnografic», 
i que presentin la realitat sociocultural (la d'uns i d'altres) com una «reali
tat» sorgida de la negociació -sempre difícil i molt sovint asimétrica- en
tre societats culturalment distants. En aquest sentit, s'ha de considerar I'es
tratégia discursiva propugnada per aquesta etnografia postmoderna com 
un tipus d'estratégia necessariament «multitextual» i «intertextual» de 
I'analisi cultural. 

Com es pot comprovar, les afinitats entre la metahistoriografia, aban s 
referida, i la metaetnografia, aquí tractada, són múltiples. En ambdós ca
sos, pero, sobresurt un mateix denominador comú que apareix insistent
ment; a saber, d'una banda, la consciéncia crítica que la presentació (i re
presentació) deis fets historics o culturals depén de les Ileis del construc
tivisme narratiu utilitzat; i, de I'altra, la consciéncia autocrítica que la inter
pretació deis fenomens historics o culturals respon a les lIeis d'una her
menéutica textual -per dir-ho així- ampliada, en qué, a més a més del 
punt de vista de I'autor, hi capiga el del nadiu i també el del potencial lec
tor. No hi ha dubte que la tridimensionalitat d'aquesta nova hermenéutica 
-sempre que sapiga preservar el sentit crític del modernisme i el sentit 
plural del postmodernisme- permet eixamplar I'esfera de la interpretació 
historica i cultural fins a límits difícilment imaginables en temps recents, pel 
fet d'incorporar nous valors -com ara el reconeixement de la diferéncia, 
el respecte mutu o I'interculturalisme- entre els seus pressuposits basics. 
Per tant, el vessant étic d'aquesta darrera hermenéutica és essencial per 
a la nova practica literaria que propugna. 

Conscient de tot aixo, Bruner ha simpatitzat amb molts d'aquests ele
ments i ha intentat treure partit d'altres. Pero, del conjunt de tots, conside
ro que, en línies generals, hi ha un aspecte que fa que hi hagi una com
plementarietat -tot i que no prou entesa ni explorada- entre la «psicolo
gia cultural» de Bruner i la «metaetnografia» contemporania, que es con
creta en el fet que la «construcció cultural de la ment», del primer, i la 
«construcció textual de les cultures», deis segons, exigeix inevitablement 
una visió global que sigui capag d'intercalar «cultura», «text» i «ment» dins 
d'un mateix esquema interpretatiu. En efecte, tan necessari és per als etno-
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grafs de I'última generació incorporar un determinat concepte cognitiu de 
ment que faci de pont entre alió "textual" i alió "cultural", com per a Bru
ner assumir una determinada analisi textual que salvi les distancies entre 
alió "cultural" i alió "mental". De tota manera, tot i que ja s'ha comen9at a 
esbrossar el camí, falta encara un gran tret perqué I'analisi cognitiva de la 
ment desenvolupada per Bruner extregui totes les conseqüéncies possi
bies que amaga I'art subtil de la interpretació. I em refereixo basicament al 
fet que, com tindrem ocasió de comprovar en el próxim apartat, dins d'un 
món caracteritzat per profundes desigualtats socioculturals, on els recur
sos materials i simbólics estan repartits d'una manera profundament 
asimétrica i on la distribució del poder esta obrint escletxes creixentment 
insalvables, I'hermenéutica cultural no hauria de desestimar o ignorar -
per raons morals óbvies- el seu vessant crític, així com també polític. I 
justament és aquí on, segons el meu parer, la "psicologia cultural" de Bru
ner mostra les seves majors febleses i limitacions. És, expressat sense em
buts, com si els límits de la seva hermenéutica marquessin altrament els lí
mits de la seva analítica psicocultural. 

Per concloure, si fins aquí hem fet un breu recorregut a través de les 
múltiples fonts interpretatives (de la filosofia a I'antropologia passant per la 
crítica literaria o la historiografia) és per ressaltar, fonamentalment, que 1'0-
rientació hermenéutica és molt present en el projecte psicocultural de Bru
ner, de la mateixa manera que abans he destacat, amb finalitat similar, 1'0-
rientació constructivista i pragmatista que I'acompanya. En el fons, doncs, 
el que he volgut és posar de manifest que el rerefons filosófic que apunta
la tota la Folk Psychology reposa en aquestes tres potents branques de la 
filosofia contemporania, així com en les ramificacions que han tingut en 
arees cientificohumanístiques afins; Bruner n'ha sabut treure profit amb una 
destres a realment sorprenent. 

Més enlla de Bruner: cap a una «psicologia 
cultural crítica» 

Ens resta exposar, per finalitzar, algunes consideracions de caracter 
crític vers la Folk Psychology de Bruner. Hem vist com les presumpcions 
epistemológiques i ontológiques amb qué opera es deriven de manera 
més o menys explícita de les bases filosófiques aquí esmentades. Peró si 
ens preguntéssim, en definitiva, per la seva filosofia moral i política, les co
ses no estarien pas tan ciares. M'explico. Bruner és un home que es guar
da molt d'emetre judicis de valor gratu'lts quan realitza la seva feina pro
fessional com a científic de la ment; i, fins i tot, es mostra molt cautelós i 
reservat quan, en els seu s escrits més polémics -sobretot en el terreny 
educatiu- es veu obligat a emetre algun tipus de valoració ética o políti-
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ca. Aixó fa, sens dubte, que les referéncies explícites a la tematica filoso
ficomoral siguin prou escasses i disperses; i, justament per aquest motiu, 
les dificultats per reconstruir-la són enormes. 

No obstant aixó, el primer fet que constatem en Ilegir qualsevol text de 
Bruner és que, entre línies, hi batega un poderós impuls democratic, a més 
a més d'humanístic. Com ell mateix afirma, "el constructivisme de la "psi
cologia cultural" és una expressió profunda de la cultura democratica" i, 
en conseqüéncia, tant ha de recollir, assimilar i assumir la diversitat plural 
própia de les societats modernes com preservar-la i fomentar-la en la me
sura de les seves possibilitats. O'aquí es desprén, tot i que de forma gené
rica, el primer i principal compromís étic i polític de la psicologia cultural 
de Bruner. Tanmateix, disposem de raons i motius suficients per perfilar 
una mica més el contingut d'aquest principi democratic. A grans trets, la 
filosofia política de Bruner -molt propera al partit demócrata nord-ame
rica- ja es va posar de manifest de forma practica amb el seu suport a 
I'impuls renovador de l'Administració Kennedy i, sobretot, contra el con
servadorisme i el puritanisme de la subsegüent Administració Nixon. Ales
hores, el seu afany per establir les bases d'una reforma educativa igualita
rista, comprensiva, participativa i antidiscriminatória (a nivell racial, clas
sista o genéric) va xocar frontalment amb la creixent tendéncia neocon
servadora i neoliberal del republicanisme més recalcitrant, que, coherent 
amb la seva óptica, pretenia -i de fet ho va aconseguir- transformar el 
camp educatiu en un camp profundament mercantilitzat, competitiu i, en 
definitiva, promotor de lacerants desigualtats socials. La confrontació polí
tica enfront d'aquesta estratégia reaccionaria el va dur a importants refle
xions sobre el sentit de I'educació democratica dins d'un marc socioe
conómic creixentment regulat per les lIeis de I'oferta i la demanda, així com 
sobre les possibilitats reals de qué disposa I'aparell educatiu per aconse
guir la igualtat d'oportunitats d'accés per a tothom a un ensenyament dig
ne i de qualitat, que fos capar;; de compensar les destrosses i les ferides 
que el neoliberalisme imperant infringia en el teixit social. Peró, com ja hem 
vist, la forr;;a deis fets adversos va ésser superior a la noble Iluita per la 
consecució de la utopia educativa, la qual cosa va acabar desencadenant, 
entre d'altres conseqüéncies, un "exili" voluntari cap a Anglaterra. 

Tanmateix, en I'ordre teóric del pensament polític, hi trobem altres raons 
que acompanyen les esmentades aquí i que fan pensar, altrament, en un 
ti pus de posicionament polític més perfilat i definit. Per exemple, en la 
pOlémica que ha tingut Iloc en temps recents entre els partidaris del "co
munitarisme" (Alasdair Maclntyre, Charles Taylor, Michael Sandel o Micha
el Walzer) i els defensors del "Iiberalisme" (John Rawls, Richard Rorty, Ro
land Oworkin o Joseph Raz), Bruner sembla haver pres partit -tot i man
tenir el seu compromís amb el taranna liberal propi deis drets humans uni
versals- pels primers; o, si no, per aquelles versions del liberalisme més 
respectuoses amb el comunitarisme moderat, com ara la de Oworkin (que, 
com és notori, en els seus escrits sobre filosofia del dret ha sabut valorar 
adequadament les arrels culturals -i, per tant, d'origen comunitari- que 
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regeixen els principis normatius deis codis jurídics establerts en una so
cietat donada). En efecte, si es pren en consideració el fet -tan repetit en 
aquest article- que Bruner admet com a principi incontrovertible el carac
ter profundament cultural del psiquisme huma, no sembla pas estrany que 
simpatitzi -i de forma explícita- amb la maxima aristotelicohegeliana 
deis comunitaristes, segons la qual I'estructuració moral deis individus és 
presidida per I'ethos cultural de la societat a la qual pertanyen. Per dir-ho 
breument, el «nosaltres» és previ al «jo» i, en conseqüéncia, els valors, les 
normes i altres formes regulatives de la vida social són requeriments im
prescindibles en I'articulació de la identitat deis individus. Per tant, quan 
I'autor comunitarista més citat per Bruner, Charles Tay I or, s'enfronta amb la 
imatge individualista i autosuficient que ha estat específicament dissenya
da pels pensadors liberals per representar el seu model idíl·lic d'home 
modern, coincideix fil per randa amb pretensions iguals desplegades per 
Bruner quan, en un context més teóric, descarrega la seva crítica contra 
les suposades virtuts de l' <dndividualisme metodológic», la «teoria de la 
decisió racional» o, en general, la «teoria de jocs», justament perqué totes 
aquestes orientacions descansen sobre el sórdid principi liberal de consi
derar I'individu com un agent plenament autónom i capa<;; d'establir racio
nalment el seu ordre jerarquic de preferéncies sense cap vincle amb I'or
dre cultural i/o moral dins del qual es mou. 0, per ampliar les compara
cions, quan Taylor avalua la necessitat d'emprendre una Ilarga reconstruc
ció historicocultural (que el duu fins al Ilindar del segle XVII) per recompon
dre la identitat «perduda» de I'home contemporani -reconstrucció que es 
troba en el seu Ilibre Sources of the self. The makíng of the modern íden
títy (1989)-,11 les afinitats amb els treballs de Bruner, orientats a refondre 
una nova imatge de I'autoconsciéncia humana formulada en termes de les 
tradicions narratives que la sostenen, són més que eloqüents: són essen
cials per comprendre les similars sensibilitats polítiques que ambdós au
tors mantenen, amb I'excepció, potser, que Taylor fa servir el seu peculiar 
comunitarisme per desenvolupar polítiques identitaries especifiques que 
preservin el dret a la diferencia de comunitats sense estat (com és el cas 
del Quebec, el seu país natal); en canvi, Bruner, sense aquestes premures 
identitaries, omet -o desatén- la possibilitat d'incorporar aquestes noves 
reflexions sobre les «polítiques multiculturals» entre els fonaments de la 
seva «psicologia cultural». 

Tot aixó destaca la idea que, no obstant I'estel moral i polític que il'lu
mina I'obra de Bruner, hi ha una série de límits -més implícits que explí
cits- que fan que la Folk Psychology no esdevingui encara més polititza
da; o, si es prefereix, que no sigui capa<;; de desplegar totes les potencia
litats crítiques que conté. Al meu entendre, els motius d'aquests «límits» 

(11) Es pot consultar I'edició castellana: TAYLOR, Charles: Fuentes del yo. La construcción de 
la identidad moderna. Barcelona: Paidós, 1996. Des del punt de vista més polític, con
sulteu el seu Ilibre El multiculturalismo y la "política del reconocimiento". Méxic: Fondo de 
Cultura Económica, 1993. 
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són d'ordre molt divers, pero, a pesar de tot, en voldria esmentar uns 
quants de caracter sociologic (i, específicament, de sociologia de la cultu
ra) que considero que, en el fons, constitueixen el nucli central de qualse
vol psicologia social o cultural que pretengui ser crítica. Em refereixo a la 
necessitat d'abordar (o incorporar) dins de I'esquema interpretatiu de la 
«psicologia cultural" aspectes -tan reals com ineludibles- com ara les 
relacions de poder que s'estableixen entre individus o grups socials; les re
lacions de jerarquització racial, sexual o classista que es donen a escala 
nacional o internacional; el paper que desenvolupen les ideologies en la 
conformació (o deformació) de les mentalitats populars; la ruptura deis tra
dicionals Iligams ecologics entre les comunitats humanes i els seu s entorns 
ambientals; I'impacte deis poderosos mass media en I'estructuració deis 
estils cognitius de les poblacions; la fractura multicultural -tant multiétni
ca com multinacional- deis estats moderns; la Iluita per I'assoliment deis 
drets ciutadans (civils, polítics, socials o culturals), tan transcendentals per 
al reconeixement de la identitat individual i/o col, lectiva; o, en definitiva, els 
profunds canvis experimentats per les societats tradicionals o posttradicio
nals sotmeses a I'esfere'idora devastació de la globalització mundial gene
ralitzada. Tots aquests nous fenomens socials escenifiquen amb un realis
me prou preocupant la trasbalsada condició humana a la darreria del se
gon mil'lenni i, per tant, no haurien d'ésser ocultats per cap psicoleg o pe
dagog realment preocupat per esbrinar com funciona de debo la ment hu
mana en les actuals situacions contextuals, i, sobretot, com nodrir-Ia millor 
per al complet creixement existencial. 

Seria totalment fals afirmar que Bruner no els té gens en compte o que 
els ignora absolutament, ja que una lectura atenta sobre aquest particular 
manifestaria que, des deis anys seixanta, en els seu s escrits relatius a la 
psicologia evolutiva o de I'educació s'hi troben interessants reflexions so
bre els desastrosos efectes de la pobresa, la marginalitat o la discrimina
ció social en el creixement i el desenvolupament de les capacitats cogniti
ves i simboliques de les ments humanes (i, sObretot, de les infantils). Fins 
i tot és innegable que en les seves obres més recents -en especial I'últi
ma, The culture of education (1995)_12 les incursions en el camp institu
cional de les activitats pedagogiques o quotidianes són molt més freqüents 
i, fins i tot, les referéncies a la sociologia cultural (com ara les analisis so
bre la «distinció" realitzades pel socioleg francés Pierre Bourdieu) són molt 
més recurrents. Pero, tot i aixo, la «psicologia cultural" de Bruner esta des
proveIda encara d'una potent «sociologia crítica de la cultura" que li per
meti captar amb tota la profunditat exigible les turbuléncies culturals del 
món contemporani, a més a més de les contradiccions i els conflictes in
terns que li són propis. I el fet, per a mi evident, és que ell s'ha acostumat 
a moure's dins del paradigma que tradicionalment s'ha anomenat «socio
logia de I'ordre" (o del «consens,,), les arrels del qual es remunten a Durk-

(12) Ha aparegut recentment sota el titol La educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor, 
1997. 
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heim i a Parsons, i, per contra, sempre s'ha mostrat poc receptiu davant 
les «sociologies del conflicte», de les quals practicament no en trobem es
ment. Ni la sociologia classica marxista, ni les diverses versions del criti
cisme sociocultural contemporani (com, per exemple, la variant alemanya 
de I'escola de Frankfurt, la italiana de I'escola gramsciana, I'anglesa deis 
Cultural Studies o I'americana de la New Left) són presents, de forma pal
pable, en la literatura que fins avui ha produ'it la Folk Psychology. 

Potser la mostra més clara de tot el que estic dient es pot trobar en el 
mateix concepte de «cultura» que utilitza Bruner. Com hem tingut ocasió 
de veure, és un concepte extraordinariament ric des del punt de vista in
terpretatiu i hermenéutic, pero, altrament, s'esvaeix de forma injustificada 
a I'hora de desplegar les seves ales crítiques. En efecte, és cert que -
com ell sosté- les cultures són grans forums de producció i negociació 
de significats, mitjanr;;ant els quals se subministren potents estris simbo
lics capar;;os de multiplicar les capacitats mental s humanes. Pero són 
quelcom més que aixo: són forums en permanent conflicte intern, traves
sats per específiques estructures jerarquiques de poder, i en els quals la 
violéncia física i sobretot «simbolica» semblen connaturals. No són, per 
tant, placids mons de transaccions ingénues, sinó turbulents mons de 
transgressions mútues. En aquest sentit crec que, si la «psicologia cultu
ral» de Bruner ha de caminar cap a un tipus d'«etnopsicologia» -segons 
expressió propia- que reculli el sentit profund de la psicologia popular, 
no li queda altre remei que comprometre's amb una noció crítica de cul
tura que, sense perdre del tot I'encanteri amb el contractualisme innocent, 
expressi amb tota la forr;;a possible el dramatisme inevitable de la vida 
quotidiana. Potser així I'analisi psicocultural de Bruner, a més a més de 
ser una brillant contraréplica académica a les formulacions de tants 
psicolegs o pedagogs que ignoren els Iligams secrets entre la fragil psy
che i el musculós etnos, servira, tanmateix, com un cant d'emancipació i 
d'alliberament, pel fet de denunciar els mecanismes psicosimbolics als 
quals recorre usualment el poder per privar els seu s súbdits de la lIiber
tat de la seva propia ment. 

En definitiva, no obstant les limitacions que hom pot detectar en la «psi
cologia cultural» de Bruner, si d'alguna cosa podem estar absolutament 
convenr;;uts és que, a grans trets, les bases programatiques sobre les 
quals s'assenta i les sensibilitats filosofiques sobre les quals reposa ens 
ofereixen, si més no, els fonaments basics per prosseguir el camí que ha 
trar;;at. Raó per la qual, és just reconéixer-ho, la guia de Bruner continua 
sent irrenunciable, i el seu magisteri, imprescindible. 
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El artículo tiene como obje
tivo explicitar las premisas 
filosóficas y antropológicas 
que sustentan las principa
les guías heurísticas de su 
Folk Psychology, Se pon
drá de manifiesto -tras un 
breve repaso por las eta
pas por las que ha trans
currido su pensamiento, y 
el perfil que ha ido adqui
riendo su «psicología cultu
ral .. - que los tres ejes filo
sóficos sobre los que se 
apoya son: la pragmática 
del lenguaje, el constructi
vismo simbólico y la her
menéutica cultural. Se pon
drán en evidencia las afini
dades teóricas que Bruner 
ha mantenido con otras 
ciencias interpretativas, 
como la antropología se
miótica, Se concluye con 
una propuesta de modifica
ción del concepto de cultu
ra para reorientar la Folk 
Psychology hacia una po
sible «psicología cultural 
crítíca .. , 

Abstracts 

L'objectif de I'article est 
d'expliquer les prémisses 
philosophiques et anthro
pologiques que soutiennent 
les principaux guides heu
ristiques de sa Folk Psy
chology, Apres avoir revu 
brievement les étapes par 
lesquelles sa pensée est 
passée, et le profil que sa 
a acquis graduellement, il 
met en évidence que les 
trois axes philosophiques 
sur lesquels iI s'appuie 
son!: la pragmatique du 
langage, le constructivisme 
symbolique et I'herméneuti
que culturelle, II révele les 
affinités théoriques que 
Bruner a maintenu avec 
d'autres sciences interpré
tatives, telles que I'anthro
pologie sémiotique, 11 con
clut avec une proposition 
de modification du concept 
de culture pour réorienter 
la Folk Psychology vers 
une possible «psychologie 
culturelle critique .. , 

This article identifies the 
philosophical and anthro
pological premises underl
ying the main heuristic gui
delines of Bruner's Folk 
Psychologr. It highlights -
following a brief review of 
the stages through which 
his thinking has developed 
and the characteristics 
which his has acquired -
the three philosophical cor
ner stones on which his 
theory is based: the prag
matics of language, sym
bolic constructivism and 
cultural hermeneutics, The 
paper reveals the theoreti
cal affinities that Bruner 
has maintained with other 
interpretative sciences, 
such as semiotic anthropo
logy, It concludes with a 
proposal to modify the con
cept of culture so as to re
orientate Folk Psychology 
towards a possible «critical 
cultural psychology .. , 
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