
Presentació

Relacionar globalitat i diferència, així com percebre l’espai i les cultures en els seus valors 
diacrònic i sincrònics, representa sovint un conflicte entre les dues riberes de la Mediter-
rània, un mar que des de fa mil·lennis és considerat com un pont o una frontera segons 
les circumstàncies i relacions entre els pobles limítrofs. Les societats mediterrànies han 
mantingut històricament contactes molt intensos, que han donat lloc a influències notables 
i recíproques però, alhora, dins d’aquestes semblances han sorgit identitats diverses que 
han provocat grans lluites i desacords.

L’art i l’escriptura ens aporten representacions que es recreen en visions contradictò-
ries que, segons el moment, poden anunciar, com a la tragèdia grega, que «allò bell no 
és sinó el començament d’allò terrible». Aquesta frase del poeta alemany Rainer Maria 
Rilke és evocada, dins l’estètica de la tragèdia, a l’exposició «Entre el mite i l’espant: el 
Mediterrani com a conflicte», comissariada per José Miguel G. Cortés, director de l’Insti-
tut Valencià d’Art Modern (IVAM). Aquesta exposició mostra obres de destacats artistes 
plàstics i visuals de finals del segle xix fins a principies del segle xxi, i pretén transmetre 
la captura personal de les diferents èpoques, oferint representacions i sensibilitats molt 
contrastades sobre el Mare Nostrum.

La paraula, la reflexió necessària per acompanyar aquesta exposició de l’IVAM, ha 
tingut el seu espai d’anàlisi durant el seminari organitzat per l’IEMed, «El Mediterrani 
com a conflicte», que va tenir lloc a València el passat 11 de juny de 2016. Les ponències 
van ser realitzades per experts en diferents disciplines que van abordar aspectes claus sobre 
la construcció, tant en el passat com el present, d’alguns dels mites i les realitats. Aquest 
material escrit compon el dossier del present número de Quaderns de la Mediterrània. 

Seguint l’estructura del seminari, les ponències estan agrupades en tres eixos: «El 
mito creador de estereotipos», «El mar como frontera y drama» i «El Mediterráneo: 
mezcla de culturas». Les il·lustracions que acompanyen els textos corresponen, en gran 
part, a les obres de l’exposició, amb la finalitat d’oferir al lector acostar-se a allò que va 
ser l’exposició de l’IVAM.

Les diferents percepcions de la Mediterrània que apareixen en aquest número ens 
ajuden a comprendre millor les facetes, les múltiples cares d’aquest mar tan complex, 
transmissor de civilitzacions al llarg de la història. En totes elles podem captar aquesta 
construcció i transmissió d’un imaginari, de vegades compartit, que ha estat i és revelador, 
com expliquen José Miguel G. Cortés, Maria-Àngels Roque i José Enrique Ruiz-Domè-
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nec. El primer ens presenta el perquè de l’exposició, mentre que els dos últims autors 
desenvolupen els mites constructors d’estereotips a la nostra cultura: Roque en relació al 
patriarcat com a model de la civilització grega, on les representacions de dones aberrants 
son pròpies de cultures que cal abolir; Ruiz-Domènec, per la seva part, ens presenta la forja 
dels mites romàntics. Els mites amables de la zona de la Mediterrània van ser alimentats, 
al llarg del segle xix, pels viatges que comerciants, artistes, intel·lectuals i elits adinerades 
van emprendre a la recerca d’un «paradís perdut». Ja a l’època romàntica va aparèixer 
l’estereotip d’allò oriental com a lloc pintoresc i exòtic, font d’inspiració artística, que va 
constituir el principi de la popularització del turisme.

La història recent de la Mediterrània mostra de nou una relació extremadament 
complicada, ja que el mar s’ha convertit en una gran frontera per a milers d’immigrants 
del Sud que fugen dels seus països buscant una vida millor i troben la mort, l’hostilitat i 
el rebuig de la riba nord. Les polítiques migratòries europees, com argumenten Javier de 
Lucas i Najat El Hachmi en els seus articles respectius, donen l’esquena a aquests immi-
grants i impedeixen construir societats dignes. Al nord, els cants de sirena dels populismes, 
esperonats per la crisi, dificulten la necessària revisió de les polítiques actuals per a poder 
construir societats més justes i equilibrades entre els actors d’ambdues riberes mediter-
rànies. També dins l’espant del drama, Lola Bañón inicia el seu article amb la qüestió 
sobre si algun dia el Mediterrani podrà ser subjecte polític i no escenari passiu de lluites 
no pròpies. Desprès d’un argumentat treball sobre l’evolució dels salafistes, conclou que 
la resposta a aquesta incògnita depèn en certa mesura del futur de Síria. Així, insisteix 
en el fet que si el conflicte arriba a fer-se crònic degut a la carència d’una política exterior 
responsable que vagi a entendre les causes i atengui el conflicte humanitari dels refugiats, 
l’expansió de les idees jihadistes no podrà desactivar-se del mateix cor mediterrani. 

Tanmateix, malgrat els núvols, la Mediterrània no deixa de ser un mar lluminós. Hi ha 
esperança per aconseguir un futur compartit entre ambdues riberes mediterrànies, per això 
és desitjable tornar la mirada enrere i comprendre la interacció entre cultures, que sovint 
introdueix un canvi de paradigma. La barreja ha estat un element clau en l’enriquiment, tant 
material com espiritual, i en el progrés de la zona mediterrània. La tercera part del dossier, 
«El Mediterráneo: mezcla de culturas», aporta aquesta inspiració mitjançant els articles de 
Jaime Vives-Ferrándiz, Najat El Hachmi i Isona Passola. L’arqueòleg, l’escriptora i la cine-
asta aposten per la necessitat d’afavorir aquesta barreja que va començar fa deu mil·lennis 
i continua avui dia, quan artistes i innovadors creen plataformes i mercats per unir la gran 
potencialitat que existeix a la Mediterrània malgrat les dificultats, com demostren també 
la realitzadora libanesa Dima Al Joundi i la dissenyadora Anna Calvera.

Tenint en compte les dificultats inherents a la crisi econòmica, la xenofòbia i l’inte-
grisme mortífer,Quaderns de la Mediterrània aposta avui més que mai per la diversitat, 
el diàleg cap a l’enteniment i la convivència pacífica, com la única manera de construir 
societats dignes en les dues ribes de la Mediterrània. 
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