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La cultura del Magrib: àrab i amaziga
La cultura magribina, la del nord d’Àfrica, és la suma entre la cultura àrab i la
cultura amaziga. A les zones frontereres entre una cultura i una altra es dóna una
barreja cultural i biològica que anomenen “arabobereber” o “araboamaziga”.
Cada cultura del Magrib té la seva identitat i característiques pròpies i una llengua
també pròpia, ja sigui l’àrab o l’amazic.
La cultura àrab és més urbana, de ciutat, avançada, i més propera al poder polític
i econòmic, representa allò nacional. És dominant a les ciutats i a les zones
costaneres, habitualment. Per posar un exemple, al Marroc, el rei pertany a aquest
tipus de població i cultura (de fet, és descendent del profeta dels musulmans,
Mahoma).
La cultura amaziga acostuma a ser més rural, connectada a les tradicions pròpies
i més aïllada geogràficament. Representa allò més ancestral del territori. Està
formada per grups de població diferenciats que tenen en comú, principalment,
l’idioma. Els amazics poblen sobretot les zones de muntanya, els deserts i les
regions d’interior, encara que també la costa i les ciutats. La gel·laba i el cuscús,
tan típics del Marroc, són una peça de vestir i un plat gastronòmic, respectivament,
del tot amazics.
Al Marroc, un dels països del Magrib, aproximadament la meitat de la població
és àrab i l’altra amaziga. Entre les poblacions àrab i amaziga hi ha importants
relacions, barreja, convivència, interessos i sentiments en comú, com també hi ha
certes dificultats. Ambdues cultures manifesten trets unificadors molt importants,
com la religió i la pertanyença al mateix estat, entre altres.
La cultura marroquina és, per tant, la suma, i també la barreja, de les cultures
principals d’aquest país: l’amaziga i l’àrab. Ambdues cultures, impregnades per
l’Islam, són fonamentals per conèixer bé la cultura i la societat d’aquest país del
nord d’Àfrica.
Ara descobriràs alguns trets de la cultura amaziga, la més desconeguda, a partir de
tres exemples concrets:
La “tawiza”. És una paraula berber que expressa una manera de ser i de viure. La
paraula fa referència a la solidaritat, a l’hospitalitat, a l’ajut, al coratge davant de
l’adversitat i els problemes de la vida. La tawiza és quelcom molt valorat, molt
respectat, encoratjat per la pròpia religió, que la gent aplica en les seves relacions
amb els altres.
Entre els amazics, la dona té un protagonisme molt destacat, especialment com
a transmissora de la cultura i les tradicions pròpies. Generalment, no acostuma a
dur vel.
L’art popular, amb els seus símbols i significats, està molt present a la vida
quotidiana dels amazigs. Només cal fixar-se en els barrets, les mantes, les
catifes, les estores, els killim, la roba, els brodats, la ceràmica, els tatuatges, les
decoracions, les joies, etc., que fa servir la gent per veure la importància de l’art
popular en aquesta cultura.

