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UNA MIRADA A VOL 
D’OCELL 

Una mirada a vol d’ocell ens permet 
observar avui, a Catalunya, diversitat 
de pràctiques culturals i d’identi-
tats, i també d’escenaris on aquestes 
pràctiques es duen a terme. A ran de 
terra, però, aquesta diversitat apareix 
segmentada: hi ha algunes pràctiques 
que adjectivem com a «nostres» i 
unes que no; n’hi ha unes de «tradi-
cionals», que se singularitzen en rela-
ció amb les que no se’n consideren; 
hi ha celebracions culturals que són 
«d’interès nacional» i d’altres que no 
estan en disposició d’adquirir aques-
ta categoria. Etcètera. Entre les raons 
d’aquesta escissió de la cultura n’hi 
ha com a mínim una de sociològica 
i una altra de burocràtica: les perso-
nes classifiquem i estigmatitzem; les 
administracions, les institucions i els 
lobbys necessiten aquesta fragmenta-
ció per a gestionar-ne l’exclusivitat. 

Seguirem adjectivant la cultura 
perquè ens farem la pregunta de 
qui construeix, i com ho fa, aquesta 
cultura popular «catalana»: Es cons-
trueix a partir del silenci sobre les 
identitats diverses? O des de l’afir-
mació d’identitats i pràctiques cultu-
rals múltiples com a valor explicatiu 
de la catalanitat?

DE PEUS A TERRA
 

Cinc pràctiques de cultura popular:

— Al març del 2018 el Museu 
Comarcal de Cervera, en les jor-
nades «Reviure el patrimoni», 
debatia sobre una futura Casa de 
la Festa reivindicada per un con-
junt d’entitats que, articulades en 
l’Agrupació Seny Major, organit-
zen bona part de les celebracions 
del calendari tradicional. Durant 
el disseny de la jornada organitza-

dors, entitats i Paeria van detectar 
la necessitat d’incorporar-hi enti-
tats representants de col·lectius de 
persones immigrades.

— Vestir és una manera de definir 
la identitat en públic. L’ús del vel 
islàmic, una pràctica popular a la 
Catalunya del xxi, no és només 
un dret fonamental de llibertat 
religiosa sinó també una manera 
d’exercir una identitat cultural. 

— El col·lectiu Afroféminas denun-
cia la tradició de pintar de negre 
els Reis com una pràctica que 
«ofèn molt. Ofèn perquè estereo-
tipa, ridiculitza, no inclou i falsifi-
ca la nostra imatge. Som reals, no 
som personatges de fantasia (…). 
No ens podem cenyir a la tra-
dició per evitar els canvis. Estem 
aquí i ens dol veure’ns com una 
pallassada sense personalitat, sense 
matisos, sense humanització».

— La Setmana Santa de la Cofradía 
15+1 de l’Hospitalet de Llobregat 
és expressió d’una religiositat 
popular que basteix un univers 
identitari plural amb arrels al barri 
(Pubilla Cases), a la ciutat i a la 
mateixa experiència migratòria 
com a «eix vertebrador d’etnicitat 
andalusa en la mesura en què les 
processons no es construïren en 
base a les especificitats exclusives 
d’un poble [una localitat] d’ori-
gen o un altre», sinó que recollien 
una heterogeneïtat d’elements 
rituals (Parramon, 1999).

— El romaní ibèric que es parla 
a Catalunya des de fa segles, el 
caló, és una llengua, un patrimoni 
immaterial, en vies d’extinció.

I cinc maneres distintes de perce-
bre aquesta cultura popular —seguei-
xo amb el mateix relat—:

— Col·lectius de ciutadans d’origen 
malià i peruà residents a Cervera 
han participat en el debat d’una 
futura Casa de la Festa; una de les 

decisions preses ha estat incorpo-
rar les «altres» festes que també se 
celebren a la ciutat als continguts 
i al discurs expositiu d’un futur 
equipament.

— Del 2010 ençà alguns ajuntaments 
catalans (entre els quals Lleida i 
Reus) i el Parlament de Catalunya 
(Moció 43/X) han promogut 
polítiques prohibicionistes sobre 
l’ús del vel als espais públics en 
lloc d’obrir debats sobre islamo-
fòbia, patriarcat o alterització i 
subalternitat cultural. Unes políti-
ques que poden alimentar la dis-
criminació i la xenofòbia cultural 
des del menyspreu cap a produc-
cions de tradicions de pensament 
no occidentals i de comunitats 
oprimides (Fernández, 2015).

— Som capaços de qüestionar i revi-
sar els estereotips de l’altre —del 
«moro», del «negre»…— transme-
sos per l’imaginari popular a través 
de diferents vies (orals, escrites, 
visuals, festives…), com ho feia 
SOS Racisme a l’abril del 2018, i 
admetre que les persones euroblan-
ques «no estem tant legitimades 
per valorar el grau de racisme que 
es pot donar en la pràctica d’una 
determinada festivitat [o celebració 
tradicional] com ho poden estar les 
persones racialitzades».

— La migració contemporània ha 
conformat un seguit de celebra-
cions de Setmana Santa catalanes 
que incorporen i s’inspiren en 
elements de la religiositat popular 
andalusa: «[…] lluny de qualsevol 
vel·leïtat nostàlgica, es reivindica-
va l’allà, indissolublement lligat al 
dret a reelaborar-lo lliurement. Ja 
no era un allà concret, sinó un allà 
generalista que s’havia construït o 
reconstruït ètnicament aquí, molt 
especialment entrats els anys vui-
tanta» (Parramon, 1999).

— A Catalunya el caló no té l’estatus 
que l’Estatut dona al català, el 

castellà o l’aranès; el poble gitano 
tampoc no té reconeguts els seus 
drets històrics, més enllà d’una 
interpel·lació als poders públics 
a «garantir el reconeixement de 
la cultura del poble gitano com a 
salvaguarda de la realitat històrica 
d’aquest poble» (Estatut, art. 42). 

Aquest article no cataloga la diver-
sitat de cultures populars a Cata lunya, 
que dona per establerta, sinó que 
proposa la qüestió de la seva visibilitat 
i reconeixement per evitar un fona-
mentalisme identitari que culturalitzi 
la diferència. Quedarà per plantejar 
un altre debat, que no s’integra en 
aquesta reflexió, i que simplifico així: 
El hip-hop és, o no, una pràctica cul-
tural tan «popular» i «arrelada» com 
ho pugui ser un ball de gitanes?

LA «PERSPECTIVA  
DEL XARNEGO»

La «perspectiva del xarnego», vindi-
cada el 2002 per Guillem Martínez, 
posa sobre la taula la qüestió de la 
construcció del «nosaltres», central 
en aquest debat sobre cultures popu-
lars diverses i coexistents. Parlar de 
cultures populars, avui, a Catalunya, 
no pot fer-se sense plantejar quin 
«nosaltres» volem com a societat: hi ha 
només una manera d’identificar-nos 
culturalment com a «catalans»? 

Més: la relatoria d’Alberto López 
Bargados a la jornada «Les nos-

tres celebracions estan canviant. 
Cicle i patrimoni festiu dels musul-
mans de Catalunya», convocada 
pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i el Grup 
de Recerca sobre Exclusió i Control 
Socials (GRECS), posa en relleu un 
fet especialment significatiu: «Més 
enllà de l’impressionant inventari 
de 15.000 festes de què disposa el 
Catàleg del Patrimoni Festiu de 
Catalunya, de les quals 142 són 
catalogades i 32 declarades, el que 
més m’ha sobtat és que només una 
d’aquestes festes, i en concret la Festa 
del Xai a la ciutat de Barcelona, pro-
vingui del calendari musulmà. Aquest 
fet em fa pensar que queda molt 
recorregut a fer en aquest sentit.»

Arribats aquí, una pregunta: pot ser 
que un ciutadà català no faci cultu-
ra (popular) catalana? Respondre’ns 
porta a reflexionar sobre:

— La confusió que generen els con-
ceptes de ciutadania i de naciona-
litat quan l’adjectiu «català/ana» 
descriu a la vegada una condició 
administrativa i una d’emocional-

 identitària.
— La fragilitat de la cultura que s’ex-

pressa en llengua catalana.
— L’«evident invisibilitat» de la qües-

tió de les identitats «mestisses» o 
«mixtes» en el discurs del nacio-
nalisme liberal que ha governat 
inin terrompudament, amb l’ex-
cepció del període 2003-2010, 
la Catalunya contemporània 
(Clua, 2011).

— La creixent discriminació i rebuig 
de l’alteritat i la mixticitat en forma 
de prejudicis negatius referits a 
l’origen, la interpretació de la cul-
tura o la religió i que posen en 
«alerta sobre el risc que el tradi-
cional model català de pertinença 
i d’integració basat en el territori 
(ius soli) i el criteri lingüisticocul-
tural pugui impregnar-se perversa-
ment de l’ús de criteris biològics 
de la pertinença (ius sanguinis), on 
el criteri pigmentocràtic pugui 
prendre cada vegada més rellevàn-
cia. La qüestió de fons, és clar, no 
deixa de ser social» (Rodríguez i 
De Miguel, 2015).

DRETS CULTURALS  
I EL POTENCIAL DE LES 
CULTURES POPULARS: 
VISIBILITAT, VEU  
I RECONEIXEMENT

 
L’adjectiu popular associat a cultura 
pot portar-nos a la invenció d’una 
«tradició» (feta també de l’oblit de 
totes aquelles «impureses» que no 
han passat pel sedàs de la legitima-
ció) o a un fonamentalisme cultural 
excloent. Però també pot servir-nos 
per a concebre projectes identitaris 
d’activació de drets culturals com 
un dels eixos centrals de les políti-
ques públiques en matèria de cul-
tura: Volem un model que rebutgi 
les exclusions a la imatge col·lec-
tiva? Considerem que les persones 
tenim dret a identitats diverses? Com 
l’exercim, aquest dret?

Si entenem que la filiació a una 
cultura no s’articula des de la lleial-
tat o l’adhesió, sinó que es concep 
com un procés dinàmic —que, per 
tant, acull tensions i dissensos— de 
construcció d’una simfonia comuna, 
les formes com s’articulen col·lectius 
diversos —i les seves produccions i 
transmissions culturals— hi tenen un 
paper clau. El dret al «reconeixement», 
la «veu», la «sortida» i l’«aspiració» són 
constituents significatius en relació 
amb aquesta cultura en construcció 
i tenen l’objectiu de produir nous 
marcs de consensos per a millorar els 
interessos col·lectius a llarg termini 
en qüestions de riquesa, igualtat i 
dignitat. La sortida i la veu (termi-
nologia de Hirschman) incorporen 
el dissentiment i els senseveu; amb el 
reconeixement (concepte encunyat 

DIVERSITAT DE CULTURES POPULARS  
A LA CATALUNYA DEL XXI
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Dones celebrant 
el 8 d’abril, Dia 
Internacional del 

Poble Gitano. 
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per Charles Taylor en el debat sobre 
fonaments ètics del multiculturalis-
me) la comprensió intercultural deixa 
de ser una opció i esdevé obligació. 
L’aspiració té a veure amb la capacitat 
de projectar-se i exercir el control de 
la pròpia representació social i identi-
tària (Appadurai, 2015).

A vegades apel·lem al potencial 
integrador de la cultura popular. 
No té per què ser així. Una de les 
funcions de la celebració popular 
és reforçar el «nosaltres»; la festa és 
expressió d’una identitat, delimita-
ció del territori i de l’espai, que no 
només «recorre a emblemes, la Mare 
de Déu, el dia mateix, l’antiguitat, 
sinó que a més a més se li solen 
afegir coses (…) com a expressió 
d’una certa autenticitat»: menjars, 
indumentària, danses… Aprofitar de 
manera positiva, o no, la festa i el 
moviment de gestió i organitzatiu 
que mobilitza més enllà del dia festiu 
és una altra qüestió (Mira, 2017). 

La manera com construïm la nos-
tra societat és una opció cultural, és 
a dir, ideològica. Usar de manera 
positiva el potencial de les produc-
cions culturals populars potser passa 
per incorporar perspectives d’in-
terculturalitat, gènere, etc., en tota 
acció cultural i per definir polítiques 
públiques que prioritzin l’exercici 
dels drets culturals —dret a escollir 
la identitat pròpia; a accedir al patri-
moni cultural; a pertànyer, o no, a 
una comunitat; a accedir i participar 
a la vida cultural; a expressar-se en 
la llengua escollida; a l’autoria, a 
l’educació i la informació (Albert, 
2011)— amb la finalitat de dotar els 
diversos col·lectius de la veu, la iden-
titat i el reconeixement per partici-
par en la construcció d’un projecte 
cultural i social compartit.
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EINA PER A UN PROGRÉS

Aquest article l’escric des del punt 
de vista de Mapasonor, una associ-
ació que treballem el documental 
i l’audiovisual com a instrument 
de transformació social i cultura 
popular, estretament relacionada 
amb Caramella. Només intenta ser 
un punt de partida per a començar 
a reflexionar sobre la relació entre 
la cultura popular i els moviments 
socials. És un esborrany sobre què, al 
nostre entendre, caracteritza els movi-
ments socials, tot relacionant- ho amb 
l’experiència pròpia de Mapasonor 

Toni Torrens: «Una eina per  
a un progrés»
Toni Torrens, farmacèutic de sa 
Pobla i autèntic epicentre de la cul-
tura popular mallorquina, ens deia a 
Mapasonor: «Sa cultura popular la 
mir no com a cultura popular en si 
mateixa tancada, sinó com una eina 
per a un progrés. Jo sempre he lluitat 
per “culturitzar” sa gent, més que 
per “fer cultura”, perquè d’aquesta 

manera sa gent pogués creure i tenir 
confiança en ella mateixa. Sabent 
que, per exemple, es cantar li supo-
sava una cosa bona per a ella matei-
xa perquè li donava una confiança. 
Lo important és sa cultura de base, 
lo important és participar. Després 
d’aquesta gent ja sortiran genis. Però 
si no posem els mitjans a l’abast per-
què puguin saber els mínims, no en 
sortirà cap. I per això sa meva lluita, 
que sa gent de baix pugui arribar 
alt» (Mapasonor, Una persona amb 
un sac penjant, editat per Caramella 
el 2011).

Des de Mapasonor considerem 
la concepció de la cultura de Toni 
Torrens com un referent sobre la 
nostra posició ètica com a associació. 
Defineix clarament la relació que 
per nosaltres hi ha entre la cultu-
ra popular i els moviments socials. 
Torrens entén la cultura popular 
des d’una concepció de progrés i de 
sobirania popular. Des de la postura 
de Mapasonor la cultura popular 
més interessant és necessàriament 
progressista, en la concepció de pro-
grés de Torrens. 

Frechina: «La inspiració  
dels artistes i la seua beneïda 
tossudesa»
Al pròleg del llibre La cançó en valencià 
Josep Vicent Frechina diu respecte a 
la promoció de la cançó en valencià 
al País Valencià, especialment en el 
regressiu període polític del Partit 
Popular: «Sense suport polític, sense 
infraestructura sòlida, sense indústria 
que dotara la seua producció de la 
necessària plusvàlua comercial, sense 
res més que la inspiració dels artistes 
i la seua beneïda tossudesa, la cançó 
valenciana segueix comptant amb un 
extraordinari elenc de grups i intèr-
prets que han triat este mitjà d’ex-
pressió a pesar de les poc favorables 
expectatives mercantils.» Frechina, un 
altre referent per Mapasonor, expres-
sa el paper que té el poble com a 
constructor de sobirania popular. De 
la cultura popular com a expressió 
genuïna d’un poble que s’autonomit-
za de les esferes de poder i crea les 
seves pròpies expressions. 

Mapasonor: «Construir una veu 
com a poble»
Mapasonor, al pròleg d’Una persona 
amb un sac penjant, descrivim els prin-
cipis que al nostre parer defineixen 
una cultura popular progressista basa-
da en la sobirania popular: «Parlem 
de la dignitat de les persones. I de la 
voluntat de construir una veu com a 
poble. Com a poble format per per-
sones amb la seva individualitat. No 
volem parlar d’una veu basada en un 
poder polític, o en la propaganda, o 
en el poder econòmic, o en el control 
mediàtic, o en el control religiós, o en 
l’orgull racial, o en l’orgull de grups 
humans tancats i impenetrables… No 
ens interessa parlar de les expressions 
culturals i musicals que han decidit 
que hem d’escoltar els grups de poder 
o les indústries del comerç.» 

I més endavant: «No parlem des 
de l’objectivitat sinó des de la mili-

CAP A UNA CULTURA POPULAR  
COM A MOVIMENT SOCIAL
Una aproximació des de Mapasonor

Sàgar Malé
(Mapasonor)
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Campanya 
#BaltasarDeVeritat impulsa-
da per l’entitat Casa Nostra 
Casa Vostra. (Captura de 
pantalla d’una piulada).


