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Festival de Cultura Raval(s) de Barcelona | Foto: Clara Soto
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«Jo crec que no formen un món a part, sinó que els obliguen a for-
mar-lo. Tampoc no gaire intencionadament; més aviat és cosa de 

les actuals circumstàncies d’immigració en massa, el creixement a 
pegots de les ciutats i el desenvolupament urbanístic imprevist de 
com sigui i per on es pugui. I d’altres coses. Però el resultat és que 

formen grups a part. O se’ls obliga a formar-los.»

Francesc Candel, Els altres catalans  (1964)

La reflexió sobre cultura popular i immigració està travessada 
de múltiples i complexos debats: què entenem per «cultura 
popular»?, com es configuren les identitats en un món global?, 
quins instruments tenim, des de la cultura, per atendre la 
diversitat i les desigualtats?, etcètera.
 Per bé que aquests debats suren en algunes de les aporta-
cions que les articulistes presenten en aquest dossier, no s’han 
plantejat amb caràcter previ ni n’han definit l’estructura. De 
fet, si alguna pregunta orbitava en el moment de confegir-lo, 
era aquesta: té alguna utilitat, la cultura, en la inclusió de les 
persones migrants o en la reducció de la pobresa i la vulnerabi-
litat? I si la té, com pot articular-se, aquesta utilitat?
 Abans de respondre-hi, em sembla necessari aportar dues 
referències per contextualitzar, encara que mínimament, aquest 
dossier. La primera: a Catalunya hi viuen 1.260.619 persones 
estrangeres que representen el 16,2 % del total de població ca-
talana (dades de l’IDESCAT 2020), amb una desigual distribució 
en barris, ciutats i comarques. Més del 80 % no té dret a votar ni 
a les eleccions generals ni a les catalanes (PasCual, 2021).
 La segona: les polítiques culturals per a la inclusió de per-
sones migrants són presents en les agendes internacionals de 
Nacions Unides i altres organitzacions internacionals (vegeu la 
bibliografia). La Carta de Roma 2020 proposa polítiques efec-
tives per a les ciutats que treballen per la democràcia cultural, 
basades en el foment de les capacitats dels habitants per des-
cobrir els seus bagatges culturals amb l’objectiu de reconèixer 
el patrimoni, la identitat i el lloc que ocupen a la ciutat, com-
prendre els contextos de les altres persones i, alhora, fomentar 
la capacitat de compartir cultures i creativitat per tal que la 
vida social i democràtica avanci amb l'impuls de l'intercanvi 
creatiu i el gaudi i la protecció dels recursos culturals comuns.

ORIOL CENDRA PLANAS
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Feta la introducció, el dossier que teniu a les mans s’estructura 
entorn de cinc reflexions:

• Nicolás Barbieri ressegueix la vinculació de la desigualtat 
amb el codi postal, també en cultura; aporta dades sobre 
aquestes desigualtats a l’hora de participar en la vida cultural 
de les persones immigrants i, finalment, apunta com posar 
l’equitat al centre de les agendes de les polítiques culturals 
tot fomentant «la possibilitat de trobar-nos amb la diferèn-
cia, confrontant i negociant aquesta diferència, però alhora 
descobrint allò que compartim».

• Marta Rovira-Martínez es pregunta si la nostra societat pot 
oferir una ciutadania cultural a tothom. I hi respon amb la pro-
posta de desenvolupar el potencial del moviment associatiu a 
Catalunya per generar el capital cultural i social que articuli 
noves formes de participació, innovació i transformació d’una 
cultura popular compartida.

• Paquita Sanvicén-Torné, a partir d’algunes experiències con-
cretes en l’àmbit local que serveixen d’exemple i reforcen els 
fonaments de la convivència, el coneixement mutu i la igual-
tat, fa valer les aportacions en positiu a la convivència inter-
cultural que fan les persones nascudes arreu del món que 
viuen a Catalunya, sigui de manera individual o implicades 
activament en la diversitat de models associatius existents.

• Mariona Lladonosa i Özgür Güneş Öztürk ens acosten a la 
riquesa de cultures i identitats que conviuen a Catalunya i 
proposen l’articulació dels drets col·lectius de les minories 
com a alternativa a una mirada sobre la immigració —i les po-
lítiques de gestió que se’n deriven— que tendeix a reproduir 
a Catalunya les lògiques de dominació de les minories als 
països d’origen.

• Jordi Moreras planteja que els valors positius i transfor-
madors de la diversitat no seran eficients si no revisem de 
manera crítica els obstacles i les reticències que impedeixen 
la incorporació de les aportacions i les pràctiques culturals 
dels col·lectius migrants que viuen a Catalunya a la cultura 
popular catalana.

PÒRTIC
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Les diferents contribucions i perspectives ens acosten al 
model intercultural com a alternativa als models assimilaci-
onista i culturalista, també en l’àmbit de la cultura popular. El 
model intercultural posa l'accent en els elements positius de 
la diversitat, promou la comunicació i qüestiona l'exclusió i la 
intolerància. I ho fa a partir de processos d’adaptació bidirecci-
onals, d’acomodació mútua a partir d'afavorir la participació, la 
interacció i el compromís cívic.
 Salvador Cardús (2009) ens proposava que abandonéssim, 
per inapropiada, la metàfora que vincula les arrels amb el 
passat i els orígens ètnics i culturals a l’hora de representar 
els fonaments de la nació i de la identitat. I que substituíssim 
les arrels per les llavors i la seva capacitat de disseminació 
i propagació, de manera que «allò que proporciona futur és 
la capacitat d’arrelament, amb independència de l’origen. És 
l’arrelament el que fa possible que qualsevol origen tingui una 
realització social concreta en un territori determinat, que qual-
sevol projecte esdevingui una realitat històrica localitzada». 
Arrelar és, també, posar els instruments perquè germini el ba-
gatge cultural de cada un dels habitants del barri, de la ciutat, 
del país.

ORIOL CENDRA PLANAS

Oriol Cendra Planas
Director del dossier
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Totes les persones fem i tenim cultura, però no totes disposem 
de les mateixes oportunitats i recursos per exercir el dret a 
participar de la vida cultural de la comunitat. Aquestes parau-
les poden semblar buides de contingut, però certament tenen 
un pes i una concreció darrere. Des de pactes i declaracions 
internacionals que afirmen i regulen els drets culturals fins a 
enquestes i estudis que posen en relleu l’existència de desi-
gualtats en l’exercici d’aquests drets. En aquest sentit, sabem 
que els drets culturals són al mateix temps individuals i col·lec-
tius, que protegeixen els drets de cada persona, en la seva vida 
en comunitat i també com a grups d’individus (shaheed, 2014). El 
dret a participar de la vida cultural de la comunitat i la ciutat és, 
en definitiva, un dret humà. 
 Però, de què parlem quan parlem específicament del dret 
a participar en la vida cultural de la comunitat? No és objecte 
d’aquest article discutir la diversitat de definicions existents 
en aquest sentit, però sí que cal explicitar una manera d’enten-
dre i abordar aquest dret. Ens referim, doncs, a la participació 
cultural de les persones en quatre grans dimensions: (1) accés 
o assistència a activitats promogudes per organitzacions 
culturals de tota mena; (2) pràctica ciutadana que permet la 
creació, la formació i l’expressió; (3) participació col·lectiva, 
que implica formar part d’entitats, grups o col·lectius culturals 
diversos, i (4) participació en les decisions públiques i la gover-
nança, en definitiva, en els processos d’elaboració, implemen-
tació i avaluació de polítiques culturals.
 Qui pot dubtar de la importància que té per a qualsevol 
persona poder exercir les quatre dimensions d’aquest dret? I 
en particular, quina rellevància té per a les persones migrades 

El dret a participar en 
la vida cultural de la 
comunitat i la ciutat 
és un dret humà | Foto: 
JP@PHOTO / Castellers 
de Vilafranca
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el dret a participar de la vida cultural de la comunitat i de la 
ciutat? Quines desigualtats existeixen per a les persones 
immigrants a l’hora d’accedir i practicar cultura, formar part 
de col·lectius culturals o decidir sobre les polítiques públiques 
en aquest àmbit? Aquest article intenta donar respostes a 
interrogants com aquests, però també problematitzar (posar 
en qüestió) algunes de les idees més esteses quan parlem de 
cultura i desigualtat.

DESIGUALTATS, QUINES DESIGUALTATS? ALGUNES DADES 
I REFLEXIONS SOBRE LA PARTICIPACIÓ CULTURAL DE LES 
PERSONES IMMIGRANTS

Parlar de desigualtats en el dret a participar de la vida cultural 
de la comunitat i la ciutat vol dir que diferents graus de partici-
pació (en totes les seves dimensions) estan associats de ma-
nera sistemàtica a determinats factors i processos socials, fet 
que provoca una relació que entenem com a injusta. I quines 
són aquestes desigualtats? A pesar que autors ja clàssics com 
Bourdieu (i d’altres posteriorment) han evidenciat algunes 
d’aquestes desigualtats, el coneixement disponible sobre 
aquesta qüestió està centrat en una manera molt restringida 
d’entendre la participació en la vida cultural. Aquest aspecte és 
clau a l’hora d’entendre la desigualtat que pateixen les perso-
nes migrades. Analitzem-ho.
 En primer lloc, bona part de les enquestes i estudis con-
fonen participació cultural amb consum cultural. Certament, 
assistir a esdeveniments o accedir a productes culturals és 
una part clau de la nostra vida cultural, però les persones som 
molt més que l’audiència o el públic. Participar en la vida cultu-
ral suposa també poder practicar activitats culturals pel nostre 
compte (cantar, ballar, escriure, etc.), així com pertànyer a 
entitats, grups o col·lectius culturals diversos. Aquesta mirada 
àmplia sobre la participació cultural és la que vam intentar des-
plegar amb la primera Enquesta de participació i necessitats 
culturals de Barcelona.1 Els resultats indiquen, en primer lloc, 
que el dret a participar en la vida cultural de la ciutat s’exerceix 
de forma diversa, incloent-hi l’accés o assistència, però també 
la pràctica cultural (gràfic 1). 

NICOLÁS BARBIERI MUTTIS

L'enquesta ha estat desen-
volupada per la Secretaria 
Tècnica de l'Institut de Cultura 
de Barcelona (Observatori de 
dades culturals de Barcelona). 
He tingut l’oportunitat de 
formar part de l'equip impulsor 
de l'enquesta conjuntament 
amb Montse Tort i Assumpta 
Manils. Tots els detalls sobre 
l’enquesta poden consultar-se 
a: https://bit.ly/3EzwhWU.

Bona part de les 
enquestes i estudis 
confonen participació 
cultural amb consum 
cultural. 
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Gràfic 1. Percentatge de persones que han accedit i practicat 
activitats culturals en els sis mesos anteriors. Barcelona, 2019.

Ara bé, els resultats de l’enquesta també mostren desigualtats, 
i no només diferències, en el dret a participar en la vida cultural 
de la ciutat. Un dels condicionants clau en aquest sentit és 
el barri de residència de les persones (i la renda econòmica 
familiar dels habitants), però també l’origen de la persona 
enquestada apareix com a element explicatiu. A l’enquesta 
vam introduir com a element d’anàlisi la nacionalitat de les 
persones enquestades (sempre residents a Barcelona), tot fent 
servir tres grans grups: persones amb nacionalitat espanyola, 
amb altres nacionalitats de la Unió Europea i amb nacionalitats 
de la resta del món.2 Els resultats ens permeten afirmar que 
la participació cultural és desigual segons l’origen, però no en 
tots els tipus d’activitats. Pel que fa a l’accés o assistència (ve-
geu el gràfic 1 per al tipus d’activitats), les persones nascudes a 
països de la Unió Europea hi participen més i més intensament 
(això és encara més accentuat si excloem d’aquest grup les 
persones nascudes a l’Estat). Mentre que el 48 % de les per-
sones nascudes fora de la Unió Europea no accedeix sovint a 
cap activitat, aquest percentatge és de només el 27 % en els 
casos de persones amb nacionalitats europees (exceptuant 
Espanya). 

MIGRACIONS, PARTICIPACIÓ CULTURAL I DESIGUALTATS: EL CAMÍ CAP A L'EQUITAT?

2.  En aquest sentit 
vam seguir els criteris 
homologats que fa servir 
l’Ajuntament de Barcelona 
a les seves enquestes, 
identificant els casos de 
persones amb més d’una 
nacionalitat.

Font: Enquesta de par-
ticipació i necessitats 
culturals de Barcelona.
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 Però resulta molt rellevant que, quan parlem de practicar 
activitats culturals (vegeu el gràfic 1) i no ja d’accedir-hi, les 
desigualtats per origen es redueixen. Així doncs, la pràctica cul-
tural és més equitativa que l’accés o assistència (Ajuntament de 
Barcelona, 2020). Sens dubte aquesta evidència té implicacions 
no només pel que fa al disseny d’estudis i enquestes (que han 
d’incloure la diversitat de maneres de participar culturalment), 
sinó també per al disseny de polítiques i accions culturals. 
 Una altra dimensió del dret a participar de la vida cultural 
que recull l’enquesta és la participació cultural col·lectiva, 
a través d’entitats, associacions o grups diversos (fins i tot 
informals). En l’enquesta hem considerat com a culturals no 
només les organitzacions artístiques, sinó també algunes que 
es podrien denominar socials, religioses o fins i tot esportives. 
Totes són considerades «culturals» en aquest cas. Si tenim en 
compte els resultats per al conjunt de la població de Barcelona, 
el gràfic 2 il·lustra la diversitat que existeix en aquesta mena 
de participació, però també que una part molt important de la 
població no participa en cap espai col·lectiu dels referenciats.

Gràfic 2. Percentatge de persones que participa en entitats o 
grups. Barcelona, 2019.

Font: Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona.

NICOLÁS BARBIERI MUTTIS

Quan parlem de 
practicar activitats 
culturals, i no 
ja d'accedir, les 
desigualtats per 
origen es redueixen.
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I què ens diuen les dades sobre la participació col·lectiva de les 
persones immigrants que resideixen a Barcelona? La partici-
pació en entitats i grups diversos presenta desigualtats segons 
l’origen de les persones, però sobretot en organitzacions de ca-
ràcter artístic, i força menys en les esportives o socials (gràfic 3).

Gràfic 3. Percentatge de persones que participa en entitats o 
grups, segons nacionalitat. Barcelona, 2019.

Per altra banda, una categoria que també hem de problema-
titzar és la mateixa definició d’activitat cultural. Què hem de 
considerar com a activitat cultural en una enquesta o estudi que 
vulgui copsar l’exercici del dret a participar en la vida cultural de 
la ciutat? En el cas de l’Enquesta de participació i necessitats 
culturals de Barcelona, vam intentar que no es reproduïssin de 
manera acrítica les jerarquies socials relatives a la participació 
cultural. Moltes enquestes i estudis qualifiquen determina-
des activitats o pràctiques d’«oci», en lloc de considerar-les 
expressions artístiques o culturals (CrossiCk i kaszynska, 2016). 
Alhora, s’etiqueten com a «no participants» o «no implicades» 
aquelles persones que potser participen o s’impliquen en la vida 
cultural de la ciutat de manera diferent (Ajuntament de Barce-
lona, 2020). És evident que, si pensem en els hàbits culturals 
de les persones, hem de prestar atenció a les activitats que la 
bibliografia acadèmica ha qualificat de «cultura legitimada»: 
activitats reconegudes per i produïdes amb el suport de les 
institucions públiques o altres agents formalitzats del sector 
cultural amb més poder prescriptiu. Però si només tenim en 
compte aquestes activitats, estarem reproduint un procés de 

Font: Enquesta de par-
ticipació i necessitats 
culturals de Barcelona.
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Moltes enquestes i 
estudis qualifiquen 
determinades acti-
vitats o pràctiques 

d’«oci», en lloc 
de considerar-les 

expressions artísti-
ques o culturals. 
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legitimació que implica també la generació de desigualtats en la 
participació cultural. No considerar com a cultural molt del que 
fan les persones i comunitats és un mecanisme d’exclusió de 
l’exercici dels drets culturals. 
 Aquesta advertència no implica, lògicament, considerar 
que en una enquesta sobre participació cultural hem de treba-
llar amb un concepte il·limitat de cultura. Però sí que cal fer l’es-
forç per incloure-hi una diversitat d’altres activitats (informals, 
populars, comunitàries, etc.) que permetin donar compte de 
l’àmplia varietat de significats possibles sobre la participació 
cultural. Activitats i pràctiques de cultura «no legitimada» que 
formen part de la vida quotidiana i que contribueixen a la qua-
litat de vida de les persones i de les comunitats, en definitiva, 
a l’exercici dels seus drets culturals (Ajuntament de Barcelona, 
2020). Així doncs, després d’un procés d’anàlisi i contrast amb 
diverses persones de referència a la ciutat de Barcelona, vam 
decidir incloure-hi també la mesura de les següents activitats, 
amb els resultats que indica el gràfic 4.

Gràfic 4. Percentatge de persones que han desenvolupat 
activitats de cultura «no legitimada» en els últims sis mesos. 
Barcelona, 2019.

Font: Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona.

NICOLÁS BARBIERI MUTTIS

No considerar com 
a cultural molt del 
que fan les persones 
i comunitats és un 
mecanisme d’exclusió 
de l’exercici dels drets 
culturals. 
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 Què ens diuen les dades sobre l’existència de possibles 
desigualtats en aquesta mena de participació cultural pel que fa 
a l’origen de les persones? Novament és molt interessant com-
provar com les desigualtats que existien en l’accés a activitats 
de cultura «legitimada» (vegeu el gràfic 1 per al tipus d’activitats) 
es redueixen quan parlem d’activitats de cultura «no legitima-
da». La situació de desigualtat que experimenten sobretot les 
persones d’origen extracomunitari continua existint, però els 
resultats canvien de manera sensible quan s’amplia la mena de 
participació cultural que es mesura.
 Finalment, quan es parla de la vida cultural de les persones, 
s’acostuma a posar el focus en la demanda cultural, en la participa-
ció en activitats o el consum de productes generats per una oferta 
pública i privada. Però aquesta manera d’entendre la participació 
cultural deixa de banda qüestions com la motivació o l’interès 
de les persones per participar de la vida cultural de la ciutat i les 
oportunitats per fer-ho. En definitiva, es confonen demandes amb 
necessitats. Cal, doncs, diferenciar el que la ciutadania fa (consum 
o hàbit cultural) del que voldria o necessitaria fer. Com afirma 
Paulina Soto (2007), identificar necessitats culturals ens demana 
abandonar l’antiga noció de cultura com a luxe i identificar-la com 
el que és: un dret humà. Per això, a l’Enquesta de participació i ne-
cessitats culturals de Barcelona vam posar èmfasi no només en la 
demanda, sinó també en les necessitats. Què podem dir sobre les 
necessitats culturals de les persones immigrants a Barcelona?
 Novament les dades ens indiquen que la dimensió de pràcti-
ca cultural directa (cantar, ballar, escriure, etc.) és molt impor-
tant per a les persones immigrants que viuen a Barcelona. És en 
aquesta mena de pràctiques (i no en les d’accés o assistència 
a esdeveniments culturals) on les persones, sobretot d’origen 
extracomunitari, manifesten més necessitats culturals, més 
voluntat de dedicar-hi (més) temps.
 També pel que fa a les necessitats culturals, l’enquesta va 
preguntar què podria fer que les persones participessin més 
en activitats culturals, tenint en compte factors com el preu 
de les activitats, la seva proximitat territorial, la connexió amb 
interessos o necessitats propis i el fet de comptar amb persones 
properes per participar-hi conjuntament. És rellevant destacar 
que les persones d’origen extracomunitari atorguen més im-
portància que la resta de persones enquestades a tots aquests 
factors. Tal com indica el gràfic 5, en una escala d’1 a 10, totes 
són necessitats clau (Ajuntament de Barcelona, 2020).
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Gràfic 5. Valoració (1-10) dels factors que incentivarien la parti-
cipació cultural. Barcelona, 2019.

Però la discussió sobre les necessitats culturals també té a 
veure amb el valor que les persones atorguen a la cultura, la per-
cepció de les seves vivències sobre les múltiples experiències i 
pràctiques culturals. En concret, a l’Enquesta de participació i 
necessitats cultural de Barcelona es va preguntar si les perso-
nes consideraven que la cultura estava relacionada amb valors 
com la convivència, l’apreciació de punts de vista diferents o 
l’oportunitat per relacionar-se amb altra gent. Novament és molt 
rellevant observar que les persones amb origen extracomunitari 
atorguen a les activitats culturals més valor que la resta de per-
sones enquestades (gràfic 6). En particular pel que fa a la con-
dició de persones migrades, cal fer èmfasi en la diferència en la 
puntuació que rep el valor de la cultura i les activitats culturals 
com a oportunitat per conèixer i relacionar-se amb gent.

Font: Enquesta de 
participació i necessitats 
culturals de Barcelona.

NICOLÁS BARBIERI MUTTIS



95REVISTA DE PENSAMENT ASSOCIATIU I CULTURA POPULAR

Gràfic 6. Atribució de valors a la cultura (escala d’1 a 10). Barce-
lona, 2019.

EL CAMÍ CAP A L’EQUITAT?

A pesar que el coneixement disponible és limitat, sabem que 
existeixen (i persisteixen) desigualtats en el dret a participar 
en la vida cultural de la comunitat i la ciutat. Els factors que 
condicionen aquestes desigualtats són diversos i requereixen 
una anàlisi detallada. Però podem afirmar que l’origen de les 
persones, i molts factors socials i econòmics que s’acumulen 
sobre l’experiència migratòria, poden explicar desigualtats en 
l’exercici d’aquest dret. És molt rellevant, i en aquest article ho 
hem evidenciat, la desigualtat que existeix no només entre les 
persones nascudes dins i fora de l’Estat, sinó molt especialment 
entre les mateixes persones immigrants amb origen comunitari 
i extracomunitari. No totes les migracions tenen els mateixos 
efectes sobre el dret a participar de la vida cultural de la comu-
nitat i la ciutat.
 Aquestes desigualtats culturals importen. Vivim en ciutats 
amb estructures socials desiguals i marcades per la segregació 
social també perquè existeixen desigualtats en el dret a parti-
cipar de la vida cultural de la comunitat i la ciutat. Sabem que, 
sense una preocupació per la desigual participació cultural, la 

Font: Enquesta de 
participació i necessitats 
culturals de Barcelona.
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promoció de la diversitat cultural pot portar a la separació entre 
grups i persones. La diversitat sense participació equitativa 
condueix a la segregació social, al mateix temps que l’equitat 
sense diversitat condueix a l’assimilació (Berry i Ward, 2016). 
 Ara bé, la resposta pública a aquestes desigualtats no pot ser 
l’homogeneïtat. Cal evitar confondre equitat amb homogeneïtat 
(BarBieri i salazar, 2019). Una política cultural que promogui «la 
mateixa cultura per a tothom», administrada i subministrada per 
les mateixes organitzacions, només agreujarà les desigualtats i 
l’estigmatització de moltes manifestacions culturals i les comu-
nitats que les practiquen. Això és clau sempre, però encara més 
quan parlem de migracions i participació cultural. Dit d’una altra 
manera, i fent servir paraules de John Holden (2010): ningú ha de 
ser exclòs de cap mena d’activitat cultural, però encara és més 
important que ningú sigui exclòs de contribuir a la definició de 
què significa cultura. 
 De la mateixa manera, fer front a les desigualtats en el dret a 
participar en la vida cultural, desenvolupant polítiques d’equitat, 
tampoc vol dir «cadascú amb la seva cultura i ben separats». Cal 
evitar confondre equitat amb segregació, diversitat amb una 
societat de compartiments estancs. Equitat, i això és clau per a 
qualsevol societat, però particularment quan parlem de migra-
cions, vol dir desenvolupar accions específiques en funció de 
necessitats culturals diferents. Però cal fer-ho en comú, coope-
rant entre persones i col·lectius diversos. Perquè la participació 
en la vida cultural suposa la possibilitat de trobar-nos amb la 
diferència, confrontar i negociar aquesta diferència, però alhora 
descobrir allò que compartim. Hem de posar, doncs, l’equitat en 
el centre de l’agenda de les polítiques culturals. 

NICOLÁS BARBIERI MUTTIS
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1. PICKET, K.; WILKINSON, 
R. (2010). The Spirit Level: 
Why Equality is Better 
for Everyone. Londres: 
Penguin. 

El concepte de ciutadania social va ser encunyat per T. H. Marshall 
en el seu llibre Ciutadania i classe social, de 1950. Marshall volia 
deixar clar que la ciutadania no només és una qüestió de drets 
polítics, sinó que també inclou els drets socials, com ara l’accés 
a l’educació i al sistema sanitari. La ciutadania social és aquella 
que permet que les persones, tinguin l’origen que tinguin, puguin 
gaudir d’un estàndard de benestar semblant a la mitjana de la 
societat on viuen. Aquest concepte ens permet establir que, a 
més dels drets polítics vinculats a la nacionalització, les perso-
nes migrants haurien de poder accedir a altres menes de drets, 
vinculats a les necessitats que té qualsevol persona en la vida 
quotidiana. Això no només beneficia les persones migrants, sinó 
el conjunt de la societat, atès que permet l’ascens social, evita les 
discriminacions i la distància social. Tal com assenyalen Richard 
Wilkinson i Kate Pickett al seu famós treball The Spirit Level,1 la 
desigualtat, i no pas les diferències en el PIB dels països, és el 
que produeix efectes més negatius en la societat si es tenen en 
compte els indicadors de salut, fracàs escolar, criminalitat, etc. 
 En el cas de Catalunya es produeix el fet que moltes persones 
d’origen migrant viuen una situació en què gaudeixen de drets so-
cials però no de drets polítics. És a dir, tenen accés a l’educació i a 
la sanitat, però no tenen accés a la nacionalització, o fins i tot pot 
ser que es trobin en situació administrativa irregular perquè han 
perdut la feina. Evidentment, la ciutadania social implica poder 
accedir a una feina i evitar certes restriccions que es produeixen 
en l’educació i la sanitat, malgrat que el nostre sistema és en prin-
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cipi universal. Per una banda, hi ha les restriccions de caràcter 
econòmic o les limitacions per culpa de la manca d’homologaci-
ons si ens referim a l’educació postobligatòria. Per altra banda, 
en la darrera dècada s’han produït restriccions cada vegada més 
severes pel que fa a l’accés a la sanitat pública. Especialment des 
del Reial decret 16/2012, que el Govern espanyol del Partit Popular 
va aprovar per eliminar l’accés universal a la sanitat i supeditar-lo 
al fet de disposar d’un contracte laboral. A Catalunya, aquesta 
situació s’ha corregit amb mesures que permeten l’accés a les 
persones en situació administrativa irregular, però amb moltes 
limitacions i situacions confuses als centres de salut.
 Tot això sembla que no tingui res a veure amb la cultura, llevat 
que recordem que la cultura és un fet social de primer ordre. I 
que els drets culturals formen part dels drets humans. Els drets 
culturals estan reconeguts com a part dels drets humans a la 
Declaració de Friburg del 2007 i a la Carta de Roma del 2020. 
Avui sabem que els recursos econòmics, les barreres materials, 
territorials, d’oferta, d’espais i d’informació condicionen d’una 
manera molt clara l’accés a la participació i a les pràctiques cul-
turals. Però també sabem que, pel que fa a la cultura, existeixen 
barreres simbòliques que són tan importants com les materials. 
Qui fa cultura? Què considerem cultura? Joan Manuel Tresserras 
sempre que diu que la cultura popular és aquella que fa el poble. 
Així doncs, cal prendre consciència que les persones no només 
adquireixen cultura, o participen en la cultura, sinó que la fan. La 
nostra societat pot oferir una ciutadania cultural a tothom?
 Sovint confonem el fet de participar en la cultura amb el 
fet de ser consumidors d’una mena determinada de cultura, la 
cultura legitimada. Però la comprensió de què és la cultura ha 
d’incorporar de manera intrínseca la idea de diversitat cultural 
com a fet normal de les societats contemporànies. Tant la De-
claració Universal sobre la Diversitat Cultural de la UNESCO com 
l’Agenda 21 de la cultura són una mostra de com les polítiques 
públiques han de tenir en compte aquesta diversitat intrínseca.2 
De la mateixa manera que garantir l’accés al benestar de totes 
les persones que conformen una societat és beneficiós per al 
conjunt, l’accés a la cultura en totes les seves opcions (consu-
mint, participant, creant) genera un benefici per al conjunt de 
la societat i de la cultura que s’hi desenvolupa. El capital cultural 
no només s’adquireix, com deia Pierre Bourdieu, a través de 
la transmissió familiar, sinó que pot ser adquirit a través d’un 
entorn en què l’accés a la cultura sigui prou permeable, perquè hi 
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ha una cultura popular compartida a través d’activitats del barri o 
poble, associacions, educació en el lleure, etc., o bé perquè sigui 
present al carrer. La presencialitat al carrer és precisament un 
dels punts forts de la nostra cultura popular d’arrel tradicional. 
La seva permeabilitat encara és millorable.

CULTURES PRÒPIES

La cultura és el que ens permet crear la idea d’una identitat 
social associada a un col·lectiu, a una comunitat, a una nació. 
A través de la cultura ens «imaginem» el que som, com va dir 
Michael Billig.3 Qui som nosaltres, els catalans del segle xxi? Una 
llengua, una cultura, una nació? Aquest és un dels imaginaris, sí. 
Però ja no és l’únic possible a la Catalunya del segle xxi, si tenim 
en compte el que ens diu Byung-Chul Han4 sobre el procés de 
trencament entre l’espai i la cultura, que la converteix en un bé 
de consum sense territori, sense ancoratge, sense història. En 
el context de la globalització no hi ha tradicions prou consistents 
per resistir com a expressions culturals dominants en el seu 
propi entorn:

Las expresiones culturales son extraídas de sus lugares correspon-
dientes, de sus contextos históricos y rituales, y yuxtapuestas unas con 
otras. Se suceden las unas a las otras en una proximidad y simultanei-
dad hipercultural. (Han, 2018: 55). 
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Així, les expressions culturals de la tradició més nostrada, 
exposades en aquest gran supermercat en què les ha convertit 
la globalització i la distribució a Internet, han de competir amb 
cada nova moda cultural que les xarxes i les estratègies co-
mercials exposin de manera insistent. Avui serà el reggaeton i 
demà serà la dansa urbana, els videojocs amb campionats que 
apleguen milions d’aficionats o l’skateboard convertit en una 
cultural global i ara en joc olímpic. A la Catalunya contemporània 
hi ha moltes cultures pròpies, que com passava amb les cultures 
juvenils i suburbanes de la segona meitat del segle xx, desen-
volupen entorns de sociabilitat i construeixen relacions socials 
que tenen un pes important en la conformació de les identitats 
personals i col·lectives.
 El context cultural s’ha de completar amb les expressions 
culturals que, fruit de les migracions i les noves xarxes socials 
«nacionals», aporten a la societat catalana una xarxa d’asso-
ciacions culturals, amb fórmules que s’acosten més al que és 
l’associacionisme cultural d’arrel tradicional. Associacions de 
cultura andina o equatoriana, associacions de dones africanes, 
associacions de joves catalanoasiàtics, etc. Aquestes associa-
cions culturals no formen part de l’imaginari prominent sobre la 
cultura popular, i fora de situacions excepcionals (festa de l’any 
nou xinès, fires de la diversitat, etc.), són força invisibles per 
a la majoria dels catalans. Algunes tradicions festives d’altres 
pobles s’han popularitzat a Catalunya, com les anomenades 
«festes dels colors» o «festes holi», però sense que això tingui 
cap relació amb la comunitat hindú de Catalunya, en un exemple 
del que Han anomena hiperculturalitat, una diversitat cultural 
sense referents tradicionals, formes culturals de les quals ens 
apropiem com qui va a l’hipermercat a buscar allò que és més 
divertit o que ens satisfà més a cada moment. Abans potser era 
el xauarma i ara és el sushi. 

APROPIACIONS CULTURALS

En aquest context, com es pot produir un procés d’apropiació 
cultural que creï vincles socials? Si pensem que la cultura tra-
dicional i popular de Catalunya té un gran valor social i cultural 
és perquè percebem que vincula diverses expressions culturals 
amb una comunitat i amb una identitat. En resum, perquè crea 
vincles a través d’espais de sociabilitat que permeten per si ma-
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teixos diversitat d’edats, condicions socials, orígens i creences. 
Tanmateix, com hem assenyalat, hi ha molts factors que limiten 
avui la possibilitat que hi hagi un sol denominador comú cultural 
per a tothom. No només per les limitacions en la permeabilitat 
d’aquells entorns culturals a què simbòlicament donem més 
valor des de la perspectiva de la nostra identitat nacional, sinó 
també per altres factors, alguns dels quals ja hem assenyalat: 
competència de la cultura mercantilitzada, de les noves formes 
culturals populars, de les propostes culturals provinents de les 
migracions... 
 En l’estudi realitzat amb Enric Saurí el 2014 sobre la integració 
de les persones nouvingudes a les associacions de cultura popu-
lar i tradicional,5 ens plantejàvem què han de fer les entitats de 
cultura popular per tal d’incorporar persones provinents d’altres 
cultures. La pregunta aleshores consistia a plantejar-se com 
les nostres expressions culturals poden ser apropiades per les 
persones adultes que s’incorporen de nou a la societat catalana. 
Però aquesta pregunta és limitada, perquè no té en compte que 
les persones que han estat migrants no viuen en un buit cultural, 
sinó que porten les expressions pròpies de la seva cultura d’ori-
gen, des d’un festival de Bollywood als primers equips catalans 
de criquet de la història; des d’un festival de poesia en urdú als 
balls tradicionals llatinoamericans, o els concerts de música rai 
al Raval de Barcelona. 
 En l’estudi citat parlàvem de «la fal·làcia del hàndicap» 
cultural que existeix al volant de les persones migrades. Sovint 
actuem com si no tinguessin pràctiques i referents culturals 
propis, més enllà de la nostra cultura. És el que exemplifica 
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el comentari tòpic que es produeix en algunes escoles quan 
arriben alumnes d’altres països: «no parlen res», referint-se al 
català i al castellà. Però potser parlen dues o tres altres llengües. 
En l’associacionisme cultural passa el mateix. L’associacionisme 
cultural és concebut com un clos tancat en el qual només caben 
aquelles associacions que conformen la nostra cultura nacional, 
però no percebem que la realitat de la societat catalana és que 
hi ha associacions culturals de cultures diverses. Amb algunes 
excepcions, entre les quals podem destacar les polítiques d’in-
terculturalitat de la ciutat de Barcelona. A la pràctica, però, sí 
que es produeixen intercanvis i trobades entre associacions de 
diverses tradicions culturals, sovint mogudes per la necessitat 
de compartir espais o promogudes per la incorporació de cursos 
de català en associacions de persones migrades. 
 Per tant, una dinàmica d’apropiació cultural que generi 
vincles ha de tenir com a base la concepció de la nostra societat 
com a culturalment diversa i intercultural. No pot partir d’una 
idea de confluència cultural en una sola direcció, sinó en totes 
les direccions possibles. Així doncs, fer possible que les noves 
generacions de catalans concebin com a pròpies les expressi-
ons de la cultura tradicional i popular catalana ha d’implicar tam-
bé que la societat catalana en el seu conjunt s’apropiï i consideri 
seves les altres manifestacions culturals. Cal tenir en compte 
que les associacions culturals que fomenten expressions cul-
turals d’altres tradicions no són només el decorat d’un escenari 
de societat diversa, sinó que constitueixen actors socials que 
desenvolupen fórmules d’apropiació cultural pròpies (valgui la 
redundància). I d’altra banda, tenim totes les fórmules culturals 
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comercials i globals que diferents col·lectius converteixen en 
expressions culturals pròpies i s’hi identifiquen, siguin o no con-
siderades (i legitimades) com a pràctiques culturals. 

REAPROPIACIONS CULTURALS

Considero que només és possible crear un marc cultural que creï 
vincles socials i identitat compartida a través d’una confluència 
de base associativa, que posi el capital social i cultural que crea 
l’associacionisme cultural al servei de la trobada entre tradicions 
diverses. Això implicaria un exercici de reapropiació de la cultura 
popular i tradicional des de nous plantejaments. La nostra cul-
tura tradicional és un fenomen singular, tant per la base popular 
actual com per la capacitat de produir canvis i innovacions en el 
seu si, sigui per millorar la seguretat en els castells o pel fet que 
les dones joves recuperin els balls de bastons. La cultura és un 
marc de transformació que implica no només l’apropiació d’una 
tradició, sinó la seva reapropiació en uns formats nous i amb 
intencions noves. 
 És el mateix que hem de preveure per a aquelles altres 
expressions culturals que coincideixen al nostre país gràcies 
als moviments humans. Però això no es pot fer d’una manera 
abstracta, sinó que requereix un treball sobre el terreny. És el 
que fan les associacions, on les persones poden decidir col·lec-
tivament sobre com n’organitzen les pràctiques culturals, com 
se les fan seves, com generen interès en el seu entorn, com les 
reapropien traient-les fora de la lògica del mercat, o bé recu-
perant-les de les mans d’aquells que les han estancat. El camí 
cap a la ciutadania cultural passa, doncs, per l’associacionisme 
cultural, per l’acció col·lectiva i per la creació d’espais de trobada 
interculturals. I és aquí on s’han de trencar les barreres invisibles 
que separen les persones en grups tancats en si mateixos. Les 
polítiques públiques hi poden ajudar, promovent projectes de 
confluència entre grups d’expressions culturals diverses i fo-
mentant espais de trobada. 
 En definitiva, la ciutadania cultural és la capacitat per parti-
cipar legítimament com a part de la cultura del país, tant perquè 
hi ha incorporació de persones nouvingudes a les pràctiques 
culturals tradicionals catalanes, com perquè s’incorporen nous 
grups, associacions i pràctiques culturals diverses a un marc de 
cultura popular compartit. 
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1. CARRIÓN SABLICH, 
E. (2008: 91) citat a ET 
TALYDY BAHIJ, A. (2021). 
L’associacionisme dels 
immigrants marroquins a 
Catalunya. Tesi doctoral. 
Lleida: Universitat de 
Lleida, p. 23
2.  DELORS, J. (1994). «Los 
cuatro pilares de la edu-
cación» a La educación 
encierra un tesoro. México. 
El correo de la Unesco, 
p. 91-103.

Quan vas a un país on tots ballen amb el peu esquerre, 
imita’ls, però ensenya’ls també que és possible ballar 

amb el peu dret.  Llavors, quan tothom hagi après 
a ballar amb ambdós peus,  cadascú tindrà la plena 

llibertat de ballar amb el peu que li vagi millor  i nosaltres 
serem part de la seva cultura i ells de la nostra

Proverbi africà1

El llenguatge és un poderós conformador de la realitat. Recor-
dem una taula rodona organitzada a Lleida a finals dels noranta. 
Algú va preguntar: «Quan deixareu de ser immigrants?» L’ales-
hores president del Centre Llatinoamericà va respondre: «Quan 
deixin de veure’ns com a immigrants.» Per això ens hi referim 
com el que són: dones, homes, infants i joves, veïnes i veïns. 
 Delors afirmava que descobrir l’altre implica descobrir-se un 
mateix.2 L’arribada de grups de població de fesomies, maneres 
de vestir, parlar, resar i interpretar el món distintes ens ha moti-
vat a «remirar-nos» i ens han fet adonar de com reduïm la reali-
tat i la simplifiquem: immigrants, catalans, espanyols, europeus, 
romanesos, africans, marroquins... Cap plural és homogeni, ni 
ho ha estat mai. 
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3.  La tipologia de les 
aportacions és molt més 
àmplia del que podem 
tractar en l’espai de què 
disposem. Abasta, si més 
no, l’equilibri de la piràmi-
de d’edat, àmbit econòmic 
i professional (emprenedo-
ria, serveis socials, atenció 
a les persones, educació, 
medicina, universitat, tra-
ducció, investigació, etc.), 
voluntariat, tercer sector, 
àmbit polític (nacional, 
autonòmic, local...), etc. 
4.  Hem aprofundit en 
aquest tema a MAYORAL, 
D.; SANVICÉN-TORNÉ, 
P. (2012). «Présence et 
contribution des femmes 
africaines d’Espagne. 
Les cas spécifique de la 
Catalogne», a DEMBA, P.; 
GARRETA, J. (eds.). Les 
migrations africaines vers 
l’Europe. Entre mutations 
et adaptations des 
acteurs sénégalais. Dakar: 
Remigraf, p. 159-172. A 
tall d’exemple destaquem 
llibres recents de les 
autores: SIPI, R. (2018). 
Mujeres africanas. Más allá 
del tópico de la jovialidad. 
Barcelona: Ediciones 
Wanafrica. EL HACHMI, N. 
(2019). Sempre han parlat 
de nosaltres. Barcelona: 
Edicions 62. KARROUCH, L. 
(2021). Que Al· là em perdoni. 
Barcelona: Columna.

 L’impacte de la immigració és un tema de permanent interès, 
tractat des de tots els àmbits. Especialment s’investiga i es 
debat sobre tot allò que afecta l’estructura de la societat d’arri-
bada: problemàtiques, canvis, pèrdues, tensions... El que aporta 
en positiu queda sovint en segon pla. Aquest article pretén 
contribuir a visibilitzar-ho amb exemples de contribucions a la 
convivència intercultural. Per raons d’espai, és només un tastet.3 
 Cada ciutat, poble, barri té una dimensió poblacional i una es-
tructura que el fan únic; és en els espais quotidians on cada dia 
bastim, o no, el fet de (con)viure entre uns i altres. Volgudament 
la mirada és local: Lleida. Agrupem els exemples en iniciatives 
individuals i iniciatives des de l’associacionisme. Totes impacten 
en dues direccions: cap al conjunt de la societat de la qual for-
men part i cap als seus i seves compatriotes.

INICIATIVES INDIVIDUALS 

Per comprendre la realitat cal observar, analitzar des de l’ob-
jectivitat i les diferents dimensions i perspectives. La reflexió 
assagística, literària, investigadora feta per persones que han 
viscut el procés migratori, que aporten anàlisi sobre les cultures 
en contacte, té un extraordinari valor i interès. Visibilitzen temes 
clau que observen amb una mirada particular i específica, crítica 
o reivindicativa. Tal vegada, només ells i elles la poden aportar 
amb la força que té: el coneixement directe, com a individus i 
com a membres d’un o diferents col·lectius, de les claus socials 
i culturals de banda i banda �origen, viatge/espais d’arribada i 
assentament�, de vivències i problemàtiques múltiples. 
 Les escriptores i activistes catalanes del tot (re)conegudes 
Remei Sipi, Laia Karrouch i Najat el Hachmi són veus paradig-
màtiques en aquest sentit. Especialistes en temes de gènere, 
implicades socialment, la seua producció assagística, literària 
i divulgativa trenca motlles i corretges. Tot reivindicant el bo 
del llegat cultural amb què han arribat, la seua reconstrucció i 
aportacions denuncien les discriminacions, paranys i atacs que 
pateixen les dones, joves i grans, allà i aquí, des d’allà i des d’aquí. 
Ho fan amb lletra, veu, dades, fets i evidències, defensant els 
drets, la llibertat de pensament i acció per a totes, infants, joves 
i grans, hagin nascut on hagin nascut i visquin on visquin.4 
 Paral·lelament a la tasca dels referents nacionals, és 
important identificar la de persones que, en l’àmbit local, 
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Exposició «Dones i 
esports» al centre cívic 
de Balàfia, organitzada 
pel Grup de Dones de 
Lleida i amb la col·la-
boració de donaBalàfia 
| Foto: Grup de Dones 
de Lleida
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5.  MOLINA-LUQUE, F. (dir.); 
SANVICÉN-TORNÉ, P.; 
GARCIA-ALIAS, M. (2017). El 
barri	de	Balàfia	de	Lleida.	
Radiografia	de	la	població	
general	i	específica	en	
relació amb les caracte-
rístiques de l’alumnat de 
l’escola	pública	de	Balàfia	
i de l’associacionisme 
del barri. Informe inèdit. 
GESEC, UdL.
6.  ABDERRAFI ET TALYDY 
BAHIJ (2021). L’associaci-
onisme dels immigrants 
marroquins a Catalunya. 
Tesi de doctorat. Univer-
sitat de Lleida. TORRES 
GONZÁLEZ, T. (2021). El 
proceso intergeneracional 
de reproducción y trans-
misión de costumbres 
religiosas y sincréticas en 
contextos migratorios. Un 
estudio socioantropológico. 
Tesi doctoral. Universitat 
de Lleida.

investiguen, estudien, aporten reflexió, context i mirades al 
coneixement i comprensió de la realitat social i cultural de la 
seua comunitat d’origen o referència, allà i aquí. Joves i adults 
d’origen immigrant o ja nascuts a Catalunya, estudiants que hi 
dediquen les seues primeres recerques o treballs. Joves i més 
grans encara que arriben amb estudis superiors, que els con-
tinuen o amplien aquí, professionals, estudiants de màsters, 
doctorands, professorat que fa treballs finals, tesis doctorals 
des d’una mirada macro o micro. 
 Insistir en la idea que per conviure realment cal que ens 
coneguem i que vulguem conèixer què fem, què no fem, què 
som i què no som, per què, què tenim en comú, què cal millorar, 
etc., és informació i anàlisi de gran valor. També per al disseny 
de les accions locals. Els repositoris de les universitats són una 
interessant font de descobertes en aquest sentit. Dels molts 
exemples possibles, citem un TFM proper, el de Rachida El Ba-
daoui, de 2012, Segregación e interacción intercultural: Análisis 
del barrio de Balàfia, que va aportar dades i informació valuosa 
a l’Associació de Veïns i va estar a la base de treballs posteriors.5 
En el mateix sentit, esmentem dues tesis doctorals defensades 
recentment a la Universitat de Lleida sobre associacionisme. 
Reflexions i anàlisis objectives, desmitificadores, innovadores, 
documentades i crítiques des de la investigació científica i 
l’experiència directa en els àmbits que tracten: la situació de 
l’associacionisme marroquí a Catalunya, en el cas d’Abderrafi et 
Talydy, i l’associacionisme religiós reproductor de les celebraci-
ons marianes liderat per dones procedents de Bolívia, Equador i 
el Perú, en el cas de Teresa Torres.6
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7.  Generalitat de Catalunya. Guia 
d’Acollida. El món associatiu. 
Consultat el 4-9-2021. Disponible 
a https://bit.ly/3oyBhFy
8.  MAYORAL, D.; MOLINA, F.; 
SANVICÉN, P. (2019). El ágora 
compartida. Democracia y 
asociacionismo de inmigrantes. 
Lleida: Milenio.
9. En aquest sentit, tot i que 
és una publicació del 2011, és 
interessant la lectura de la Guia 
d’experiències per al foment de la 
convivència des del teixit associ-
atiu, publicada per la Generalitat 
de Catalunya. Departament de 
Benestar i Família. Disponible a: 
https://bit.ly/3ozbxcf
10.  Més informació a la seua 
web oficial: https://integracio.
webnode.es/

PAQUITA SANVICÉN-TORNÉ 

INICIATIVES DES DE L’ASSOCIACIONISME 

És un fet que «la diversitat d’associacions és l’expressió de la 
riquesa i pluralitat de la societat». Així ho recull la Guia d’Acollida 
de la Generalitat de Catalunya, la qual afegeix que «participar 
ens permet expressar les nostres preocupacions i afavoreix 
la convivència. És una via per fer aportacions al conjunt de la 
societat catalana».7 
 L’associacionisme fa funcions d’empoderament, trobada, 
suport, manteniment i visibilitat de les arrels i trets d’on prove-
nen, de reivindicació pensant en els compatriotes, etc.8 Alhora, 
actuen per al conjunt de la població interrelacionant-se amb les 
entitats generalistes i amb les d’altres orígens.9

 Segons la Guia d’Entitats del Departament de Justícia, a 
Catalunya n’hi ha 2.089 i trenta federacions. A Lleida en són el 
9,52 % (84 de 882). Cadascuna té la seua història, personalitat 
i circumstàncies. L’observació de detall i les relacions, a escala 
local, permeten copsar la tipologia (culturals, socials, religioses, 
esportives...); les diferències (d’activisme, projectes, objectius, 
components, interessos, representativitat, poders, etc.); les 
tensions, interrelacions, problemàtiques...; les absències 
�procedències que no tenen entitat constituïda encara o que, 
tot i estar-ho, roman inactiva�, i els acords per a fins comuns 
que fan entre elles. A tall d’exemple local, citem Integra Lleida, 
definida com «una agrupació d’associacions, col·lectius i 
persones físiques, unides per complir l’objectiu de la integració 
i convivència en el nostre municipi: Lleida». Les accions miren 
present i futur: «nuestro presente es reciente y lleno de desafíos 
y el futuro es que este proyecto acabe en las manos de nuestros 
hijos [...] para seguir trabajando y navegando en la misma direc-
ción y con los mismos fines».10

 Tant o més important és constatar la progressiva incorpo-
ració, cooperació i coordinació per afrontar problemes comuns 
amb entitats generalistes i també sumar-hi les d’immigrants. Cal 
tenir en compte alhora el paper de canalitzador, de pont, d’im-
pulsor d’espais de trobada, exercit, tècnicament i política, per les 
administracions, especialment les d’àmbit local i comarcal. La 
convivència intercultural és explícita en les polítiques de parti-
cipació, drets civils i ciutadania, per tant la participació i impuls 
institucional és present en el conjunt d’actuacions. En aquest 
sentit, citem el Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social (FOCCS) 
sorgit el 2013 a recer de l’Àrea de Cooperació Internacional de 

 

L’associacionisme 
fa funcions 
d’empoderament, 
trobada, suport, 
manteniment i 
visibilitat de les 
arrels.



111REVISTA DE PENSAMENT ASSOCIATIU I CULTURA POPULAR

11. A l’inici era la Mostra de 
Cinema Llatinoamericà de 
Lleida; el 2009 va passar a 
dir-se de Catalunya. 
12. Un exemple, nota de 
premsa de la trobada del 
2017: https://bit.ly/3y60kCT
13. Nota de premsa oficial 
consultable a: https://
www.paeria.es/cat/ajunta-
ment/noticies.asp (Notícia 
del 19 d’agost del 2021)
14. Es pot consultar més 
informació a «Lleida 
participa» de la Paeria 
de Lleida a: https://www.
lleidaparticipa.cat/
15. Nota de premsa oficial 
consultable a: https://bit.
ly/3DC0VNM
16. SANVICÉN, P.; BERGÉ, 
J.; EMPORDANÈS, A. (2015)  
«Dones marroquines al 
capdavant de les AMPEs. 
Noves mirades, reflexions 
i inquietuds sobre la 
interrelació famílies-es-
cola-comunitat», 
comunicació presentada 
al Congrés Internacional 
Família i Escola. Universitat 
de Lleida.
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la Paeria de Lleida. Ara agrupa una seixantena de col·lectius 
d’origen immigrant. Les accions que protagonitza potencien 
el coneixement intercultural, la participació en el conjunt de la 
ciutat, el diàleg i el treball col·lectiu.
 La suma i la unió són aportacions rellevants de diàleg, 
fortalesa i capacitat d’influència. A tall d’exemple: La Mostra de 
Cinema Llatinoamericà de Catalunya,11 iniciada el 1995 i fins a 
l’actualitat. Organitzada pel Centre Llatinoamericà de Lleida, la 
Paeria i el Departament de Cultura de la Generalitat, relaciona 
una colla d’entitats col·laboradores. Realça el patrimoni artístic, 
els seus agents reconeguts, els dona a conèixer i els valora a es-
cala local i més enllà, és sens dubte una aportació molt valuosa. 
 El Maridatge Literari Intercultural, trobada anual a Lleida 
des del 2013. Impulsat pel Centre Llatinoamericà, el FOCCS, la 
Paeria i altres entitats d’immigrants i generalistes. Escriptores i 
escriptors, lectores i lectors, dansaires dels diferents grups de 
persones que conviuen a la ciutat comparteixen balls, poemes i 
fragments llegits en la llengua materna.12 És bàsic (re)conèixer el 
contingut del patrimoni cultural propi i del que tenim en comú, i 
reivindicar-ho.
 Hi afegim dues accions recents: la unió d’agents associatius i 
institucionals en pro de la convivència del conjunt de la població: 
creació de la Comissió de Cultura d’un dels consells de zona «amb 
l’objectiu de promoure la diversitat cultural del barri i fer-ne un 
element excepcional».13 El Cicle de contes d’arreu del món, on 
participa el FOCCS i altres entitats, sorgit d’aquesta iniciativa.14 El 
projecte «Conviu al barri», amb persones mediadores de les dife-
rents procedències del barri. L’objectiu és «promoure els circuits 
saludables per a la zona i la convivència entre veïns i veïnes».15

 De manera paral·lela, és rellevant la tasca de les dones. Tan-
mateix, les estratègies de participació, presència i lideratge de 
les dones d’origen immigrant sovint queden invisibilitzades. Del 
conjunt d’exemples locals podem destacar la tasca per l’entesa 
intercultural entre pares, equip directiu i professorat que de-
senvolupen des de fa anys lleidatanes procedents de diferents 
països, presidint i treballant activament a les AMPA.16 
 Torres, per la seua banda, visibilitza en la seua investigació 
doctoral com lideren aquí les celebracions marianes des d’en-
titats de caràcter religiós i els beneficis que comporten per al 
capital social (torres, 2021). D’altres presideixen entitats mixtes, 
com l’Associació Cultural Romanesa Miorita de Lleida, o impul-
sen entitats de dones d’origen immigrant. Destaquem Hawa, un 
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Festival de danses 
tradicionals dels 
col·lectius migrants del 
FOCCS, organitzat pel 
Fòrum Ciutadà per la 
Cohesió Social (FOCCS) i 
l’Àrea de Cooperació de 
l’Ajuntament de Lleida 
| Foto: Ajuntament de 
Lleida

projecte innovador i diferent. Dones fortes, inquietes, formades 
han combinat la tasca com a entitat amb la redacció i divulgació 
de Hawa, primer revista i després monogràfic en un diari local. 
L’objectiu està dirigit cap a la convivència: reconstruir la imatge 
mediàticament distorsionada de la dona marroquina musul-
mana. I sumen, com a part activa d’entitats representatives de 
ciutat, per exemple donaBàlafia, que aplega lleidatanes diverses 
nascudes aquí, a la península, al Marroc, a Llatinoamèrica...
 Concloem remetent-nos al proverbi africà que encapçala 
l’article. Les aportacions citades fan forts els fonaments de la 
convivència que sintetitza el proverbi: diàleg, respecte, drets i 
deures, coneixement mutu, entesa, comunicació, col·laboració, 
implicació, igualtat, projectes comuns i suma entre persones 
que basteixen les seues vides. Vides que, tot i ser diferents, en el 
fons no ho són tant.
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El nou EcoMuseu 
Urbà Gitano de 
Barcelona, situat al 
Raval, reivindica el 
patrimoni cultural de 
la comunitat gitana 
del barri; a la imatge, 
Sam Garcia, impulsor 
del projecte | Foto: 
Elena Calzada (ENS).

Les nocions de «drets col·lectius» i «drets de les minories» no 
són conceptes senzills. La complexitat, d’una banda, rau en el 
fet que aborden situacions i experiències grupals, de col·lectiu, 
que són multidimensionals i, de l’altra, perquè pertanyen a una 
generació de drets que canvia el subjecte fonamental sobre 
el qual havien estat pensats els drets que coneixem millor, els 
drets individuals, per atendre una nova mirada cap als col·lec-
tius. Aquest fet provoca debats seriosos pel que fa a la seva 
prescindibilitat. Nosaltres �sense plantejar una discussió rela-
tiva a la seva conceptualització ni sobre l’oposició entre drets 
col·lectius versus drets individuals� volem aproximar-nos als 
discursos i les estratègies en matèria de drets col·lectius a 
Catalunya. També ens proposem visibilitzar les demandes d’al-
guns dels grups minoritzats en origen, amb qui hem compartit 
un espai de reflexió conjunta partint d’un marc de referència 
concret, com és la Declaració Universal dels Drets Col·lectius 
dels Pobles (1990). Aquest document permet entendre la igual-
tat de les persones en termes de reconeixement de la diferèn-
cia dels éssers humans, però amb igual comprensió dels seus 
pobles com a marc territorial que els pot determinar en termes 
d’identificació social.
 En segon lloc, per entendre a què ens referim quan parlem 
de grups minoritzats, hem de tenir present que el concepte es 
construeix sobre la noció de «minories nacionals» o «ètniques». 
Aquest concepte serveix per referenciar aquells grups amb 
identitat pròpia, sense posició de poder, que desitgen mantenir 
la seva identitat diferencial i conservar un vincle previ de refe-
rència. El reconeixement de les minories es fa, doncs, sobre la 
base de la definició de la seva identitat nacional, ètnica, cultural, 
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religiosa o lingüística com a elements objectivables, però també 
d’acord amb la identificació i l’autoreconeixement com a mem-
bres de tal grup. Alguns autors fa anys que plantegen la necessi-
tat que la protecció dels drets de les minories es lligui de manera 
més clara als canvis en matèria de dret antidiscriminatori. Un 
dret que reconeix les formes de discriminació i dominació d’una 
societat i legisla en termes de mesures per a la igualtat inter-
seccional �que reconegui els diferents eixos de desigualtat que 
existeixen sobre els subjectes: estatus socioeconòmic, gènere, 
raça, discapacitat, orientació i identitat sexual, religió o edat�. 
I això ho planteja partint de la necessitat d’una acció positiva 
per part dels poders públics per a la seva vertadera efectivitat. 
D’acord amb el Comitè per a la Igualtat del Consell d’Europa, una 
acció positiva en aquest sentit pot entendre’s com totes aque-
lles estratègies i mesures destinades a generar oportunitats que 
contrarestin les discriminacions prèvies existents.
 Al nostre entendre, si posem en relació aquests dos àmbits 
�drets col·lectius i drets de les minories�, ens situem en el marc 
de les polítiques de reconeixement de les identitats que les dis-
tingeixen. Unes polítiques que en les democràcies occidentals 
es reivindiquen al mateix temps per exercir de reforç d’aquests 
drets fonamentals individuals. En el context català (per tant en 
un marc territorial, polític i social històricament diferenciat al 
dels pobles minoritzats als quals ens referim) el reconeixement 
dels drets col·lectius demana una expressió positiva d’aquests 
drets plantejats. Això es tradueix en la necessitat d’una acció en 
termes de reconeixement explícit de les llengües, les manifesta-
cions de creació cultural i les formes d’organització i participació 
en la vida pública dels grups minoritzats, així com del reconeixe-
ment simbòlic i històric de la seva memòria social. Però també, 
fonamentalment, en l’expressió �o acció� positiva d’aquests 
drets tal com hem exposat.
 D’una banda, cal visibilitzar l’existència constitutiva d’aques-
tes minories a Catalunya com a fet propi i, en segon lloc, promo-
cionar i protegir els drets de no discriminació i igualtat. Alguns 
exemples cap a on avançar en aquest sentit en els àmbits del 
camp sociocultural: polítiques que afavoreixin la producció cul-
tural d’agents socials minoritzats, polítiques de reconeixement 
de la diversitat en museus o biblioteques, polítiques educatives 
de reconeixement i aprenentatge de les llengües maternes, polí-
tiques de revisió curricular per incorporar la representació de la 
diversitat existent als mateixos centres educatius o municipis, i 
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Celebració del 
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comunitat sikh, a la 
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En data del 2020 a 
les escoles catalanes 

hi ha presents 162 
nacionalitats i es 

detecten unes 120 
llengües parlades.

en estreta relació amb les anteriors i de manera imprescindible, 
polítiques de ciutadania que vetllin pels drets bàsics d’empadro-
nament, participació política, vida pública a la ciutat, etc.
 En el cas de Catalunya, la primera prevenció fonamental que 
cal fer quan parlem de col·lectius minoritzats és que no existeix 
cap cens concret que en termes demogràfics ens permeti de-
terminar-ne numèricament la presència. De més a més, és una 
dada complexa de recollir pel seu valor categoritzador, en tant 
que té implicacions reduccionistes en termes de grup cultural, 
i més si tenim en compte que tota definició de minoria demana 
l’element d’autoidentificació en el col·lectiu. Aquest fet ens situa 
en un pla de debat ontològic: qui decideix qui pertany o no per-
tany a una minoria si no s’hi reconeix com a tal?
 En qualsevol cas, com que no es disposa d’un cens específic, 
les estimacions provenen dels comptes que fan les entitats dels 
mateixos col·lectius, creuades amb algunes dades de la Genera-
litat sobre llengües parlades. En aquest sentit, per exemple, en 
data del 2020 a les escoles catalanes hi ha presents 162 naciona-
litats i es detecten unes 120 llengües parlades, sobre un volum de 
10.000 alumnes de les aules d’acollida —cal tenir en compte que 
seria possible una diversitat més gran que no es recull a través 
de les aules d’acollida�. Pel que fa a les dades de les entitats, el 
CIEMEN ha recopilat les estimacions derivades d’aquests càlculs, 
que semblen indicar que, en relació amb els col·lectius més re-
llevants en termes de població a Catalunya, parlem aproximada-
ment d’entre 5.000 i 10.000 caixmiris, 14.000 sikhs, 8.000 fulbes 
(fulanis), 4.000 soninkes, 4.000 armenis, entre 2.000 i 3.000 quí-
txues, 1.000 dioles, 1.000 sindhis, entre 500 i 1.000 kurds, entre 
200 i 300 palestins. Dels més significatius, els amazics, les dades 
parlen d’uns 42.000, però les estimacions de la Casa Amaziga de 
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En el cas del poble 
gitano, el col·lectiu 
oscil·la entre les 
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organitzacions 
gitanes. 

Catalunya són de 200.000 persones. En el cas del poble gitano, el 
col·lectiu oscil·la entre les 80.000 i 90.000 persones, segons da-
des de les mateixes organitzacions gitanes. Malgrat l’experiència 
de Catalunya i la llengua catalana, tenim, per tant, una condició 
de diversitat interna força desconeguda a causa de la tendència 
a identificar les persones amb la identitat nacional de l’Estat on 
van néixer, obviant el fet que hi ha pobles (per tant identitats i 
llengües minoritzades en origen) ben distintius.
 Com s’enfronta Catalunya al reconeixement dels drets col-
lectius dels grups minoritzats? Aquest és el repte de la comple-
xitat que acabem d’esbossar. Del debat que vam dur a terme amb 
els col·lectius minoritzats en origen, detectem sis grans blocs de 
demandes vinculades a drets lingüístics, reconeixement polític, 
drets religiosos, drets culturals, situacions d’injustícia derivades 
de la discriminació i el racisme i, finalment, demandes pròpies 
de la dimensió de la justícia, com el paper de la diàspora en molts 
d’aquests col·lectius, o la voluntat d’internacionalització de les 
reivindicacions. D’aquí neix la proposta de dialogar amb diverses 
aproximacions teòriques de la filosofia política liberal sobre la 
immigració i sobre la justícia. D’aquestes diferents aportacions 
sobretot prenem en consideració la clàssica aproximació de 
la filòsofa política Nancy Fraser en relació amb les polítiques 
de redistribució, reconeixement, representació i els dilemes 
de justícia. Fraser situa com les lluites pel reconeixement es 
converteixen en una de les formes paradigmàtiques de conflicte 
sociopolític i assenyala com la dominació i, per contra, el reco-
neixement cultural, han pres un paper central en la configuració 
del concepte d’injustícia social, fins al punt que ha passat a 
ocupar un espai central propi entre les clàssiques demandes 
d’explotació i redistribució socioeconòmica.
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 De manera central, el que ens interessa d’aquesta idea de 
lluites pel reconeixement en relació amb identitats i grups mino-
ritzats és la formulació d’una mena de polítiques de lluita contra 
la despossessió, la discriminació de drets i l’estigmatització en 
l’esfera social, que demanen un posicionament polític per parlar 
de la identitat com a equilibri entre processos materials i discur-
sius. No com a dada precultural, sinó com a part del procés pel 
qual un grup aspira a assolir aquest reconeixement ja esmentat. 
En el cas de Catalunya, ens sembla que l’esforç de desenvolu-
pament d’un marc pels drets col·lectius es podria concretar en 
la idea que Catalunya promogui la via del reconeixement dels 
pobles minoritzats com una qüestió de justícia global, en una es-
fera pública �també� transnacional, i com a element del mateix 
procés continuat de construcció nacional.
 Per fer-ho possible plantegem deu breus recomanacions i 
línies per al treball futur que beuen de les diferents aportacions 
recollides en el debat amb alguns dels grups minoritzats pre-
sents a Catalunya i alguns dels agents polítics i socials implicats 
en el repte. D’aquestes deu propostes, n’hi ha de més conceptu-
als i de més pràctiques. En destaquem algunes que poden ser 
d’interès per als lectors de Canemàs. Per exemple, prendre com 
a enfocament prioritari de les polítiques públiques la perspec-
tiva dels drets i l’antiracisme explícit. És necessari començar a 
identificar oficialment situacions de vulneració de drets. De la 
mateixa manera, cal generar en l’estructura de l’Administració 
pública un mecanisme de seguiment de les intervencions 
discriminatòries que es fan des de la mateixa Administració. 
En aquest sentit, incorporar la qüestió del dret de vot és una 
necessitat urgent a Catalunya, sobretot tenint present que una 
part de la població catalana és nascuda aquí, però també manté 
la nacionalitat dels pares, que no tenen dret a vot.
   Una altra proposta és el treball en la dimensió simbòlica del 
reconeixement. En aquest sentit, tant la representació dels col-
lectius en els mitjans públics com les accions memorialístiques 
i de reconeixement històric, commemoratives i de valor cultural 
han d’incloure noves aportacions. De la mateixa manera, els 
currículums educatius han d’avançar en el respecte i la promoció 
activa del reconeixement dels orígens lingüístics i culturals dels 
països d’origen de la població catalana. 
 Un tercer exemple de proposta és la revisió del principi 
d’interculturalitat en les línies polítiques del Departament de 
Cultura. D’una banda, sembla imprescindible la reflexió sobre 
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els drets culturals en termes de polítiques culturals basades 
en una concepció integral d’aquests drets i, així, possibilitar el 
desenvolupament d’un marc normatiu específic que vetlli pels 
drets culturals en la línia de les observacions del Comitè CDESC 
per al respecte, la protecció i la garantia del dret de participació 
en la vida cultural �fonamentat en els elements de disponibili-
tat, accessibilitat, acceptabilitat, adaptabilitat i idoneïtat, i les 
obligacions mínimes per desenvolupar aquest dret�. Són també 
accions concretes bàsiques per al reconeixement la revisió del 
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i de l’Inventari del 
Patrimoni Etnològic de Catalunya, per incorporar-hi les apor-
tacions de la immigració i, de manera específica, la dels grups 
minoritzats en origen a Catalunya, si es pren aquesta mirada. I 
finalment, tal com proposen les observacions del Comitè de 
Drets Econòmics, Socials i Culturals, revisar i assegurar la pre-
sència de béns i serveis culturals en termes de representació 
de la diversitat en biblioteques, museus, teatres, espais públics, 
etc., tant en el seu format tangible com intangible.
 El debat sobre els drets col·lectius, doncs, resta obert i pot 
plantejar-se com una eina necessària per al reconeixement de la 
igualtat com a principi normatiu bàsic de justícia liberal. La pers-
pectiva de la justícia global ens sembla important també, perquè 
en el pla internacional pot tenir efectes positius o transformar 
d’alguna manera la realitat mateixa del territori d’origen dels 
pobles minoritzats. Posem un exemple. En el cas del moviment 
amazic s’assenyala com la diàspora amaziga a Catalunya, de 
forma concreta, busca el reconeixement polític, social i cultural 
tant aquí, dins de la societat d’acollida, com en els països d’ori-
gen. Qualsevol millora �o reconeixement� que es pugui assolir 
en una riba del Mediterrani, consideren que aporta a l’altra riba. 
A més, creuen que el fet que les seves demandes s’hagin tingut 
en compte en el pla de les organitzacions internacionals i els 
fòrums de drets humans ha pressionat positivament els governs 
dels països d’origen perquè actuïn a favor dels drets lingüístics 
i culturals dels amazics. Una de les idees detectades en els 
discursos d’alguns dels grups minoritzats és que Catalunya, amb 
les seves característiques nacionals diferencials i el seu propi 
conflicte polític, així com amb les demandes de reconeixement 
nacional, fa aflorar i reivindica elements de reafirmació lingüísti-
ca, cultural, comunitària i política de les seves identitats i de les 
demandes en els països d’origen. En altres paraules, el reconei-
xement de les identitats minoritzades en els països de destí o en 
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Celebració de l’Any Nou 
Amazic 2020 | Foto: 
David Fornies / CIEMEN

És evident que els 
drets col·lectius no 
proposen solucions 

a totes les injustícies 
a què s’enfronten 

aquests col·lectius.

la diàspora té efectes de transformació en les societats d’origen, 
en les lluites pel reconeixement i en les dinàmiques contra l’ho-
mogeneïtzació nacional dels seus estats.
 Tanmateix és evident que els drets col·lectius no proposen 
solucions a totes les injustícies a què s’enfronten aquests grups. 
Així doncs, cal establir també una mirada multidimensional de 
la justícia a l’hora de concretar l’abast i els límits d’aquest reco-
neixement. En segon lloc, i de manera imprescindible, aquest 
debat s’ha de dur a terme amb perspectiva de gènere, ja que es 
donen situacions en què les reivindicacions de les comunitats 
minoritzades poden no estar atentes a les múltiples injustícies 
i opressions que afronten les dones i que són específiques en 
termes de diferència entre sexes. En darrer lloc, hauria de con-
templar paral·lelament un programa polític antiracista per tal de 
transformar l’estructura que construeix l’experiència social dels 
col·lectius minoritzats com a subjectes subalterns. Insistim en 
aquesta idea, establir-ho com una qüestió de justícia significa 
buscar solucions a les situacions d’injustícia a què s’enfronten els 
col·lectius minoritzats, més enllà del simple reconeixement de la 
diferència i la identitat específica de grup. Aquesta perspectiva 
democràtica cap a la igualtat només es pot practicar centrant 
l’atenció en el conjunt dels sistemes que legitimen tota mena 
de discriminacions i desigualtats. Aquesta visió pot permetre el 
desplegament del principi normatiu de la justícia global com a 
element propi de construcció nacional de Catalunya.
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Com parlar de cultura popular en temps d’agitació cultural i 
nostàlgies identitàries, d’acusacions de racisme o d’apropiació 
cultural, en aquests escenaris de fúria en què estem instal-
lats? Les batalles culturals que esclaten dins les xarxes socials 
poden semblar un fet anecdòtic per a les cultures hegemòni-
ques. Una tempesta en un vas d’aigua, una escuma que a penes 
impacta sobre els pilars de la cultura en majúscules, que s’ha 
atrevit sense recança a apropiar-se d’una part significativa 
de la cultura popular. La cultura, com sempre, és un terreny 
de disputa. I en aquest context, per què no pensar �de la 
mateixa manera en què es va discutir durant les dècades dels 
setanta i vuitanta del segle passat entorn de la potencialitat 
contestatària i alternativa de la cultura popular� que aquests 
debats actuals puguin posar en qüestió, de nou, el caràcter 
hegemònic d’alguns dels patrons que defineixen la cultura al 
nostre país? Perquè allò que s’expressa en ambdós moments 
(llavors la contracultura; ara les lluites identitàries) potser no 
és una escuma fugissera, sinó la metàfora d’una marea que es 
retira prou per mostrar la feblesa i l’arbitrarietat sobre les quals 
s’han bastit els pilars d’aquesta idea de cultura normativa.
 Si la revitalització de l’interès per la cultura popular de 
dècades anteriors va deixar empremta sobre molts àmbits de 
la producció cultural al nostre país, ara el nou paradigma que 
s’imposa és el de la «diversitat», com a concepte ambigu però 
molt atractiu, sense el qual cap programació cultural, cap sono-
ritat musical, cap literatura o cap programa de festa major pot 
ser proposat. Fent un balanç retrospectiu, podem convenir en 
la rellevància que ha suposat per a la nostra societat la cultura 
popular, com a forma d’entendre que la cultura, o és popular o 
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nya – Generalitat de Catalunya, 
l’any 2007, i en la qual vàrem 
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no és cultura. Ara es tracta de discutir quina capacitat transfor-
madora podrà tenir la diversitat com a realitat substantiva, i no 
només com a denominació o etiqueta banal i superficial.
 A l’antropologia li agrada dir que la diversitat és la realitat 
constitutiva de la condició humana, i és per això que sempre ha 
mostrat una especial dedicació a l’estudi de les cultures popu-
lars (en plural).1 El seu interès (una mena d’«exotisme de l’inte-
rior», com diria Michel de Certeau) no vol ser discutit en aquest 
text. Però sí que vull reprendre, encara que modestament, el 
camí iniciat per Oriol Romaní en la seva contribució al volum 
citat, proposant la inclusió dins d’aquesta cultura popular 
d’aquells col·lectius que socialment han estat marginalitzats i 
minoritzats. «Perquè els temps estan canviant», deia l’Oriol, 
i perquè ara cal plantejar com la cultura popular catalana ha 
d’incorporar les expressions pròpies dels col·lectius migrants 
arribats a Catalunya en el darrer mig segle.2 
 Les entitats de cultura popular han donat prou testimonis 
de la seva capacitat de permeabilitat, per tal d’incorporar 
persones que provenen d’aquests fluxos migratoris.3 Potser 
en un grau molt més elevat que en altres àmbits i institucions 
catalans (començant pel món acadèmic al qual pertanyo). La 
clau continua estant en termes de l’expressió de sociabilitat 
que aquestes entitats inicien a través de les activitats. Però 
el que plantejo aquí no és la incorporació dels individus, sinó 
de les expressions culturals que despleguen els col·lectius 
presents a Catalunya, i amb les quals elaboren els seus propis 
arguments identitaris. Per aquest motiu discutiré al voltant 
de dues dificultats que poden entorpir aquesta inclusió: per 
una banda, la «banalització secularitzant» que s’opera en 
relació amb les expressions que són pròpies de determinats 
col·lectius religiosos, i per l’altra, les expressions de rebuig que 
manifesta la nostra societat pel que fa a determinades cultures 
que semblen ser considerades com a «impopulars». 
 La primer reflexió la formularé a partir de l’experiència d’una 
recerca sobre el cicle festiu de les comunitats musulmanes a 
Catalunya.4 En aquell estudi la qüestió festiva era l’argument 
que ens permetia mostrar com les celebracions col·lectives 
musulmanes no només expressaven un deure religiós, sinó que 
també eren un moment destacat de sociabilitat grupal, així 
com una manera d’establir un diàleg respecte a la societat a què 
pertanyien (i més encara sabent les reticències expressades per 
aquesta societat amb relació a la seva presència). L’enfocament 
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etnogràfic de la nostra recerca a penes ens va permetre refle-
xionar sobre la dimensió del caràcter festiu d’aquestes celebra-
cions. La festa, un dels altres tòtems de l’interès antropològic 
per les cultures populars al nostre país, permetia situar l’anàlisi 
d’unes expressions de religiositat col·lectiva dins d’un continu 
relacional amb el context social en què se celebraven, encara 
que fos de manera discreta. La religió, quan s’expressa en 
termes festius, sembla més fàcil d’encaixar dins les nostres refe-
rències socials cada cop més secularitzades. La juxtaposició de 
calendaris que ordenen el temps laboral i el temps festiu és un 
exercici que sembla encaixar fàcilment dins d’una perspectiva 
intercultural. I això provoca paradoxes que necessiten ser 
explicades, com quan en el calendari escolar s’empra l’expressió 
«festa de primavera» per referir-se a la Setmana Santa, però, en 
canvi, es recorda l’inici del mes de ramadà. 
 Per evitar la banalització secularitzant del sentit que 
s’expressa al voltant de determinades celebracions religio-
ses, és important no equiparar-les a la dimensió d’una festa 
dessacralitzada (o reinterpretada des d’una mirada civil,5 com 
acostumen a fer molts municipis en relació amb les seves 
festes patronals) en el context d’una societat secularitzada, 
sinó entendre-les dins de la seva voluntat de mantenir el 
vincle religiós i identitari entre aquests col·lectius. Es podria 
suggerir que aquestes celebracions adquireixen una dimensió 
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performativa, com a forma d’afavorir la seva contextualització en 
la societat (i potser hi podríem identificar algunes pràctiques que 
són recreades per les comunitats musulmanes a Catalunya, com 
serien els iftar col·lectius, o el trencament del dejuni durant el ra-
madà). Però el cert és que en la seva arrel més profunda, aques-
tes celebracions s’orienten més a la textualització, cosa que és el 
mateix que recordar el deure que té cada creient respecte de les 
seves obligacions envers el seu Déu.
 Si abans, en parlar de cultura popular, apareixia la dimensió de 
classe social (en oposició a la mal anomenada cultura culta), ara 
s’hi afegeix el component de la religió en el context de societats 
secularitzades. En una societat on es defèn la llibertat religiosa, 
és inadmissible que els individus s’hagin de secularitzar per 
formar-ne part. Com tampoc té lògica que se seleccionin arbi-
tràriament aquells elements susceptibles de ser incorporats dins 
la cultura popular i se’n recreï un sentit diferent del que li donen 
aquells que hi participen directament. Hi ha quelcom de despos-
sessió o, com diríem en l’actualitat, d’apropiació cultural en clau 
secularitzant. Es parteix d’una suposada superioritat moral per 
reclamar que les tradicions religioses minoritàries �en especial 
aquelles que són identificades amb persones immigrades� han 
d’acceptar tàcitament els principis de la laïcitat, tot donant per 
fet que la nostra és una societat laica i sense espiritualitat. La 
supèrbia del dictat laïcista té quelcom de pecat civil.
 La segona reflexió vol girar entorn de la idea que la nostra 
societat categoritza expressions culturals com a «impopulars». 
És resultat del procés de legitimació d’allò que passa a ser consi-
derat com a normatiu, i que sempre implica una tria i un descart 
previ. El que acaba considerat com a propi de la cultura popular 
és també el que s’ajusta als valors imperants del moment, en un 
procés que no sempre es troba exempt de polèmica, però que 
en darrera instància, serveix com a criteri d’exclusió per deter-
minar què es considera propi o aliè a la societat. 
 És per això que s’aplica aquest apel·latiu d’«impopulars» a 
determinades expressions culturals que relacionem amb col·lec-
tius migrants, atès que es considera que no poden aportar res a 
la nostra societat. És evident que un judici com aquest només 
es pot formular en termes de superioritat moral i cultural. Ens 
sentim superiors quan jutgem les altres cultures i, d’aquesta 
manera, ens reafirmem en la nostra singular i circumstancial 
forma d’estar en el món. Sovint creiem que la nostra cultura, la 
nostra llengua o els nostres valors (secularitzats, això sí) superen 
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qualsevol forma de comparació. Ens fascinen les expressions 
que relacionem amb societats més avançades,6 som més 
susceptibles d’adoptar pràctiques totalment alienes al nostre 
univers referencial (com tots reconeixem en la celebració del 
Halloween en detriment de Tots Sants). En canvi, traiem pit 
identitari en referir-nos a formes culturals que socialment són 
desprestigiades simplement perquè les vinculem amb col·lectius 
que ocupen una posició subalterna en la nostra societat.
 «Nosaltres tenim cultura, els altres només ètnies», va ser 
un bon argument expressat per Manuel Delgado ja fa un temps. 
Les seves cultures no desperten ni interès ni admiració, atès 
que només són enteses com a restes d’un trànsit migratori i 
actuen com a rèmores en el procés social d’integració; s’espera 
d’elles que es vagin abandonant o dissipant davant la força de 
la cultura majoritària. Però l’assimilació ni és automàtica ni és 
una qüestió de temps, i la pervivència de les formes culturals 
només depèn de la força del sentit que continuïn tenint per 
refermar identitats grupals. 
 En termes generals les seves cultures ens resulten 
«impopulars», perquè pensem que representen tot allò que 
nosaltres ja no compartim. I tot i que aquesta afirmació no 
passa la prova empírica (el masclisme dels altres ens genera 
miratges de cara endins), serveix de manera convenient per 
poder mantenir aquest criteri distintiu. No és que trigui massa 
a qualificar aquestes categoritzacions com a racistes (de fet, 
no ens hauria de fer recança reconèixer que la nostra societat 
alberga sentiments racistes: és el primer pas per evitar la seva 
propagació i naturalització); simplement intento desmuntar els 
mecanismes que neguen les aportacions culturals d’aquests 
col·lectius que fa dècades que viuen a Catalunya, i l’arbitrarie-
tat de la selecció cultural que es practica. I, en paral·lel, també 
discuteixo els processos de banalització d’unes pràctiques 
culturals i religioses que es desenvolupen dins del paradigma 
de la interculturalitat. Potser és temps de començar a revisar 
críticament els fonaments d’aquesta mirada —complaent i 
contemplativa, però no transformadora— de la diversitat.
 Sense noves aportacions culturals, difícilment es pot créi-
xer com a societat que defensa amb orgull la seva singularitat. 
Només amb una cultura popular crítica, porosa i no poruga, 
podrem evitar caure en una nostàlgia estructural,7 amarada 
d’un passat que ja no es reprodueix en el present, ni es projecta 
de cara al futur. 


