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e
l lector té a les mans el segon número de Canemàs, 
cosa que vol dir que els bons propòsits dels que en 
som impulsors es comencen a consolidar i que la 
gosadia d’editar una revista d’assaig en paper té sen-
tit en ple segle xxi, en un moment en què hi ha lli-

breries que tanquen després d’anys de servei a la nostra llen-
gua. El suport en paper passa per dificultats, com el descens 
de vendes de llibres, diaris i revistes evidencien. Oimés si són 
en català. Bo i amb això, com ja expressàvem en l’editorial 
del primer número, creiem necessari un mitjà que transmeti 
la reflexió entorn del món associatiu. El gruix i l’interès de 
les aportacions encarregades i rebudes en aquest número ens 
confirmen que, de mica en mica, anirem trobant el to i el 
nivell de reflexió que cerquem.

Hem volgut encapçalar la revista corresponent al mes de 
juny amb una reflexió del director del Museu Etnològic de 
Barcelona Josep Fornés entorn de la festa de Sant Joan, per a 
encetar una temàtica arreladíssima als Països Catalans i que, 
per tant, vertebra encara més els territoris amb qui compar-
tim la llengua. A continuació, Miquel Botella planteja un de-
bat ben viu al món casteller, el de l’evolució cap a la competi-
tivitat (en termes esportius) i que, en certa manera, l’allunya 
d’alguns altres valors originals.

En un altre ordre de coses, el físic i enciclopedista Josep 
Miquel Vidal ens relata l’evolució de l’associacionisme a Me-
norca, partint de l’època de la resistència al franquisme i ens 
n’explica, doncs, el panorama actual. De fet, ha estat la ca-
pacitat mobilitzadora de la societat menorquina el que ha 

permès que avui aquesta illa hagi estat declarada reserva de la 
biosfera. El president de la Societat Catalana de Sociolingüís-
tica, Joaquim Torres, ens ha permès de reproduir la seva lliçó 
inaugural a la xLiii Universitat Catalana d’Estiu sobre l’ús de la 
nostra llengua arreu del domini lingüístic. Jaume Mateu, pre-
sident de l’Obra Cultural Balear, ens parla del paper que ha 
tingut i que té a Mallorca l’entitat que presideix ara que se’n 
celebren els primers cinquanta anys d’existència. El sociòleg 
Josep Espluga enceta una reflexió sobre el futur del català a la 
Franja i el seu moviment cultural, en el moment precís que 
l’Administració aragonesa retira la llei de llengües i vol evitar 
vergonyantment de referir-se al català com a tal. El musicòleg 
Francesc Vicens parla del reconeixement del Cant de la Sibil-
la per la UnESCO i sospesa els avantatges i els problemes que 
aquest reconeixement comporta per a la tradició d’aquesta 
manifestació. Montserrat Garrich reflexiona extensament so-
bre els esbarts dansaires i el seu paper en la nostra societat. 
Antoni Reig, director general de joventut de la Generalitat 
de Catalunya, presenta i analitza els resultats de l’Enquesta 
de Participació i Política dels joves, del 2011. Aquestes són 
les aportacions que confegeixen la base d’aquest número de 
Canemàs.

Tot seguit, el lector trobarà també una entrevista a Joan F. 
Mira, un referent de la literatura catalana i de l’activisme i 
l’antropologia al País Valencià. Aquest Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes, que ha fet grans aportacions al pensament 
sobre la identitat dels valencians i que no ha defugit mai de 
comprometre’s amb la lluita per la llibertat, ens rebé al seu 
maset de Castelló de la Plana i ens demostrà que està molt al 
cas de la cultura popular al País Valencià.

En l’apartat de cròniques tenim les aportacions de Lluïsa 
Celades presentant la Fundació La Roda, de la qual és directo-
ra, i la llibretera Oliva Serra parlant del Congrés de Llibreters 
en Llengua Catalana celebrat a Tarragona el mes de febrer 
passat. També tenim l’apartat de ressenyes habitual, que es-
perem que pugui créixer en el futur.

Ara, doncs, el lector té la paraula. Cal agrair-li per endavant 
la bona predisposició.
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