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No descobrirem res si afirmem que 
el 2020 ha estat un any complicat per 
als col·lectius de cultura popular. La 
pandèmia ha obligat a cancel·lar o 
ajornar molts esdeveniments, ha frus-
trat molts projectes que havien tirat 
endavant gràcies a la il·lusió i la col·la-
boració desinteressada de moltíssima 
gent. Els efectes de la covid-19 han es-
tat especialment punyents en aquelles 
expressions culturals que requereixen 
contacte humà o una gran concentra-
ció de gent. 
 En l’article «Cultura popular. De 
la pandèmia al pandemònium», Jor-
di Cubillos reflexiona sobre l’impacte 
econòmic, social i psicològic que tin-
drà la pandèmia en les entitats festi-
ves. Abans d’endinsar-vos en la seva 
lectura, us recomanem que llegiu les 
reflexions que presenta David Nàcher 
a «Deu causes per entendre la situa-
ció de l’associacionisme a Catalunya». 
Una mirada estratègica, com la de 
Cubillos despullada de qualsevol mos-
tra d’autocomplaença, per entendre 
quines són les principals mancances 
del teixit associatiu. 
 Les cròniques del XII Congrés de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, dedicat a l’associacio-
nisme cultural, aporten idees molt in-
teressants sobre d’on venim i a on ens 
dirigim. Celebrat el 6 i 7 de novembre, 
el congrés es va dividir en tres grans 
àmbits: com l’associacionisme cultural 
conforma identitats; quines relacions 
de col·laboració o confrontació manté 
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amb els poders polítics, i l’impacte que 
té en la construcció de comunitats i 
les dinàmiques de socialització. 
 Als darrers números de Canemàs 
hem volgut incorporar la perspectiva 
de gènere, durant massa anys invi-
sibilitzada en les reflexions sobre el 
moviment associatiu. Per aquesta raó 
hem volgut recordar la figura d'Adelai-
da Ferré (número 17) i dedicar un vo-
lum monogràfic a l’estudi Les dones a 
l’associacionisme cultural (número 18). 
Seguint aquesta tendència, Meritxell 
Orpinell, autora del llibre Mercè Vento-
sa i Roca, una folklorista per descobrir, 
firma un article sobre aquesta alumna 
avantatjada de Rossend Serra i Pagès. 
Entre altres folkloristes, queda pen-
dent fer una reivindicació de Palmira 
Jaquetti, de la qual aquest any n’hem 
celebrat el 125è aniversari del naixe-
ment. També en l’àmbit de les políti-
ques d’igualtat, la periodista Gemma 
Aguilera ens ofereix una crònica d’allò 
més interessant de la jornada «Gegan-
tes i diablesses: trencant estereotips 
sexistes en la cultura popular», orga-
nitzada pel Departament de Cultura, 
de la qual en va ser moderadora. 
 A «Els contextos culturals del di-
moni festiu mallorquí: història, símbol, 
ritual», Francesc Alemany destaca la 
importància que el fet dels diables té 
a Mallorca com a element d’associa-
ció i solidaritat. Amb el suport de la 
Fundació Mallorca Literària, Alemany 
va emprendre una ambiciosa tasca de 
recerca comparativa per establir sem-
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blances i diferències entre els dimonis 
de l’illa i els de la resta dels Països Ca-
talans, i entre aquests i els d’altres in-
drets del món.
 És una llàstima que la crisi sanitària 
hagi deslluït el 700è aniversari de la ce-
lebració del Corpus a Barcelona. Com 
a homenatge a aquesta efemèride, el 
dossier central analitza la festa més 
emblemàtica —origen de moltes mos-
tres d’imatgeria que han arribat als nos-
tres dies— des de múltiples perspecti-
ves: patrimoni (Jordi Sacasas), història 
(Maria Garganté i Daniel Vilarrúbias), te-
atralitat popular (Raül Sanchis), etno-
logia (Josep Mañà) i sociologia i inter-
religiositat (Khalid Ghali). El dossier ha 
estat coordinat pel folklorista Amadeu 
Carbó, autor de magnífic llibre Corpus. 
La festa de les festes. 
 Des de diferents àmbits, Joan-Ra-
mon Gordo ha dedicat la seva vida a 
la promoció de l’associacionisme cul-
tural. Dècades de treball constant i 
determinat per enfortir les entitats de 
base i millorar-ne la incidència pública. 
En la conversa que ens ha concedit, 
recalca la necessitat que els col·lec-
tius de cultura popular explorin siner-
gies i projectes compartits, i també la 
importància que el moviment associa-
tiu reforci la seva autonomia davant les 
administracions públiques. 
 El número 20 de Canemàs presenta 
una novetat important: la secció «Gar-
bells de cultura popular» presentarà 
la incidència que ha tingut la cultura 
popular en les obres artístiques i li-

teràries. En el primer capítol recollim 
les memòries Tots els camins duen 
a Roma, d’Agustí Calvet, Gaziel, on el 
periodista català recorda els home-
natges que cors provinents de tot Ca-
talunya feien, a principis del segle xx, a 
l’estàtua de Josep Anselm Clavé ubica-
da (actualment) al passeig Sant Joan 
de Barcelona.
 Com sempre, el Canemàs dedica les 
últimes pàgines a oferir una selecció 
de ressenyes de les novetats editorials.
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