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Aquest aniversari rodó ens brinda una 
bona oportunitat per fer balanç de la 
publicació. Des del juliol del 2011, Cane-
màs ha publicat els treballs de les tres 
Beques d’Estudis de l’Associacionisme 
Cultural —dedicades als nouvinguts, les 
noves tecnologies i les polítiques d’igual-
tat—, les cròniques de les dues edicions 
del Som Cultura Popular (2016 i 2018), la 
traducció catalana i aranesa de la Con-
venció per a la Salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial, una investigació 
sobre l’impacte de la festa a Barcelona, 
un volum monogràfic sobre el folklorista 
Joan Amades i més de dos-cents cin-
quanta articles sobre el teixit associatiu 
i el patrimoni immaterial català. 
 En el primer editorial s’identificaven 
tres grans objectius per a la revista. 
Primerament, oferir un espai de debat 
a l’associacionisme cultural. Una publi-
cació que presentés articles a cavall del 
gènere periodístic i l’acadèmic. Entre 
l’opinió pamfletària i l’anàlisi merament 
acadèmica, hi ha un espai —ample— per 
a l’assaig i la deliberació enraonada. 
Canemàs vol oferir textos rigorosos 
sobre la realitat associativa, i fer-ho de 
manera divulgativa. 
 La revista també va néixer (i ha 
crescut) amb una clara voluntat d’inci-
dència social. Tots els grups humans, 
les entitats no en som una excepció, ens 
resistim a canviar dinàmiques obsole-
tes. Per això és imprescindible donar 
veu a aquelles persones que proposen 

CANEMÀS COMPLEIX 
DEU ANYS!

noves mirades, noves formes de funci-
onament, noves maneres d’aconseguir 
ser més inclusius i útils socialment. La 
creació d’un «Dossier central» avança en 
aquesta direcció. Volem donar encara 
més veu a les activitats culturals, volem 
fomentar debats sectorials que promo-
guin l’aplicació de mesures concretes. 
 Finalment, més enllà de les dinàmiques 
associatives, Canemàs s’ha erigit en un 
punt de trobada per estrènyer els vincles 
de tot el domini lingüístic català: Catalu-
nya (del Nord i del sud), el País Valencià, 
les Illes, l’Alguer, la Franja i el Principat 
d’Andorra. Són moltes les administraci-
ons que treballen incansablement per 
disgregar-nos com a unitat nacional, i 
així subordinar-nos a les cultures cas-
tellana, francesa i italiana. Canemàs vol 
continuant sent una eina per enfortir les 
relacions entre els quatre punts cardi-
nals dels Països Catalans. 

QUÈ HI TROBAREU?

La música i el patrimoni immaterial són 
els grans protagonistes del Canemàs 
21. El Dossier central, dirigit per la mu-
sicòloga Anaís Falcó, dona continuïtat 
a les reflexions del Congrés Nacional 
de Música d’Arrel, celebrat entre el 13 
i 15 de novembre del 2020. Els articu-
listes —Francesc Tomàs Panxito, Jordi 
Barbet, Cristina Boixadera, Xavier Rota 
i Pau Benavent— analitzen la música 
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tradicional catalana des de diferents 
perspectives: històrica, identitària, el 
vessant comunicatiu, la funció social, 
l’acompanyament coreogràfic, etcètera. 
 L'article «Patrimoni musical català: 
herència comuna, responsabilitat col-
lectiva», firmat per Martí Ferrer, és un 
magnífic complement a la lectura del 
dossier. L’expresident del Moviment 
Coral Català insta les administracions a 
treballar més intensament per difondre 
el patrimoni musical català i garantir-ne 
la presència en les programacions 
estables. Encara en el terreny musical, 
Esther Navarro ens parla sobre la incor-
poració de Palmira Jaquetti als estudis 
folklòrics i, més concretament, a la 
magna Obra del Cançoner Popular. 
 Com avançàvem, el patrimoni imma-
terial també gaudeix d’un generós espai 
en aquesta revista. Guillermo Soler ex-
posa en quin moment es troben les can-
didatures catalanes a la Llista Represen-
tativa del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la UNESCO i, més genèricament, com 
s’aplica la Convenció a Catalunya. Una 
pràctica cada vegada més estesa, en 
aquest sentit, és l’elaboració d’inventaris 
territorials o sectorials. L’article de 
Josep Alavedra, coordinador de l’Inven-
tari del Patrimoni Cultural Immaterial 
del Vallès, ens parla sobre els objectius i 
l’evolució d’aquest projecte. 
 Seguint en l’àmbit patrimonial, el 
Canemàs 21 també incorpora un article 
de Josep Cruanyes sobre les mesures 

de protecció necessàries per als esta-
bliments emblemàtics, i una presen-
tació del Pla d'impuls a la dansa d'arrel 
firmada per Jordi Fosas, director de la 
Fira Mediterrània de Manresa i durant 
molts anys director del prestigiós 
Festival Ésdansa. 
 En l’anterior número, el politòleg Da-
vid Nàcher apuntava que bona part de la 
joventut s’organitza socialment al marge 
de l’associacionisme. A «Es busquen 
joves», Pep Montes es pregunta què 
poden fer les entitats per ser atractives 
per a les noves generacions. O formulat 
d’una altra manera: què han de fer les as-
sociacions per ser útils per a la joventut? 
 Fa escassos mesos, Maria Carme 
Junyent va publicar El futur del català 
depèn de tu. Joan-Ramon Gordo i Joan 
Maluquer hi han conversat per conèixer 
les opinions de la filòloga sobre el futur 
de la llengua catalana. 
 Les darreres pàgines de la revista 
estan dedicades a les seccions. Fulle-
jant-les, coneixereu la impressió que 
es va endur el baró de Maldà de la Festa 
Major de Vilafranca del Penedès de l’any 
1771, sabreu què esperen els responsa-
bles de les federacions culturals de les 
formacions polítiques, podreu refrescar 
els continguts del primer número del 
Canemàs i, com és habitual, tindreu 
a l’abast un recull de ressenyes sobre 
noves publicacions de cultura popular i 
tradicional. 
 Bona lectura!
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