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a
mb aquest número 4, Canemàs fa dos anys. Dos 
anys de convidar especialistes, observadors o pro-
tagonistes del món associatiu i de la cultura tra-
dicional i popular a aprofundir en les idees que, 
expressades potser massa breument o fugaç en 

altres mitjans de comunicació, poden fer reconsiderar enfo-
caments i actituds. El món, sempre canviant, cada vegada a 
més velocitat, porta l’home —i, en conseqüència, també els 
col·lectius— a apressar-se, a avançar. Aquesta pressa a tirar 
endavant —qui dia passa, any empeny— no afavoreix la refle-
xió i el debat de les idees. I la reflexió i el debat intel·lectual 
són imprescindibles per a evitar que no avancem ràpidament 
cap enlloc i que tinguem els objectius immediats, però també 
els que siguin a llarg termini, ben clars. Modestament, des de 
Canemàs hi volem contribuir i, en tot cas, seran els mateixos 
protagonistes els qui ho hauran de dir algun dia.

En aquest número el lector trobarà, en primer lloc, una 
reflexió que omple d’arguments el món de la cultura popular 
i tradicional a l’hora de vindicar-se com ‘la forma’, la més 
genuïna, de presentar-nos com a poble al món: «Un model 
de cultura per a explicar al món» de l’escriptor Vicenç Villa-
toro, director de l’Institut Ramon Llull. A continuació, Fabian 
Mohedano i Xavier Peralta, amb un article extens, subratllen 
la importància de la formació en el món de l’associacionisme 
cultural perquè aquest pugui tirar endavant i la necessitat 

EDITORIAL

Dos anys
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Canemàs | 04 Editorial

A més, hem cregut interessant d’encarregar dues cròniques: 
l’una sobre el XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya, que 
enguany ha anat sobre «Arxius, Identitat i Estat», celebrat 
el mes de maig passat a Barcelona; l’altra sobre 10a Fira del 
Llibre Ebrenc i la 6a Fira d’Espectacles Literaris, Litterarum, 
celebrades del 31 de maig al 2 de juny darrers a Móra d’Ebre. 
L’apartat de cròniques queda completat per una repassada 
històrica de la iniciativa La Sardana de l’Any, que s’inicià l’any 
1972, s’interrompé el 1986 i fou represa per la Federació Sar-
danista de Catalunya l’any 2004. Finalment, hi ha l’apartat 
de ressenyes habitual.

Abans d’acabar, però, voldríem subratllar la convocatò-
ria enguany per part de l’Ens de la primera Beca d’Estudi de 
l’Associacionisme Cultural Català, dotada amb 6.000 euros. 
L’objectiu és ajudar «al millor projecte d’estudi sobre l’associ-
acionisme cultural català, les seves pràctiques i els seus valors, 
entès des d’una perspectiva àmplia i transversal, amb voluntat 
de divulgació i de contribuir al pensament associatiu». 

que una entitat com l’Ens de l’Associacionisme Cultural Ca-
talà (l’editor de Canemàs) hi tingui un paper. Albert Testart 
ens parla d’un dels ateneus catalans més antics, el Casino 
Menestral Figuerenc, i ens n’esbossa la història; especialment 
interessant és conèixer com aquestes entitats centenàries han 
sobreviscut i han anat passant per diferents règims mirant de 
no perdre les arrels, tot i la pressió de les dictadures. Miquel 
Àngel Essomba teoritza sobre els valors que ha de tenir l’es-
coltisme en la societat d’avui. Rafel Puigserver ens acosta a la 
realitat de la premsa forana (les publicacions que es fan fora 
de Ciutat) de Mallorca: un fenomen molt interessant, amb 
paral·lelismes al Principat i al País Valencià, que aconseguí 
una gran implantació després del franquisme, que fou vehicle 
de reivindicacions i moviments i que avui, com tota la prem-
sa, s’ha d’adaptar a un moment de canvi d’hàbits lectors. Tot 
seguit, Marià Martínez, partint de les arrels del moviment 
associatiu al segle XIX i fent referència al Congrés de la Cul-
tura Popular i Tradicional del 1981 i del Primer Congrés de 
l’Associacionisme Cultural Català del 2008, exposa la neces-
sitat de modernització de les entitats per a encarar el futur. 
Jordi Garcia i Gener fa una reflexió sobre el model cooperatiu 
en un entorn d’economia capitalista, en què sovint s’enfron-
ten la lògica associativa i la lògica competitiva. Josep Fornés 
tracta de l’ús del carrer, dels espais públics, per a la festa i les 
activitats culturals, amb exemples històrics i les restriccions 
administratives que cada vegada més s’imposen i que acaben 
qüestionant el nucli mateix de la festa. Finalment, Xavier Fer-
ré i Sahun parla dels orígens de les festes de les falles al Piri-
neu, del sentit i de la manera d’organitzar-se, que contrasta 
amb la majoria de manifestacions festives que coneixem.

A aquests assaigs, cal afegir-hi l’entrevista a l’estudiosa me-
norquina Josefina Salord, coordinadora científica de l’Institut 
Menorquí d’Estudis, que gràcies a la seva tasca investigadora 
sobre els segles XVIII i XIX ens aporta informació sobre les 
primeres entitats culturals de l’illa de Menorca, les que han 
anat apareixent fins avui i, més enllà de l’erudició, demostra 
un bon coneixement sobre la cultura popular i les entitats 
que la representen avui.


