
Molt abans que algú
inventés el concep-
te emprenedor soci-
al el nostre país ja
n’era ple. I abans

que es creessin estudis de gestió cul-
tural ja hi havia una gran escola de
gestors repartida amb delegacions a
tot el territori, a cada barri, a cada
racó on es crea una entitat. No és ca-
sualitat que el moviment associatiu
tingui tanta presència. Per esperit,
per caràcter, per actitud, apareixen
i es renoven de forma espontània lí-
ders locals amb empenta. I per ne-
cessitat pròpia de país petit i casti-
gat ha calgut refer-ho tot diverses
vegades, portem anys lluitant per
avançar i no anar enrere, i la dificul-
tat ens motiva. Penso que la Catalu-
nya amateur fa temps que rutlla mi-
llor que la professional, en eficièn-
cia, ètica, constància i imaginació.
És una escola de valors, de vocaci-
ons, una prova que la cohesió soci-
al es practica amb l’exemple diari,
una fàbrica de voluntaris. I, pel ma-
teix preu, qui ha de liderar una colla
popular, empènyer una associació o
muntar l’entitat que sigui aprèn a
tenir una mirada global, a plantar
cara a l’adversitat, a ser creatiu i
imaginatiu i a gestionar equips hu-
mans i recursos econòmics escas-
sos. En petites entitats juvenils,
culturals i de barri s’hi fan màsters
transversals i intensius en admi-
nistració d’empresa,
psicologia ciutadana,
política municipal
i gestió de crisis.
Els felicito per
ser bona gent i
gent bona.

Catalunya
amateur, gran

escola de gestió

iaquí
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latriadeldirector
■ Salvador Almenar explica a So-
cietat el malestar al País Valencià
per la devastació del territori i la
gestió dels incendis.

■ Combatents libanesos lluiten a
Síria contra el règim d’Al-Assad.
Recomano la crònica in situ
d’Ethel Bonet a Internacional.

■ Passa el temps, però els su-
perherois segueixen conquerint
el món... i la taquilla. Llegiu el re-
portatge de Xavi Serra a Cultura.

retratsqueparlen

Èpica d’antiheroi

Als antípodes del glamur i la
prepotència, és una profunda
anomalia com a imatge del

vencedor. Costa imaginar algú tan
poc galàctic com aquest salmantí de
cadena daurada al canell, un bigoti
salpebrat i aquell tel d’afonia dels
culs de cafè, copa i puro.

No parla malament de ningú ni
que el matin. Va per la vida amb un
aire somnolent, una mica abúlic,
com si els esdeveniments l’haguessin
superat i només per dignitat seguís
donant la cara.

Té la lentitud paquidèrmica d’un
Maigret i el hieratisme amb papada
d’un monarca, però en els ulls enro-
gits per la conjuntivitis hi guspireja
l’astúcia del que et veu venir i, amb
una finta invisible en el moment just,
et deixa ben retratat.

Per mantenir unit l’equip enmig
de les guerres de clubs, recorre a la
intel·ligència emocional que aprèn a
casa d’un mestre excepcional, el seu
fill Álvaro, amb síndrome de Down.

La seva èpica d’antiheroi brilla en
l’amargor de la derrota, com quan
–acabant de perdre amb Suïssa en el
debut del Mundial on eren favorits–,
en lloc de ficar-se capcot al túnel de
vestidors, fa cua el temps que cal per
donar la mà a l’entrenador rival.

L’èxit no li hauria arribat mai si el
paísmiserableonvanéixer nohagués
avançat en tot, sublimant
lesfrustracionsenfutbol.
Peròhatingutl’enormei
gran mèrit de cavalcar
l’onada amb l’austera
modèstiad’unfillde
la postguerra.

ALBERT PLA NUALART
LINGÜISTA I ESCRIPTOR

VICENTE DEL BOSQUE

Roberto G. (@robersestao)
Periodista

“Mariano Rajoy demanant a Europa
que compleixi amb els seus compromisos.

Ell, que no havia d’apujar impostos
ni abaratir acomiadaments

i havia de dir-li pa al pa”

Arsenio Escolar (@arsenioescolar)
Periodista i director de ‘20 minutos’
“Com deu ser el que ens caurà a sobre,

que Rajoy ja diu avui que és
«d’allò que en diuen retallades».

¿Ho portava en el programa electoral?”

José García Buitron (@jgarciabuitron)
Cirurgià i coordinador de trasplantaments

“Hem passat de responsabilitzar Zapatero
de la crisi a que ara ho sigui la UE.

Tot un èxit del PP i dels seus mitjans
de comunicació. En saben”

Eduardo Garzón (@edugaresp)
Economista

“El 95% de tot el deute empresarial espanyol
pertany a les grans empreses,

les de més de 250 treballadors”

Xavier Botet (@XBotet)
Cirurgià i escriptor

“Tota la vida explicant als infants que els diners
no són el més important de la vida i ara resulta

que tot només és una qüestió de diners”

Josep M. Lozano (@JosepMLozano)
Professor del dept. de ciències socials d’Esade

“Si del que es tracta és d’innovar,
a vegades més que de novetats es tracta

d’una altra manera de fer. D’innovació social”

Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz)
Humorista i comunicador

“Vénen dies sense futbol.
És a dir, sense anestèsia general”

Guillermo Ortiz (@guilleortiz_77)
Escriptor

“La mare de totes les bombolles
és la del futbol, està a punt d’esclatar

i hi haurà conseqüències socials”

Joan Maria Pou (@Fotlipou)
Periodista

“Avui he vist per primera vegada una corrida
de toros. S’ha confirmat el que intuïa,

és una salvatjada repugnant”

Roberto Saviano (@robertosaviano)
Periodista i escriptor

“Alguns dels nostres millors atletes
no podran córrer als Jocs Olímpics perquè

no tenen la ciutadania italiana”

vist
altwitter

MARIANO RAJOY Era el primer
cop que, com a president del govern
espanyol, clausurava una edició del
campus FAES. I es va notar. Primer,
hi havia més policia. Segon, Aznar es
vamantenirenundiscretsegonpla.I
tercer,elpresidentesvapermetrear-
ribar tard i fer esperar el seu excap.
Després de la foto de rigor, tots dos
vanconversarbaixet,perquènos’en-
tenguésquèesdeien.Sensemirar-se.

elscromos

diccionara

Bosó de risc
Prima espanyola mai vista

que aquesta setmana ha superat
els 560 punts. @frandomenech

Jänsomproü
Resposta estàndard als

candidats a treballar al nou Ikea
Sabadell. @Johnleblog

Envieu la vostra paraula al Twitter @diccionara (hashtag #diccionara),
a facebook.com/diccionara o per e-mail a diccionara@ara.cat

Coordina: Fran Domènech

TERESA FORCADES Casualitats
curioses (o no tant) en el rànquing de
llibresenllenguacatalanamésllegits,
segons indica el Baròmetre de la Co-
municació.Alacategoriadeno-ficció,
hi trobem les converses amb la mon-
ja Teresa Forcades. A la categoria de
ficció, la història romàntica i sexual
de Cinquanta ombres d’en Grey. Lec-
tures de cintura en amunt, i de cin-
tura en avall.

MagmaChichos
Noies amb poca roba i molts fums
que ballen per atreure el turisme

a El Hierro. @victorendrino

Témèrit
Castell on Iniesta farà seure

junts Laporta, Rosell i Gaspart.
@SReucheron
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La crisi no pot amb la c
Comença la temporada de festes majors i es fa evident el compromís del teixit associatiu amb la

cultura popular. Molts catalans que viuen fora de casa tornen de lluny per no perdre’s la seva
festa. Les entitats han patit una retallada de les subvencions, però la crisi no els ha restat força.
L’època daurada de les colles castelleres no és una excepció. La cultura del foc, els gegants o els

trabucaires mobilitzen cada cop més gent. Hi ha prop de 150.000 persones que viuen amb l’agenda
condicionada per la tradició. Si s’hi sumen aquells que participen en alguna festa i la força dels

ateneus, la xifra es dispara fins als 260.000, segons la direcció general de Cultura Popular.

Festes tradicionals Participació ciutadana

MARIA ORTEGA / THAÏS GUTIÉRREZ ❊BARCELONA

“Per la Mercè
no fallo: vinc
per fer pinya”
JESÚS CRESPO. VIU A PARÍS PERÒ NO SE
SEPARA DELS CASTELLERS DEL POBLE-SEC

Quan l’estiu del 2008 Jesús
Crespo va rebre una oferta per
marxar a treballar a París va dir
que sí i no s’ho va pensar gaire.
La feina el motivava, però, al
mateix temps, alguna cosa el lli-
gava al barri barceloní del Po-
ble-sec: la seva colla castellera.
Va marxar convençut que tor-
naria per a les diades impor-
tants. En aquella època feia de
segon als castells de la colla i no
es veia capaç de superar el mo-
no de pujar sobre la pinya. Du-
rant aquests quatre anys l’agen-
da no sempre li ha permès assis-
tir a totes les diades, però n’hi
ha una en què no ha fallat mai:
per la Mercè sempre s’enfaixa.
“És una de les diades més míti-
ques per a la colla: castells inè-
dits, actuacions històriques,
nervis a flor de pell, moltíssima
gent a plaça...”, explica. Està
convençut que la distància ha
canviat poques coses, perquè al
Poble-sec hi té la que considera
“la segona família”. Aquest any,
per la Mercè tornarà a treure la
faixa de l’armari, i a buscar vol.

“És impensable
un estiu sense
Santa Maria”
RAQUEL I NOÈLIA GONZÁLEZ. VIUEN A
BARCELONA I TORNEN A FORMENTERA

“Seria un drama!”, reconeix Ra-
quel González quan se li pre-
gunta què passaria si un any, pel
que fos, no pogués tornar a casa
seva, a Formentera, per les fes-
tes de Santa Maria. Ella i la seva
germana Noèlia fa anys que van
venir a Barcelona a estudiar, i
des que van marxar de la petita
de les Pitiüses, que van agafar
amb força la feina de la comissió
de festes. “És com si estigués-
sim en deute amb l’illa, perquè
ens passem tot l’any fora i te-
nim la necessitat de fer alguna
cosa per ella”, expliquen. El que
més els agrada d’aquesta festa
és “l’ambient familiar” i els con-
certs que hi organitzen. Aquests
dies, que ja han acabat classes i
feines, ja són a Formentera aca-
bant de lligar els últims detalls
de la festa d’aquest any, que se
celebra els dies 4 i 5 d’agost. Un
dels punts forts és el pregó, que,
com expliquen, omplen de críti-
ca i actualitat, i que fa uns anys
els va portar algun problema
perquè incloïa un record per a
la casa reial espanyola.

“Si puc, torno
sempre per
Sant Jordi”
LAIA ÁLVAREZ. VIU A BERLÍN DES DE FA 3
ANYS I TORNA SEMPRE PER SANT JORDI

Laia Álvarez se’n va anar a Berlín
a estudiar un Erasmus i la ciutat
la va fascinar tant que s’hi va
quedar. “És un lloc molt actiu,
molt cultural, ple de vida i on la
gent és molt oberta”, destaca
aquesta barcelonina de 25 anys
que va estudiar periodisme. Ara
treballa de cambrera, però està
pendent dels resultats d’unes
proves per entrar en una de les
escoles de teatre més bones de la
capital alemanya. Si li diuen que
sí seran tres anys d’estudis in-
tensos, però té clar que tornarà
sempre a casa per Sant Jordi. “És
un dia molt especial i m’agrada
molt ser a Barcelona per disfru-
tar-ne”, diu la Laia. El primer
any que vivia a Berlín es va em-
portar a Barcelona el seu com-
pany, que és alemany. “Volia en-
senyar-li la tradició i com era
l’ambient a la ciutat”, explica.
Tot i això reconeix que els ale-
manys “no estan gaire arrelats a
les tradicions”, i enguany ell s’ha
quedat a Berlín i ella ha vingut a
Barcelona, “sola però contenta”.

“La festa major
marca el meu
calendari”
JOAN PERE PLAZA. VIU A MADRID I FA
ESTADES A L’ESTRANGER. ARA ÉS A LIÓ

Joan Pere Plaza és un politòleg
manresà de 31 anys que fa molt
temps que no viu a la seva ciu-
tat. Actualment està instal·lat a
Madrid, on treballa a la Univer-
sidad Carlos III, però per mo-
tius de feina ha de viatjar molt a
l’estranger i fer-hi llargues esta-
des. Actualment és a França, a
Lió, fent un projecte de recerca
que s’acaba a finals d’agost.
“Una data ideal”, diu ell, perquè
li permetrà tornar a casa per
anar a la festa major.

“No me la perdo mai”, explica
el Joan Pere. “Ja fa anys que
visc fora, però per a mi és molt
important tornar a Manresa per
la festa major, perquè és una
manera de retrobar la gent del
poble, els amics de tota la vida,
la família, els coneguts...”. El Jo-
an Pere destaca sobretot la festa
major alternativa, que és la que
congrega més gent, i explica que
ara que els seus amics han co-
mençat a tenir fills “és molt bo-
nic veure la canalla jugant a la
plaça Major”.
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La sardana, la més ballada
No té l’impacte mediàtic dels
castells ni la popularitat d’un
correfoc en el programa de
les festes majors, però la sar-
dana està més viva que mai.
Mou més de 20.000 perso-
nes en les entitats no compe-
titives i 4.000 en les que sí
que entren en competició. El
ball de bastons, al seu torn,
atrau de manera fixa més de
2.200 persones.

cultura popular

Gegants: moment daurat
Gegants i capgrossos mouen
actualment unes 20.000
persones. L’artesania de la
festa, que engloba des de
puntes de coixí a cistelleria,
té implicades, al seu torn,
unes 2.700 persones.

Unes 150.000*
persones amb la
tradició a l’agenda

Auge de diables i bèsties
El correfoc viu un moment àl-
gid. Entre les 245 colles de di-
ables federades ja mobilitzen
unes 10.000 persones. El bes-
tiari també passa una bona
època, amb 180 colles i més de
300 figures. I els trabucaires
s’han multiplicat.

Boom casteller
L’interès mediàtic i el reco-
neixement de la Unesco han
donat impuls als castells: 65
colles. També han crescut
les de falcons: de 6 a 10 en 4
anys. Entre tots mouen unes
20.000 persones.

Teatre
El teatre amateur també
s’inscriu en la cultura popu-
lar i no ha perdut pistonada.
Si s’hi sumen grups de pasto-
rets, passions i pessebres vi-
vents, s’hi compten més de
16.000 persones.

Omnipresència coral
El cant coral es manté fort al
conjunt de Catalunya. S’hi
compten unes 35.000 perso-
nes, mentre que en grups de
grallers, havaneres o bandes
de música tradicional, entre
d’altres, hi ha 5.500 persones
més.

* Suma de
gent que

mobilitzen les
entitats

federades de
diables,

bestiari, balls
populars,

gegants,
castells,

trabucaires,
teatre

amateur,
corals,

falcons,
societats
musicals

i artesania
de la festa.
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Festes tradicionals Participació ciutadana

TRINITAT GILBERT
BARCELONA

Dues noies de Bolívia van
fer ballar els gegants de
Reus l’any passat. No-
més dues, però podrien
haver estat 47 immi-

grants els que participessin en la
festa major de Sant Pere. El progra-
ma Voluntaris per la Festa, de la re-
gidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Reus, havia engrescat la població
nouvinguda perquè anessin a algun
dels 22 balls. Al final, només tres no-
ies s’hi van animar de veritat; els al-
tres es van fer enrere en l’últim mo-
ment. I això que en els tallers que
havien fet els havien explicat com
eren els balls i els havien ensenyat
els passos i la història perquè s’invo-
lucressin en una de les festes majors
més populars del país.

A Valls, el casteller de la Colla Ve-
lla dels Xiquets de Valls Juan Rome-
ro, el Juanatxo, recorda el primer
dia que va arribar a Catalunya i va
anar al local de la colla castellera.
Tenia 12 anys quan els seus germans
i els pares van anar a casa dels tiets
després del llarg viatge des de Navas
de Tolosa (Jaén) fins a Valls. “Uns
veïns, coneguts dels meus tiets, van
entrar a la casa i ens van dir si volí-
em anar amb ells a fer castells”, ex-
plica. El Juanatxo i la resta d’homes
de la família s’hi van apuntar. En-
guany fa 51 anys que el Juanatxo fa
castells. Ha arribat a ser-ne el cap
de colla, i ha passat per gairebé tot
els pisos, inclosos els dosos. “A al-
tres amics meus els van proposar de
ballar els balls de bastons, i també
ho van fer”, recorda. “En un poble
petit com Valls era molt fàcil for-
mar part de la cultura popular, i a
nosaltres, que acabàvem d’arribar
d’Andalusia, ens anava la mar de bé
perquè fèiem amics”, diu.

Captació de gent
Ara encara és senzill formar part dels
castellers, no calen gaires habilitats, i
tot just fent pinya ja es fa molta fei-
na. I també perquè les colles castelle-
res, com ara les de Valls, fan una cap-
tació expressa, porta per porta si cal,
departicipants.“Alanostraèpocaera
diferent perquè les colles castelleres
eren petites, tan sols érem 70 o 80
persones; ara en som 400, i vivim en
un temps en què cadascú mira més
per ell mateix i no tant per l’altre”,
apunta el Juanatxo, que es confessa
andalúsicatalàalmateixtemps.“An-
dalús perquè hi vaig néixer, català
perquè és on he vist néixer les meves
tres filles i els meus néts”, explica.

A Vilafranca del Penedès, la festa
major petita, l’1 de setembre, té una
bonabarrejadecanallavilafranquina
inouvinguda.Sud-americans,alguns
magribins i tres saharauis (que pas-
sen l’estiu amb famílies de Vilafran-
ca) participen en els balls populars.

Reportatge

De les 400 criatures que ballen, hi ha
un tant per cent important que són
immigrants.“Éspetit,peròésuntant
per cent molt més considerable que
elquehihaenelsballshomònimsper
a adults de la festa major”, expliquen
tècnics de Cultura de l’Ajuntament.

Llistes d’espera
L’escola fa molta feina, treballa amb
intensitat la història dels 18 balls de
la festa major, i la canalla petita ar-
rossega els pares perquè els apun-
tin. Ara bé, els immigrants que par-
ticipen en la resta de la festa major
són comptats. “També són comp-
tats els vilafranquins que tenen
l’oportunitat màgica de poder par-
ticipar-hi”, afirma Ricard Rafecas,

director del setmanari El 3 de Vuit
i exballador de bastons. Segons el
periodista vilafranquí, “Vilafranca
no té ben resolta la participació en
els balls de la festa major”. Amb la
democràcia, s’han fet llistes d’espe-
ra, que han provocat que hi hagi per-
sones que estiguin 10 anys esperant
que els cridin per poder ballar. “A
les llistes d’espera els adolescents
que s’hi apunten es fan adults sen-
se que ningú no els digui per què no
s’acompleix el seu somni”, es la-
menta. Aquestes frases les va pro-
nunciar el mateix Rafecas en el seu
pregó de la festa major el 2003 i,
com a efecte dòmino, es va aconse-
guir que s’escrivís un nou protocol
perquè els balladors s’estiguessin

només quatre anys ballant, i sis si
formaven part d’un ball de foc. “Ja
seria hora que un magribí fes l’ale-
ta en un castell o que ballés pande-
ros o cintes”, expressa Rafecas.

Festes a les Illes Balears
A Mallorca, els balls mallorquins, o
balls de bot –que es fan a totes les
festes patronals–, són, segons el pro-
fessor de cultura popular catalana a
la Universitat de les Illes Balears
(UIB) Felip Munar, “una expressió
de llibertat, que permet participar a
tothom”. Els balls es fan en una pla-
ça buida, en què sona la música i tot-
hom que hi sigui balla. Una altra his-
tòria són els cossiers. “Són uns balls
elitistes, en què participen 6 perso-
nes només, i ni els mallorquins ho
tenen fàcil per entrar-hi”, explica
Munar. Als anys 60 els cossiers van
estar a punt de desaparèixer, però
ara estan en un punt “àlgid”.

“A Menorca ha de passar una ge-
neració perquè els immigrants s’in-
tegrin a les festes de Sant Joan”,
afirma Moisès Coll, veí de Ciutade-
lla i expert en la festa. Les escoles
treballen intensament tot el que es-
tà relacionat amb Sant Joan, per-
què, a més, coincideix amb el final
de curs. Els adolescents de secun-
dària compten els dies que falten
perquè arribi el dia festiu. En canvi,
els adults immigrants es miren la
festa des de fora. Aquest any el cai-
xer senyor era de Sevilla, malgrat
que té arrels a Ciutadella, i es va
aprendre sa convidada –el discurs–
en català perquè no el parla. “I ho va
fer la mar de bé, se li notava l’accent
de Sevilla, però ho va fer perfecte”,
conclou Coll.e

Una via per acostar-se als immigrants
Les entitats de cultura popular fan esforços per integrar la població nouvinguda

“La cultura popular encara és molt endogàmica”

Si els immigrants encara no for-
men part, d’una manera majorità-
ria, de les activitats de cultura po-
pular és perquè acaben d’arribar i,
a més, “perquè és un món molt en-
dogàmic encara”, afirma el director
general per a la Immigració, Xavier
Bosch. El titular d’Immigració del
Govern recorda que les persones
d’origen estranger han d’entrar en
el món associatiu, però també hi ha
d’haver una feina a la inversa. “Les
associacions els han d’anar a bus-
car, i hem de fer-los interessar per
la cultura popular, perquè serà la
manera que entenguin la nostra so-
cietat”, apunta Bosch.

Jan Grau, tècnic especialista en
cultura popular i tradicional que
treballa al departament de Cultura

de la Generalitat de Catalunya, re-
corda que antigament ningú no vo-
lia fer ballar els gegants o ballar cap
dansa, i es van haver d’enginyar ide-
es per convèncer ciutadans que hi
participessin. Qui ho feia en aquella
època? “La classe baixa, que cobra-
va per ballar, i que, per un dia, es
convertia en famós”, detalla Grau.
Per trobar un símil amb l’actualitat,
equivaldria als participants en xous
televisius com Operación Triunfo:
persones desconegudes que aconse-
guien instants de protagonisme.
Amb els balls populars passava el
mateix. En l’actualitat, en les activi-
tats de cultura popular “tothom vol
ballar i, curiosament, passa que no
tothom pot perquè hi ha llistes d’es-
pera”, afirma Grau.

ACOSTAMENT
Les festes populars són una via

per a la integració. A la foto,
el ball dels turcs i cavallets,
a la Patum de Berga. CÈLIA ATSET

Pendent
“Ja seria
hora que
un magribí
fes l’aleta en
un castell”,
diu Rafecas

Valls
El Juanatxo,
andalús
i català, fa 51
anys que fa
castells i va ser
cap de colla
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