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Aquest fou un dels pri- 
mers treballs que s'o- 
cupa d'analitzar com les 
estrategies politicocul- 
turals havien influ'it en 
el tractament, les reco- 
pilacions i l'estudi de la 
cultura popular a Es- 
panya. I, en definitiva, 
de com el folklore havia 
esdevingut, moltes ve- 
gades, folklorisme, en 
manipular la cultura po- 
pular per a fins comer- 
cials o polítics, tant en 
epoques passades com 
recents. 

This was one of the first 
studies to concern itself 
with ana2yzing how 
politico-cultural strate- 
gies hud influenced the 
treatment, collection, 
and study of folklore in 
Spain. And, concretely, 
how folklore often 
turned into folklorismus 
through the manipula- 
tion of popular culture 
for commercial or politi- 
ca2 ends, in both past 
times und recent ones. 

Estrategies politicoculturals enfront del po- 
pular 

Es viuen temps en que, a favor d'aquesta nova 
organització politicoadministrativa de l'anome- 
nada Espanya de les Autonomies, per part de 
certs sectors de les diferents comunitats autbno- 
mes hi ha manifestes temptatives per tal de tor- 
nar a definir-se. Aquestes temptatives de definir- 
se respecte dels altres, apadrinades amb massa 
frequkncia amb un cert plaer pels polítics, s'apro- 
fiten tant de determinades revisions de la matei- 
xa histbria com del rescat dels més simplistes sen- 
yals d'identitat. Al costat de banderes, músiques, 
danses i festes hi són agitats aquests com a ele- 
ments -de vegades com armes- que, pel seu 
efectisme, serveixen millor que altres trets cultu- 
rals a aquesta necessitat de diferenciació, de sen- 
tir-se singulars. Si no es tenen a mi,  es busquen 
i si no apareixen, s'inventen. 

Aquest fenomen, per descomptat, no és nou. 
La historia oficial del folklore pel que fa a pre- 
sumpta ciencia ha estat molt condicionada en els 
pai'sos europeus pel fervor nacionalista, i aixb tot 
sovint amb una intensitat que, com assenyala 
Claude I<arnoouhl en un treball sobre els avatars 
del folklorisme, molts estudis folklbrics van estar 
-i encara continuen estant- dirigits a la propa- 
ganda política en favor d'aquesta o aquella "uni- 
tat nacional". De manera paradoxal, i com bé ha 
observat Peter Burke en el seu revelador llibre 
Popular Culture in  Early Modern Europe (Nova 
York: Harper Torchbook, 1978, phg. 12-13), les 
poblacions camperoles, amb el folklore de les 
quals solien identificar-se els afanys nacionalis- 
tes, es trobaven generalment, un tant allunyades 
d'aquests tripijocs de la política. Els nacionalis- 
mes, com afirma Burke, van ser, en molts sentits, 
més cosa d'elits -intel.lectuals i polítiques- que 
de pobles. 

La recerca i potenciació del folklore tant pot 
ser usada amb el propbsit de conservar "el que és 
rar i pintoresc" dins d'un sistema polític ben 
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constitui't, com per proporcionar arguments et- ! 

nogrifics a la identitat nacional d'un estat en for- 
mació; la contradicció entre ambdues posicions, 
explicitada per I<arnoouh,"s solament aparent. 



L'her;ldica, at2s que és u n  símbol usat des 
d'antany per representar la lleialtat en tots els 
2mbits famí l ia ,  regió, corona, etc. -, ha  estat 

utilitzada en I'Espanya de la democr2cia en 
moltes ocasions per tal d'explicitar els trets 

culturals diferencials. Símbol de Navarra de 
1'Armorial ecuestre. 

En el primer cas, es tracta d'anul-lar la possible 
significació subversiva que, pel seu desacord, tin- 
drien, dins d'un estat concebut des de la unitat, 
certs esdeveniments culturals d'ambit local o co- 
marcal. En el fons, en qualificar de relíquies ar- 
ca'itzants i típiques aquestes expressions, les es- 
tem abocant, de manera intencionada, a les vitri- 
nes d'un museu o a les pagines d'un llibre de cu- 
riositats. Al mateix temps, pot suggerir que una 
vegada aquestes restes del passat hagin estat di- 
positades en el prestatge adient, es procedeixi a 
fer desaparkixer tot tret d'arcaisme -i "endarre- 
riment" - de la vida quotidiana dels pobles que 
mantenien semblants manifestacions com a part 
de la seva cultura. En ocasions, si el poble passa a 
ser reducte turístic del que és folklbric, s'exagera, 
pel contrari, els "tipismes" fins al límit de la mas- 
carada. 

Tot aixb és executat en pro d'una idea homo- 
gene'itzadora de la Cultura (amb majúscula) que 
es pretén a si mateixa universal -encara que en 
realitat estigui sobretot al servei del model d'estat 
nació- i es presenta com a "moderna" enfront 
del que és "tradicional" i arca'itzant. 

En el segon cas que comentavern, es recuperen 
certs trets culturals encara existents en determi- 
nades comunitats camperoles i es potencien com 
a senyals d'identitat dins d'una estratkgia nacio- 
nalista, adduint, quasi sempre, que en aquesta 
cultura de les aldees postergades hi ha les esskn- 
cies de la nació i de la "raca". 

En una i altra via d'ús, el folklore es converteix 
en folklorisme i, així, la dansa ritual que era exe- 
cutada en un Ambit comunitari dins del qual tots 
se sentien participants, es converteix en teatre 
folkloritzant o pseudo ballet; en qualsevol cosa 
diferent, pel seu sentit i la seva funció, malgrat la 
cura amb quk poden ser reprodu'its els detalls ex- 
terns. 

Claude Icarnoouh, en el seu treball ja citat, fa 
correspondre cada una d'aquestes vies de desen- 
volupament -i manipulació- del folklore amb 
diferents Arees dins dfEuropa, en el ben entks, a 
més, que obeeixen a principis polítics irreconci- 
liables.) El cert és que ambdues posicions poden 
donar-se en el mateix país, dins d'un període de 
temps no massa ampli, i el que s'ha esdevingut a 

Espanya durant aquest segle és un bon exemple 
d'aixb. Recordem, de manera breu, la manipula- 
ció que es va fer del folklore en kpoca franquista, 
usant-10 com a magatzem de vestits, balls i 
cancons que, per dir-ho amb el discurs d'alesho- 
res, "contribuia a dar brillante y variopinto colo- 
rido a la unidad indisoluble de la Patria." Avui, 
grups que en molts casos vénen d'aquells Coros y 
Damas  que evolucionaven davant Franco en les 
demostracions sindicals de cada any o que són di- 
rigits pels mateixos mestres de ball, contribuei- 
xen, amb les seves teatrals postures en escena del 
que és folklbric, a l'exaltació nacionalista d'uns i 
d'altres. La voluntat dels patrons sembla haver 
canviat, perd el tractament que es fa del folklore 
-i fins i tot dels repertoris usats- és el mateix. 

Reconeguem, també, que els erudits i estudio- 
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sos de l'anomenada cultura popular no hem fet, en 
termes generals, res massa diferent. Els nostres 
predecessors i col.legues tot sovint han estat cbm- 
plices i part interessada en els mecanismes d'ús 
del folklore abans assenyalats. Aquest és un  pro- 
cés cultural que ve de molt temps enrere, i fins i 
tot es pot afirmar que tota la histbria de l'art, tal 
com s'explica en els pai'sos europeus és, amb les 
seves pretensions d'universalitat, patkticament 
incompleta, ja que no solament ignora les crea- 
cions de certes cultures llunyanes sinó que pres- 
cindeix de la gran creativitat que, amb el malnom 
de "popular", resta arraconada en el limbe d'una 
etnografia tot sovint obsoleta. 

En realitat, amb l'imprecis terme de cultura po- 
pular, la gent "culta" d'occident margini per 
molt de temps -i tot sovint continua fent-ho- 
aquelles manifestacions que escapaven als criteris 
de la seva "elit" intel.lectua1, a la histbria "oficial" 
de la cultura i, en general, al món dels llibres, dels 
autors i de la crítica. La identificació de llibre amb 
cultura ha arribat a ser tan absoluta en pai'sos 
com el nostre que "culte" equival a "llegit", de 
manera que es considera "sense cultura" el no 
lletrat i, fins i tot, aquell que sap llegir i escriure, 
per6 que no ha accedit als "centres oficials del sa- 
ber." 

Antropolbgicament, resulta evident que tots 
els pobles -també els que no coneixen l'escrip- 
tura- desenvolupen una cultura que els caracte- 
ritza, perb, encara avui, molts intel.lectuals a Es- 
panya, quan parlen de certes "classes" o del "po- 
ble" en general, els anomenen gents "sense cul- 
tura" o "amb molt poca cultura". Volen dir "sen- 
se el que ells consideren cultura." Aquest plante- 
jament, inexacte tant en l'aspecte conceptual 
com en el formal, converteix en marginal tota la 
cultura que no es codifica i transmet per mitji de 
l'escriptura i, més en concret, a través del llibre. 

Aquest elitisme en l'enfocament dels fenbmens 
culturals, ens ha dut al fet que, en el món 
intel.lectua1, les cikncies socials s'hagin repartit el 
treball, per dir-ho aixi, segons una classificació t i -  
cita i prou discutible: sembla que mentre que els 
sociblegs s'ocupen de societats lletrades i literi- 
riament "avan~ades" o "modernes", els antropb- 
legs fixen la seva atenció en les societats conside- 

rades com "no lletrades" o "prelletrades" i, si tre- 
ballen dins l'irea occidental, en societats conside- 
rades com tradicionals, és a dir, comunitats rurals 
que són vistes, en certa manera, com "prelletra- 
des". Es continua, d'aquesta manera, el viciat en- 
focament que els intel.lectuals del segle XIX i, en- 
tre ells, els folkloristes romintics, que creien des- 
cobrir en els camperols una mena de "salvatges 
propers", els quals es podien estudiar amb esque- 
mes semblants als usats per analitzar qualsevol 
poble primitiu i als quals, fins i tot, calia "redimir" 
del seu endarreriment ~ u l t u r a l . ~  

En els nostres dies, certes campanyes dirigides 
a "culturalitzar" el camp o a la recuperació de zo- 
nes deprimides, que mesclen, dins d'una gran 
confusió, l'etnografia curiosa amb els plans de re- 
activació econbmica, no semblen massa llunya- 
nes d'aquells plantejaments. 

Qualsevol apropament que pretengui ser seriós 
i profund a aixb que s'anomena "popular" ha de 
dur, implícits, una reflexió sobre el nostre con- 
cepte de cultura i, sobretot, una revisió d'aquest 
concepte. Haurem d'estar, a més, ben previnguts 
contra els prejudicis, els "tics" i, en definitiva, el 
"cultecentrisme" (si se'm permet lfexpressiÓ) d'u- 
na "elit" intelvlectual que va inventar, en el sentit 
de "descobrir", la cultura popular després d'haver- 
la marginat durant segles. Al menyspreu, el suc- 
ceí la fascinació, per6 el fenomen en si mateix 
continua sent, en general, forca incomprks. 

La mitificació del fet "popular", entPs com a 
mode indefinit i indefinible de creació i expressió 
del geni nacional dels pobles, fou també una for- 
ma subtil de marginació, ja que en virtut d'a- 
questa van restar en el misteri els processos de 
producció i transmissió d'aquella "altra cultura". 
Va ser a favor d'aquesta situació que va sorgir la 
concepció del que és "tradicional" com una mena 
d'academicisme del que és "popular" per mitji 
del qual els nostres erudits i "gent culta" podien 
separar el bo del dolent en aquell vast món, sem- 
pre segons el seu criteri i idees estktiques. Inven- 
taren una categoria estratkgicament Útil. 

Tot el que és "popular", legalitzat pel temps - 
per quant temps? - i pel consens d'una comuni- 
tat a través de diverses de les seves generacions, 
es convertia aixi, en matPria artística acceptada i, 



Tots els pobles han  desenvolupat al 
llarg de la histiria formes variades de 
recreació dels seus oreens i dels seus 
senyals d'identitat. Manifestació durant 
la Segona República en qui 
s'exemplifica el naixement de la 
senyera. 

fins i tot, imitada per l"'elitV. El cert és que la dis- 
tinció entre "popular" i "tradicionalff mai no ha 
estat tan clara com es pretén i que, en el fons, 
traspuen rigidesa i prejudicis culturals. Sota el ti- 
tol de "tradicionals" s'accepten aquelles produc- 
cions "populars" amb una certa, mai ben defini- 
da, antiguitat, una certa raresa i una "qualitat 
estkica" que els seus mateixos exegetes i defen- 
sors atribueixen, descobrint-se innocentment, a 
la fidelitat amb la qual el poble illetrat conservi el 
llegat de moments excelsos de la nostra cultura, 
aquell tresor creat per grans artistes i del qual va 
gaudir la noblesa dels segles xv i m. Les altres 
produccions del que és "popular" creades i trans- 
meses pel poble d'ara mateix per mitji de proce- 
diments semblants als d'kpoques anteriors resta- 
rien, d'aquesta manera, fora del "lot" que 1"'elit" 
és disposada a acceptar, posades, almenys "en 
quarantena" per ser sospitoses de vulgaritat. 

Perb qui: és el que podem anomenar tradicio- 
nal? Solament hi ha tradició, com molt sovint es 
creu, en l'oralitat del poble camperol? No hi ha 
tradició popular ni folklore urbans? La de "tradi- 
cional" és una difosa categoria que ha estat usada 
tant per folkloristes com per antropblegs i amb la 
qual encara es pretén caracteritzar un determinat 
tipus de comunitats. Es parla, per exemple, de so- 
cietat "rural" o "tradicional" com de quelcom in- 
tercanviable i de "comunitats tradicionals". Aixb 
no obstant, qualsevol antrophleg que s'aturi a es- 
tudiar el que en aquestes comunitats podria ser 
entks com a prototip d'una cosa "tradicional" i 
considerada per la gent com "de sempre", pot ser 
que aviat descobreixi que el que es creia que era 
de sempre té, de vegades, una antiguitat inferior 
al segle.> 

Uns costums, la forma actual d'unes festes, uns 
sistemes de producció i una manera d'organitza- 
ció del treball i de la riquesa, o, fins i tot, el ma- 
teix nom d'un poble "tradicional" són, en oca- 
sions, molt més recents que el que aquesta "tra- 
dicionalitat", acceptada sense reflexió, sembla su- 
posar. Per aquesta raó, els defensors a capa i es- 
pasa del que és "tradicional" sovint exalten com 
a paradigma de la "tradició" el que, en realitat, 
obeeix a modes arca'itzants d'abans d'ahir.6 D'a- 
questa manera, contradiuen amb el seu dogmitic 

estatisme, un dels principis bisics de funciona- 
ment d'aquesta "tradició" a la qual invoquen: l'e- 
volució cultural sense grans ruptures, en conti- 
nui'tat, la capacitat d'aprofitament d'uns motlles i 
un codi creatius al llarg d'una cadena de succes- 
sives adaptacions. 

Hi ha qui, per exemple, quan jo estava assistint 
per primera vegada a la celebració de la Pinocha- 
da de Vinuesa (Sbria), em parlaven de la "tradi- 
cionalitat" que s'anava perdent en aquesta festa 
en detalls com el dels vestits dels participants: 
"Era 10 bonito y tradicional -deien- que 10s co- 
frades fuesen vestidos con el traje serrano (de pa- 
fio pardo y calzón corto con chaquetilla)" i criti- 
caven els joves que prenien part en la lluita de 
solters i casats "vestits de carrer". Estudiant la Pi- 
nochada pot documentar-se que, en el cas dels 
homes -el de les dones era un tema diferent-, 

4. Per a una amplia revisió d'aquestes idees, vegeu l'o- 
bra coordinada per Goody, Jack. Literacy in  Traditional So- 
cieties. Cambridge: Cambridge University Press, 1968, 
pig. 4-5 i 27-28. 

5. Arnhold, Anthony. "Lo tradicional no es de siem- 
pre". A: Diaz, L. (coord.) Etnologia y Folklore en Castilla y 
León. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1986, pig. 49- 
55. 

6. Vegeu sobre aquest tema i el concepte de "tradició 
inventada" l'obra de Hobsbawn, Eric; Ranger, Terence. 
The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge Univer- 
sity Press, 1983. N'hi ha una traducció a lfEditorial Eumo 
de Vic. 



"el que era tradicional" des de principis d'aquest 
segle, com es desprtn de descripcions i fotogra- 
fies,7 era anar, precisament, "vestit de carrer", 
més o menys endiumenjat, i que el tema dels tra- 
jes de serrano procedia d'una innovació introdui'da 
pels volts dels anys cinquanta del segle xx, quan, 
en col.laboraci6 amb la Secció Femenina, es van 
proporcionar aquells famosos vestits de drap te- 
rrós als confrares perque la festa resultés més ar- 
caica i vistosa. 

La música que serveix de fons bP1-lic al mateix 
ritu i que els meus entusiastes interlocutors tro- 
baven "guerrera i ancestral" fou introdui'da en la 
festa també a partir dels anys cinquanta, i avui 
encara és interpretada pels dolqainers de Fuente- 
armegil. La "tradicionalitat" de la Pinochada, 
d'altra banda -que, segons els mateixos interlo- 
cutors, es basava en el costum i tradició oral de 
moltes generacions-, deu molt de la seva fideli- 
tat al passat a un text escrit, conservat per les 
confraries des de l'any 1600 i que fou modesta- 
ment imprPs per a la seva difusió i el seu ús entre 
els confrares en els anys vint del segle xx. 

Les festes de Sant Joan a la ciutat de Sbria són 
també un bon exemple de com el poder, aliat 
amb els erudits, s'entesta a dir al poble qut  és "el 
que és tradicional" i qui. no ho és. L'any 1952, un 
governador civil anomenat López Pandós dicti 
un seguit de normes dirigides a un més gran con- 
trol de la festa, entre les quals hi havia la creació 
artificial d'unes penyes, que van restar emmarca- 
des dins del Frente de Juventudes falangista, i el 
fet d'uniformar els mossos que participaven en 
les desfilades dels dies més  assenyalat^.^ Les pres- 
cripcions de l'autoritat governativa i, fins i tot, la 
repressió violenta que les forces de la policia van 
fer al llarg de 1953 contra aquells que no seguien 
allb re~omana t ,~  no van ser suficients per canviar 
la festa i, per aquesta raó, el Centre d'Estudis So- 
rians, a petició de la "primera Autoritat Civil" de 
la Província, va publicar un informe sobre els 
Santjoans de Sbria en la seva revista Celtiberia, 
cridant al restabliment dels "usos perduts" i "a su- 
primir motius o escenes de mal gust."1° 

Arribi a dir-se en aquest informe que "seria 
preciso u n  nivel cultural más alto, una educación cívi- 
ca y u n  tono medi0 de buen gusto de 10s que carecemos 

para que, por parte del pueblo, se tratase de conservar 
en todo momento Óhasta donde cada época 10 permitaó 
las esencias más puras y tradicionales. "11 

Perb la histbria no acaba aquí. De manera pa- 
radoxal, les penyes que foren dissenyades pel go- 
vernador López Pandós originen a hores d'ara 
molts trastorns, i altres grups més incontrolats 
han "tradicionalitzat" el bany de vi per aspersió 
amb carhcter col.lectiu t a n t  si es vol com si 
no- i "les pintades automobilístiques", decorant 
uns vehicles esgavellats -anomenats "rubias" - 
amb dibuixos de l'estil més dur i provocador. Els 
desordres en les festes sorianes i el fet de com es 
pot canalitzar dins d'unes "pures tradicions" - 
que, si hem de jutjar pels documents histbrics, 
mai van ser tan pures- els excessos de l'eufbria 
popular, és quelcom que continua preocupant les 
autoritats d'ara, d'igual manera que preocupava 
les d'abans. La seva actitud, en aquestes conjun- 
tures, es troba entre la hipocresia i la falsa il-lus- 
tració. Recentment, un destacat responsable polí- 
tic de la província, assabentat que en un poble de 
Soria se celebrava el "joc de galls" (als quals es 
matava enterrant-10s fins el coll i llenqant-10s pe- 
dres) va voler assabentar-se del lloc concret en 
quk es feia aquest joc per tal de prohibir aquest 
costum tan bhrbar i endarrerit. 

Fa uns anys, en les festes de Sbria, l'alcalde d'a- 
questa ciutat exhorth els seus conciutadans per- 
qui: els integrants de les colles anessin vestits du- 
rant els Santjoans, "amb el vestit regional sori2". 
Com que ningú no té gaire clar quin és el vestit 
en homes (per a dones es ven des de fa temps un 
vestit tradicional estindard a les botigues de la 
ciutat), hi va haver qui es va dirigir seriosament 
a mi perque els donés consell. Per provocar la se- 
va reflexió els vaig preguntar que de quan el vo- 
lien, de quin poble i de quina irea, si de rics o de 
pobres, de pastors o de traginers. A la fi, van coin- 
cidir amb mi que cap poble, ni tan sols a Sbria, no 
va anar en cap Ppoca uniformat "de comú acord", 
perb em consta que algun erudit local trobaran 
que els faci a mida un vistós vestit calcat de gra- 
vats del segle xvm o del x ~ c  per a futurs Santjoans. 
Ja hem vist abans la falelera que certes autoritats 
i erudits semblen tenir per uniformar els que fan 
algun acte considerat "tradicional". Aquesta ob- 



La diversitat de pobles a 
Espanya h a  propiciat una  

dinirmica hist6rica 
d'enfiontament entre 

regionalisme i centralisme. 
Manifestació sindical a 

Barcelona a m b  banderes de 
diverses nacionalitats 

dlEspanya. 

sessió institucional encara no s'ha extingit, com si mena de "carhcter nacional". Nosaltres (catalans, 
es perpetués, també, "tradicionalment". bascos, castellans) som -i sempre hem estat- 

d'aquesta manera i els altres (gallecs, aragonesos, 
andalusos, etc.) d'aquesta altra manera. 

Senyals i estereotips d'identitat: una mani- Com ha escrit Caro Baroja,13 la discussió sobre 
pulació perillosa el caricter nacional pocs resultats pot donar tret 

d'amenitzar els viatges en tren o les tertúlies de 
En la recerca de senyals d'identitat que preocupa cafe. Amb tot, Caro Baroja va escriure una obra 
molts dels que governen les comunitats autbno- sobre el tema, si bé desmitificant-10, i en ella ma- 
mes a Espanya no interessa, en realitat, el conei- nifestava certa preocupació -quasi desgrat- per 
xement de la mateixa cultura, sinó, generalment, l'interks que els antropblegs nord-americans 
el rescat de símbols de diferenciació fhcilment mostraven al voltant d'un assumpte que, en les 
manipulables. No és, tampoc, una actitud origi- 
nal: diversos autors han assenyalat aquesta pro- 
gressiva configuració d'uns símbols d'identitat 
nacional a partir d'una tradició que, en el sentit 
etimolbgic, per6 també en altres, podríem ano- 
menar "inventada". En el cas catali, sembla clar 
que reduir la rica identitat d'una cultura als "sig- 
nes visibles" de la llengua, la bandera i la sardana 
resulta forca empobridor.12 Ho és igualment el fet 
d'inventar-se una identitat castellana a base de 
dolqaines, jotes i un "dia nacional" que comme- 
mora una derrota com la de Villalar. 

Avui, a més, al fons dels usos potser forcats del 
que és folklbric i, fins i tot, d'un plausible interes 
per conitixer els trets culturals que podrien carac- 
teritzar cada comunitat, no és difícil descobrir 
certa creenca, de vegades difosa, de vegades de 
manera més declarada, en quelcom així com una 

seves derivacions polítiques i genocides, ja havia 

7. Vegeu Icenny, Michael. A Spanish Trapestry. New 
York: Harperand Row, 1966 i Brugarola, Martin. "La Pi- 
nochada de Vinuesa en Soria". Revista de Dialectologia y 
Tradiciones Populares, VI (1950), pig. 307-3 14. 

8. Vegeu Delgado Ruiz, Manuel. "Soria, 1953: una 
evocación necesaria". Etnologia y Folklore en Castilla y Le- 
Ón, op. cit., pig. 168-169. 

9. Ibídem, pig. 169. 
1 0. Ibídem, pig. 1 7 1 . 
11. Ibídem, pag. 170. 
12. Sobre aquest tema, vegeu, entre altres: Prats, Llo- 

renc. "Sobre el caricter conservador de la cultura popu- 
lar". A: Llopart, D.; Prat, J.; Prats, L. La cultura popular a 
debat. Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular i 
Ed. Altafulla, 1985, pig. 72-80. 

13. Caro Baroja, Julio. El mito del carácter nacional. Me- 
ditaciones a contrapelo. Madrid: Seminarios y Ediciones, 
SA, 1970, pig. 71. 



La construcció dels senyals 
d'identitat col~lectius, en 

molts casos, s'ha fet a partir 
de la intolerancia. Escultura 

de l'apdstol Santiago 
lluitant contra els 

musulmans. 

fet bastant mal a Europa.14 La bibliografia sobre 
aquesta temitica s'ha incrementat dins dels EUA 
en els darrers anys, encara que cal puntualitzar 
que quasi sempre tractant d'estereotips d'identi- 
tat, més que de carhcters nacionals (ethnic stere- 
otypes, ethnic slurs, ethnic jokes) . 

Com bé va explicitar Alan Dundes15 en un es- 
tudi sobre el "caricter nacional alemany", l'este- 
reotip nacional, en gran part basat en el folklore, 
és el que unes gents pensen d'elles mateixes i dels 
altres; el carhcter nacional, si és que existeix, fa- 
ria referencia al que aquestes gents veritablement 
són. Si fem cas a Dundes, hem d'admetre que 
d'un conjunt de persones -un "folk" o grup- 
que comparteix una histbria i una sPrie de modes 
i trets culturals es pot dir, com d'un individu, que 
en  certs aspectes és com tota la resta d'éssers hu- 
mans; per6 en altres aspectes, solament és com 

alguns éssers humans, i en alguna manera dife- 
rent a qualsevol altre.16 Per6 esbrinar la proporció 
de tot aixb és enormement complicat i parlar del 
caricter nacional dels uns i dels altres és poc més, 
com diu Caro Baroja, que una activitat mítica, 
perqu2 el que parla sempre s'ajusta a una tradi- 
ció elaborada en major o menor grau, feta d'este- 
reotips -que és com dir d'ignorincia dels al- 
tres- i de prejudicis. S'ajusta, diguem, a u n  mo- 
del que li ve donat i que no és veritat ni mentida 
(segons les paraules de Caro) ja que pot tenir les 
dues coses o ser enterament fals." 

Independentment de la veritat, sempre tan re- 
lativa, que aquests judicis tinguin, el que impor- 
ta és si la gent hi creu. I hi creu. Per tant, el 
"caricter nacional" és sobretot elucubració sem- 
pre condicionada per la tradició i determinats in- 
teressos polítics que canvien segons el moment 
histbric. Si en realitat hi ha un  carhcter nacional, 
difícilment, condicionats com estem, el podríem 
arribar a coneixer d'una manera objectiva. Amb 
tot, els estereotips existeixen, veritables o falsos, i 
les gents es condueixen d'acord amb ells, per la 
qual cosa són totalment analitzables. 

La puixanca d'estudis semblants en els EUA no 
és sens dubte irrellevant. A 1'America del Nord, la 
classificaci6 que, a priori, un  individu fa dels altres 
segons el grup Ptnic i religiós al qual pertanyen és 
tan important, en molts casos, i determina de tal 
manera la futura relació, que pot semblar-nos 
fins i tot ridícula. Perb no ens en riguem, perque 
la preocupació -quasi obsessió- en el nostre 
hmbit per recuperar i accentuar la prbpia identi- 
tat, prenent com a base l'antropologia, el folklore 
o la histbria, també és cosa molt significativa i cu- 
riosa. 

Tant si parlem de "carhcter nacional" com d'es- 
tereotips, s'haurh de tenir en compte un seguit de 
limitacions i condicionaments pel que fa a ells 
mateixos i la seva possible validesa com a objecte 
d'estudi que els més sagacos tractadistes del tema 
ja han apuntat en les seves obres. Aixi, el canvi i 
les successives alteracions del que avui coneixem 
com a nacions. Les línies polítiques i administra- 
tives que separen cada país i, en el nostre cas, re- 
gions i províncies han evolucionat amb el pas del 
temps i, com se sap, no es corresponen en molts 



ligiós o en el buit figurí romintic d'exotisme (to- 
rejar...). Heda Jason, a "The Jewish Joke: The 
Problem of Definition", adverteix sobre la neces- 
sitat de contextualitzar qualsevol acudit Ptnic - 
jueu en el seu cas- per al seu correcte estudi. No 
hi ha "acudits jueus", hi ha un acudit explicat per 
un treballador "Yiddish speaking" en una comu- 
nitat jueva del barri X de Nova York, dins d'una 
Ppoca determinada.I8 

Amb tot, els acudits són precisament una de 
les manifestacions en les quals sorgeix amb una 
més gran claredat la forqa de l'estereotip folklbric. 
Quantes vegades no haurem escoltat i explicat en 
la nostra infantesa aquells acudits, que existeixen 
en totes parts de "anaven un frances, un ale- 
many, un anglPs, un rus i un  espanyol"? Sempre 
l'espanyol era el més eixerit i llest, el més valent 
i el més home. Amb Alan Dundes19 podem consi- 
derar els estereotips folklbrics i els acudits que 
broten d'ells com terreny d'estudi molt interes- 
sant per la seva gran quantitat de dades, tan cla- 
rificadores, que poden donar-nos sobre els trets 
culturals d'una comunitat en un moment deter- 
minat. Els estereotips, per tant, tenen com a base 
un model ideal que resumeix tot un sistema de 
valors. Tot judici i imatge sobre els altres o sobre 
nosaltres mateixos precisa aquest model, positiu 
o negatiu, com a punt de comparació. Són un re- 
flex, per tant, dels estereotipats models culturals 
d'aquells que els creen, projectant, tot sovint, tot 

Per tal de parlar de "cardcters 
nacionals" o d'estereotips cal tenir 
presents variables com, per exemple, 
les successives alteracions 
administratives o polítiques. 
Monument als conqueridors 
d'Am2rica a Extremadura. 

exemples amb autPntiques Arees geogrifiques i 
culturals. Si es parla ara de Castella, de quina 
Castella parlem? De la de l'edat mitjana, de la 
dels segles xvr i XVII o de la Castella i Lleó actual? 
Hi ha altres aspectes que estratifiquen des de dins 
la pretesa unitat del caricter i l'estereotip: di- 
ferPncies de classe, d'ofici, d'edat i de sexe fins i 
tot. Alguns viatgers han destacat que poden tro- 
bar-se més coincidPncies entre els pastors o cam- 
perols de diferents pai'sos que entre persones de 
diferent posició econbmica i diferent cultura dins 
de la mateixa "nació". 

Els mateixos estereotips no són en absolut 
estktics, i així l'espanyol que era vist en 1'Europa 
del segle x v ~  com a paradigma del bon diplomitic 
per la seva cortesia, gallardia i justícia, passi a 
convertir-se en un negre estereotip de fanAtic re- 

el que és considerat com abominable, sobre qual- 
sevol altre grup o Ptnia. Stanley Brandes, en Me- 
taphors uf M a s c ~ l i n i t y , ~ ~  aplica aquest principi de 
projecció i intenta demostrar com els andalusos 
del poble que ell estudia, els quals curiosament 
s'autoanomenen castellans, projecten sobre els 
gitanos del lloc els defectes que saben que altres 
grups -castellans precisament- els atribueixen 
a ells: ser despreocupats, masclistes, mandrosos, 
etc. 

Tot estudiant el cas de Castella es detecten bon 
nombre de les anteriors reflexions. Els castellans 

14. Ibídem, phg. 71-72. 
15. Dundes, Alan. "Life is Like a Chicken-Coop Lad- 

der: A Study of German National Character through Fol- 
klore". The Journal of Psychoanalytic Antkropology, 4, 3 
(1981), phg. 265-364. 

16. Ibídem, phg. 269. 
17. Caro Baroja, Julio. El mito del carácter nacional ..., op. 

cit., phg. 72. 
18. Jason, Heda. "The Jewish Joke: The Problem of 

Definition". Soutkern Folklore Quarterly, 31 (1967), pag. 
54. 

19. Dundes, Alan. Op. cit., phg. 269-270. 
20. Brandes, Stanley. Metaphors of Masculinity. Sex and 

Status in  Andalusian Folklore. University of Pennsylvania 
Press: Publications of the American Folklore Society, 
1980, phg. 73. 



tenen avui un especial problema d'identitat. So- 
bre ells pesa, en primer lloc, una mena de com- 
plex de culpa que altres pobles peninsulars s'es- 
forcen a agreujar a costa de la connexió "Caste- 
lla-centralisme opressor" tan esmentada en els 
darrers temps. En un altre ordre de coses, Caste- 
lla s'ha caracteritzat per una imprecisió de les se- 
ves fronteres que, en Ppoques passades, es pro- 
jectaren cap a fora en el període de la seva ex- 
pansió histbrica, que no hi ha motius per negar, i 
ara es veuen replegades cap a dins. I en darrer 
terme, la llengua castellana no serveix com a fh- 
cil senyal d'identitat en ser parlada per tants po- 
bles de diferents latituds. 

Des del punt de vista territorial, ha vingut pas- 
sant en tots els períodes de reivindicació autonb- 
mica i nacionalista que Castella ha estat all6 que 
resulta del repartiment de la resta, el que resta 
quan els altres pobles (o nacions) han apuntalat 
les seves fronteres. En els aspectes polítics i 
econbmics, Castella ha estat en els darrers temps 
una hrea tan poc afavorida que hi ha autors que 
la consideren "perifPriaf': tant per les seves carac- 
terístiques com per la seva escassa participació en 
el poder i en el progrés industrial, malgrat la seva 
situació ge~grhfica.~' Els que s'han ocupat de Cas- 
tella i la seva població coincideixen a caracterit- 
zar-la com una regió poc industrialitzada, amb un 
camp poc modernitzat per6 més innovador, mal- 
grat tot, que la indústria i una pobresa que no es 
nota massa pel fet que ha estat tradicionalment 
ben repartida.22 

En el mapa polític de les autonomies, és Caste- 
lla i Lleó, malgrat la seva reputació de zona cen- 
tralitzadora, una de les poques comunitats autb- 
nomes que encara no tenen una capital definida, 
atPs que la capitalitat de Valladolid és provisional. 
Aquest detall pot sorprendre, com altres moltes 
contradiccions semblants, si acceptem la imatge 
que s'ha donat de Castella des de fora. En aques- 
ta imatge, ha tingut molta importancia el que els 
de fora van escriure de Castella, de vegades amb 
afany d'exaltar-la, perb quasi sempre interpre- 
tant-la malament. 

El mateix passa amb les seves gents. Ni rústics, 
ni danses, ni místics cavallers, el que sociolbgica- 
ment crida l'atenció en la població castellana és el 

La recerca d 'un  coneixement global del 
que h a  estat cada comunitat, tant 
hist6ricament com actualment, esdevé 
una  eina de primer ordre per coneixer 
la realitat dels diferents grups i regions 
culturals dlEspanya. Processó de 
Setmana Santa. 

pes desproporcionat de classes mitjanes no indus- 
trials. Penso que aquest fenomen és una resposta 
a la valoració, potser desmesurada, de l'educació, 
dels estudis, per damunt, fins i tot, de la simple ri- 
quesa o prosperitat material. El perque d'aix2, 
haurh de preocupar més que la polemica sobre 
una Castella dominadora o dominada. 

No entraré en aquests punts ara. Són qüestions 
tan debatudes que ja quasi produeixen fatiga. És 
clar, a més, que segons la tendPncia i els interes- 
sos de cada autor poden trobar-se en la nostra 
histbria raons per parlar d'una Castella democri- 
tica i provincial o d'una altra d'opressora i impe- 
rial, d'una Castella democrhtica de set, onze o 
nou províncies, d'una Castella amb Lleó, contra 
Lleó o sense. Sobre tots els nacionalismes i regio- 
nalismes s'ha fet molta literatura, quasi sempre 
dolenta, i sobre Castella i el castellh tant o més 
que en altres casos. Aquesta literatura de vegades 
l'han fet bons escriptors, com Miguel deli be^,^^ 
que ens presenta del que és castellh un clixé molt 



usat per autors castellans d'abans. En aquest cli- 
xé, el mite de la decadencia hi té un paper molt 
important. Mite extensiu en l'hmbit nacional a 
all6 que tants espanyols van arribar a pensar -i 
pensen- de si mateixos. Mite no perque sigui 
sencerament irreal sinó per pressuposar un perí- 
ode d'esplendor que, tal i com ho han descrit a1- 
gunes ments que enyoren el passat, no va existir, 
veritablement, mai. Per Delibes, i no sabem molt 
bé en que es basa, el "castelli" -per tant sembla 
creure en un caracter nacional- és, entre altres 
coses, "assenyat, sumís, lacbnic, sec, auster, fata- 
lista, presa faci1 de renyines, etc." Pretén parlar 
del camperol -i tornem a trobar als camperols 
com a estereotips d'identitat- definint-10 com 
un ser "quasi paleolític en la segona meitat del se- 
gle xx." Aixb recorda una Guia de Soria en qu6 
juntament a la tradicional llista de monuments es 
podia llegir de la gent de Sbria i del seu carhcter 
que era: "petit, resistent i sagag." 

El que importa no és que els castellans siguin 
com diu Delibes que han de ser. El que fóra greu 
seria que ells mateixos s'ho arribessin a creure. Si 
són fatalistes, a més, com Delibes escriu, fhcil- 
ment acceptaran aquest clixé més aviat negatiu 
amb vista al futur. I aquesta és la gran forga i al 
mateix temps el gran perill dels estereotips, que 
en la seva conjunció de tradicions considerades 
com culta i popular, ens presentin percepcions 
quasi sempre molt superficials com a veritats ina- 
movibles. 

Els que treballem sobre cultura popular hem 
de reflexionar sobre aquestes coses i ens hem de 
prevenir contra elles, ja que a la pretensió de va- 
ler-se de determinats interessos polítics per pro- 
gressar en el coneixement de les cultures, moltes 
vegades han estat aquests interessos els que han 
manipulat l'etnologia, el folklore i la histbria. 
Cercant en excés la singularitat, més que el co- 
neixement global de les comunitats, quantes ve- 
gades no s'han exagerat les diferencies! 

Seria injust dir, i alguns historiadors de l'antro- 
pologia espanyola, amb tot, així ho han fet, que 
els folkloristes van servir, i serveixen, dubtosos 
interessos propagandistes i els antropblegs actuals 
no. L'alternativa per a tots els que treballem en 
aquest camp segueix present: es tracta de servir 

de comparses amb major o menor erudició, en 
uns plantejaments que seriosament no podem 
compartir, col.laborant moltes vegades en la con- 
figuració d'un nacionalisme empobridor i simple, 
o defensar l'estudi ser2 i imparcial del que cada 
cultura és en comparació amb les altres. Els agra- 
di o no als nostres possibles patrons. 

La intencional exageració de les diferencies re- 
sulta sempre perillosa. Ha escrit José Luis Abellán 
sobre la Guerra Civil que "hay que identificar las 
culturas de frontera que estimulan las guerras y 
sustituirlas crecientemente por culturas de inte- 
gración, donde 10s términos bélicos sean sustitui- 
dos por el vocabulario de la paz." 

La nostra responsabilitat és seriosa encara que 
en ocasions sembli que treballar en el món de les 
humanitats és el més inútil dels oficis, ja que els 
grups als quals s'educa en la fe de la seva singu- 
laritat i en la ignorancia dels altres són facilment 
manipulables i poden per aixb esdevenir enemics 
irreconciliables dels altres. I 

No ho oblidem. 

2 1. Vegeu l'obra de De Miguel, Arnando; Moral, Félix. 
La poblacidn castellana. valladolid: Ambito, 1984, phg. l i  - 
17. 

22. Ibídem, phg. 69. 
23. Delibes, Miguel. Castella, 10 castellano y 10s castella- 

nos. Barcelona: Planeta, 1979, psg. 142, diu, per exem- 
ple: "Pobreza, incomunicaciÓn, creciente soledad, van 
acentuando, dia a dia, el irreducible individualismo cas- 
tellano, causa engendradora de no pocos de nuestros in- 
fortunios." 


