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Durant les últimes dècades, coincidint amb els efectes  
de la globalització, s’ha produït una emergència d’allò  
local. Aquesta, manifestada en camps molt diversos  
de l’activitat social, no ha adoptat tanmateix un prisma 
primordialment localista, sinó glocalista. Així és que,  
a allò local, i àdhuc ultralocal, hom hi ha vinculat principis 
o interessos d’abast universal. Aquest Simposi –el III del 
GECIEC- pretén incidir en com aquest fenomen s’ha  
manifestat en l’esfera ficcional, i en concret, en tres  
dels seus àmbits: la ficció festiva, la literària i la transmè-
dia i audiovisual. Les comunicacions al simposi hauran 
d’abordar (re)creacions en aquests àmbits relatives  
a pobles, viles, ciutats, etc., produïdes en el decurs de  
les darreres últimes dècades aproximadament, i que  
posin en relleu aquestes noves mirades cap a l’espai local.  

DIJOUS 
14 DE DESEMBRE
Saló Víctor Siurana

10.30 
Presentació del simposi
Joan Biscarri Gassió,  
Vicerector d’Activitats Culturals  
i Projecció Universitària
Carme Figuerola Cabrol,  
Degana de la Facultat de Lletres
Miquel Pueyo i París,  
Director del Departament  
de Filologia Catalana i comunicació
Mariona Lladonosa Latorre,  
Membre del Grup d’Estudis  
de la Cultura i les Identitats  
a l’Europa Contemporània

11.00 
Acte d’homenatge:  
En record a Joaquim Capdevila
Sebastià Serrano,  
Catedràtic de Lingüística 
de la Universitat de Barcelona

12.00 
Pausa cafè

[Les sessions posteriors a l’acte  
de record a Joaquim Capdevila  
tindran lloc a la Sala de Juntes  
del 3er pis]

12.15 
Festa popular i tradicional
i imaginaris locals
Ponència
Exemples de personatges ficcionals 
i festa popular a la Catalunya  
de les últimes dècades
Albert Fitó i Pi, etnògraf

Programa



14.00 / Pausa dinar

Comunicacions bloc 1
15.40 
L’infern en disputa: la canalització 
del conflicte social i de la crítica 
popular a través de la representació 
festiva del dimoni a la vila  
de Manacor (Mallorca)
Francesc Alemany Sureda,
Universitat de Barcelona

16.00
Un cas de recuperació de la baixada 
de falles a l’Alta Ribagorça
Helena Alonso Capdevila  
i Jordi Suïls Subirà,
Universitat de Lleida

16.20
Delicadeses · art de tros  
(2008-2016), de les Garrigues  
a l’univers, la història d’una festa-
festival apassionada i apassionant
Meritxell Cucurella-Jorba,  
La fàbrica bella

16.40
La resignificació del patrimoni  
alimentari en les fires  
i festes populars
Gemma Casal Fité,  
Universitat Rovira i Virgili

17.00
Aigua sagrada, aproximació  
antropològica a un ritual agrari  
de Cervera
Lluís Àngel Bellas Melgosa,  
Universitat Autònoma de Barcelona

17.20
Catalanitat imaginària i identitat 
fictícia: personatges de ficció  
en les festes locals de la Catalunya 
rural (1972-2017)
Marc Macià Farré,  
Universitat de Lleida

17.50 
Creacions transmèdia
i audiovisuals i imaginaris locals
Ponència
Desafíos de los medios locales  
e hiperlocales para poder adentrarse 
en el discurso transmedia
Jorge Vázquez, investigador del grup 
Novos Medios de la Universitat  
de Santiago de Compostela

Comunicacions bloc 2
19.00
Representación del pueblo saami en 
la serie Midnattssol. Visibilización 
y recepción de un conflicto étnico 
latente en la sociedad sueca
Ildefons Pla Nacci,  
Universitat de Lleida

19.20
SomGarrigues, com vertebrar  
una comarca amb un mitjà  
de comunicació
Francesc Florensa i Masip  
i Miquel Andreu i Pons,  
Diari comarcal Som Garrigues

19.40
Narratives transmèdia derivades  
de dos successos criminals  
de les terres de Lleida
Mariona Visa Barbosa  
i Teresa Serés Seuma,  
Universitat de Lleida    

DIVENDRES 
15 DE DESEMBRE
Sala de Juntes del 3er pis

10.00 
Literatura i imaginaris locals
Ponència
Un joc de realitats:  
representacions literàries  
de Ponent, com es crea  
un imaginari des de la ficció?
Sebastià Bennassar, escriptor,  
periodista i traductor

11.30 / Pausa

Comunicacions bloc 3
12.00
El teatre de Natalia Ginzburg,  
un gran desconegut que ens dóna  
la mà en el bell trànsit d’allò local  
a allò universal
Meritxell Cucurella-Jorba,  
Poeta, dramaturga i traductora

12.20
George Sand i la salvaguarda  
dels costums de l’antic Berry
Cristina Solé Castells,  
Universitat de Lleida

12.40
Josep Vallverdú i la creació  
i representació del Ponent
Ignasi Aldomà Buixadé,  
Universitat de Lleida

13.00
La primavera negra lleidatana.  
Un recorregut per les ficcions  
locals i de gènere
Joana Soto Merola  
i Laura Díaz Esteve,  
Universitat de Lleida  
i Universitat Pompeu Fabra

13.30 
Clausura del simposi



En record 
a Joaquim Capdevila
 

La globalització –en les 
seves dimensions comu-
nicativa i cognitiva princi-
palment, produïda a partir 
de la revolució informacional 
i sobre la base de la societat 
de consum de masses –ha 
estimulat unes dinàmiques 
prolífiques i molt variades 
de redefinició i reivindicació 
de la identitat a partir d’allò 
local, d’allò genuí, d’allò 
singularitzador. Podríem 
dir, en aquest sentit, que la 

globalització ha portat a la localització: a una singularització 
espacial, local. 

Afinant més, ens adonem que la globalització, la crisi de la raó i 
la crisi anòmica a què ens hem referit, determinen una voluntat 
i uns exercicis d’extrema singularització local o territorial. A 
tals efectes, se cerca, s’opera una exotització també extre-
ma d’alguns marcs locals, i especialment, d’alguns dels seus 
motius. Així es produeix com a lògica de base d’aquest glo-
calisme, una intensa mirada exòtica del territori local, d’alguns 
dels seus àmbits i de les seves expressions. Dient-ho d’una 
altra manera; els episodis de descoberta i valoració del propi 
territori local, del territori pròxim, es produeixen sobretot des 
d’una mirada marcadament exòtica cap a alguns aspectes 
de la pròpia tradició cultural, del propi patrimoni en general.

Aquesta mirada es caracteritza per una percepció i una ava-
luació d’aquestes expressions locals com a singulars, com a 
rares, com a úniques, ensems que llunyanes en el pla psicològic 
i revestides d’idealisme. No oblidem, en aquest punt, el que 
és un principi sociològic bàsic; solem reivindicar i festejar de 
veritat allò que veiem allunyat dels fluxos ordinaris de la vida. 
Relacionat amb aquest punt, cal fer avinent una altra qües-
tió: aquestes recreacions i reivindicacions del territori local, 

semblantment al que s’ha esdevingut amb altres fenòmens 
concomitants de la nostra història cultural contemporània (el 
localisme catalanista, el localisme tradicionalista-tipista...) 
no són tant redescobertes d’aquests llocs, com descobertes 
pròpiament dels mateixos, atès que són subjacents a unes mi-
rades noves, inèdites, d’aquests marcs, de caràcter exotitzant.

L’extrema singularització del territori local a partir de la promo-
ció d’uns trets característics del mateix ben exòtics, defineix 
unes identitats locals caracteritzades per un primigenisme 
identitari, per una certa i patent voluntat d’autentificació identi-
tària, i més aviat, sovint, per un cert i radical essencialisme ètnic. 
Ara bé, aquest primigenisme i essencialisme, cal subratllar-
ho, tenen poc a veure amb el primigenisme i l’essencialisme 
que trobem en les expressions i tradicions de reivindicació 
local (de pobles, de muntanyes, etc.) pròpies de la primera 
modernitat, que veiem arreu d’Europa entre els segles XIX i 
XX, excitades amb caràcter reactiu per un conjunt de factors 
associats a la modernitat cultural, a la conflictivitat social i a 
l’Estat, i animades per factors de mentalitat, per regionalismes 
i nacionalismes; en el glocalisme tardomodern que estudiem, 
aquests trets estan al servei d’unes concepcions de la identitat 
local més lligades a l’etnologia, a l’ecologia i a la geografia, 
que a la història (medieval) o al caràcter col·lectiu, i tenen així 
mateix, respecte a les expressions referides d’afirmació local, 
un caràcter molt més personalitzat, molt menys transcendent, 
menys dionisíac i també prou més lúdic i superficial. Feta 
aquesta puntualització, podem dir que primigenisme identitari 
i essencialisme ètnic són uns aspectes bàsics de les expres-
sions glocals –festives i d’una altra índole– que proliferen a 
les nostres terres. Cal tenir en compte, això no obstant, com 
resulta evident, que aquests trets, com la voluntat d’exotització 
i singularització locals que hi són subjacents, se ressenten 
de la formularització –o estandarització– comercial, i de la 
correlativa profusió territorial, d’algunes de les expressions 
més celebrades de glocalisme. 

Joaquim Capdevila i Capdevila
“La festa glocal. Modernitat extrema i experiència festiva: 
una aproximació a la Catalunya actual”. Revista d’Etnologia 
de Catalunya. Juliol 2011. Núm. 38
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