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MANIFEST DE L’ÀMBIT D’ANTROPOLOGIA I FOLKLORE 

Els Països Catalans són uns territoris poblats per una ètnia que disposa d’una llengua de gran 

tradició i d’una cultura polimorfa, variada i molt personalitzada, amb manifestacions 

folklòriques d’elevat valor cultural. 

L’etnologia ens ensenya que som hereus de molts pobles de característiques psicosomàtiques 

diverses i, per tant, les nostres tradicions culturals han rebut aportacions orientals, europees, 

africanes i, fins i tot, americanes, que hem fet nostres. 

El folklore, paral·lelament a totes les manifestacions culturals (enteses en el sentit lat del 

terme), és creat i viscut des de les arrels més fondes del nostre poble. Per conèixer i conservar 

s’ha de recuperar aquesta cultura polimorfa que ens identifica, cal treballar a dos nivells: 

A curt termini: 

1. Promoure el coneixement mutu d’investigadors i interessats en la cultura popular i la 

coordinació dels treballs respectius, així com la seva màxima difusió, aprofitant tots els 

mitjans de comunicació. 

2. Exigir de les institucions públiques la conservació dels elements coneguts, i uns ajuts 

especials, oficials, per a la investigació, per un pla de recerca d’urgència i per un pla de 

difusió. 

3. Anar cap a la constitució d’una Societat d’Antropologia i Folklore dels Països Catalans, 

que pugui portar a terme els projectes exposats al punt primer, amb l’ajut reclamat al 

segon punt. 

A llarg termini: 

1. S’ha d’aconseguir la incorporació de l’Antropologia i el Folklore com a continguts 

importants al Pla General d’Ensenyament. 

2. Creació d’un servei de Cultura i Tradicions Populars a l’abast de tothom, amb les 

funcions bàsiques d’informar, difondre i donar suport. 

3. Promoció i finançament de plans generals d’investigació antropològica. Fundació de 

nous museus i reorganització total dels existents. 

Els governs autònoms i democràtics hauran de considerar la cultura tradicional com un 

patrimoni de tot el poble, estudiat i posat al seu abast perquè en prengui consciència i en 

gaudeixi.  

 


