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Les observacions següents no representen un elaborat programa de 
recerca i estudi; donat l'estat actual en el tractament del tema de la 
cultura popular, hom no pot fer una cosa d'aquest tipus. Al contrari, 
s'haurien de considerar unes reflexions informals i elementals sobre les 
possibilitats d'es tudi de la cultura popular -més especificament, la 
cultura de les classes populars- a 1'Espanya moderna. Hem vist com 
aquesta &rea ha rebut poc tractament sistemAtic per part dels historia- 
dors. Com a conseqü6ncia d'aixb, encara cal fer-ho tot des del comen- 
qament. Per una banda, aixb Cs descoratjador perqub sempre és benefi- 
ci6s seguir els camins oberts per altres exploradors. Per altra banda, pe- 
rb, hi ha prou motiu per sentir-se optimista donada la gran quantitat 
de, noves oportunitats de feina original i de recerca. 

Aixb 6s especialment clar quan es considera la immensa riquesa de 
fonts que es troben per a l'estudi de la cultura popular a Espanya du- 
rant l'antic rbgim. Em manca el temps i el coneixement per emprendre 
un informe exhaustiu dels documents i de les fonts publicades. De tota 
manera, no es pot ignorar, per posar un exemple, el fet que a Espanya 

* Aquest treball resumeix la tercera conferencia en un seminari titulat "La 
cultura popular en la Europa moderna: aproximaci6n hist6rica y nuevas pers- 
pectiva~" (Universitat d'Alcalií de Henares, juliol del 1985). La primera po- - 
nhncia, "La cultura popular: definiciones y problemáticas", tracti problemes 
més tebrics sobre la definici6 del terme "cultura" i les relacions entre els fenb- 
mens culturals i l'experibncia sbcioeconbmica. La segona, "La cultura popu- 
lar: aproximaciones históricas" fou un breu repis a la historiografia recent en 
aquest camp, centrant-se en particular en les contribucions de Bloch, Febvre, 
Bakhtin, Thomas, Ginzburg i Davis. A causa del caricter provisional d'aques- 
tes observacions i llur preparació per presentaci6 oral, I'apartat bibliogrific es 
va restringir al mlxirn. M'agradaria donar les gracies als altres participants en 
el curs: Ricardo Garcia Cárcel i Carlos Martínez Shaw i especialment a l'orga- 
nitzador, Quisco de la Pena, pels comentaris i observacions. 
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hi ha gran abundancia d'allo que, sens dubte, és la millor font disponi- 
ble per a l'etnografia historica de l'era moderna: els documents de la 
Inquisició. Al10 que fou una desgracia per als habitants espanyols dels 
segles XV al XVIII, és un tresor als ulls dels historiadors del segle XX. 
La immensa riquesa d'infomació produ'ida per la investigació inquisi- 
torial -sobretot als nivells "baixos" de documentació, les declaracions 
i interrogatoris dels sospitosos i dels testimonis- es combina amb la 
curiositat il.limitada nascuda de la determinació del Sant Ofici de des- 
cobrir i eradicar l'heterodbxia popular i va produir un document histo- 
ric d'incomparable envergadura1 . Podria dir-se aproximadament el ma- 
teix de l'abundancia de documents que ens han arribat d'arxius nota- 
rials. De particular interes són els testaments analitzats serialment en 
monografies franceses recents pel que fa a proves de canvis de religiosi- 
tat i d'actituds davant de la mor t ;  i els inventaris post mortem explo- 
tats per a l'estudi de la cultura material popular, incloent la propietat 
de llibres i d'obres d'art2. 

Tampoc no manquen a la Iberia moderna fonts directes de "litera- 
tura personal" per part de les classes subalternes. Es clar que dificil- 
ment equival a la riquesa proporcionada pels "autobiografs humils" 
de, per exemple, 1'Anglaterra Tudor i Estuard. Tanmateix. hi ha menys 
veritat del que sempre s'ha dit en el clixé de la manca d'obres autobio- 
grafiques a Espanya. Els textos disponibles per a estudi inclouen una 
cronica de Barcelona al segle XVII escrita per un assaonador de pells i, 
almenys, dos diaris de pagesos de la Catalunya moderna, sense esmen- 
tar molts llibres de comptes escrits per membres de classe baixa, auto- 
biografies espirituals i altres textos similars3. Fins i to t ,  tenim la con- 

1 Els documents inquisitorials s'han fet servir per a l'estudi de la cultura i religió 
populars als tribunals de Valencia, Toledo i Galicia. Vegeu R .  Garcia Carcel. 
Herejía y sociedad en el s. XVI: la Inquisición en Valencia, 1530-1600 (Barce- 
lona, 1980); P.-P. Dedieu, "Christianisation" en Nouvelle Castille. Cathécis- 
me ,  communion, messe et confirmations dans 1'Archeviqué de Tolide,  1540- 
1650", Mélanges de la Casa de Velazquez, 1 5 ,  1979,  261-293; i J .  Contreras. 
El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia: Poder, sociedad y cultura (Ma- 
drid, 1982). Discussions més sistemitiques de metodologia es troben a G .  
Henningsen i J .  Tedeschi, eds. The Inquisition in Early Modem Europe: Stu- 
dies on Sources and Methods (Dekalb, 1984). 

2 L'estudi pioner en l'ús de documents notarials per a la historia de "mentali- 
tats" és L .  Febvre, "Changement de climat: A Amiens: de la Renaissance a la 
Contre-Reformen, en el seu A u  coeur religieux du XVIe siecle (Paris. 1957). 
274-290 (originalment publicat al 1941). Unes contribucions espanyoles més 
recents inclouen A. Eiras Roel et al. La Historia social de Galicia en sus fuen- 
tes de protocolos (Santiago, 198 1) i B .  Morell Peguera, Contribución etnográ- 
fica del Archivo de Protocolos: Sistematización de fuentes para una etnología 
de Sevilla, 1500-1550 (Sevilla, 198 1 ) .  

3 Recentment he comenqat a preparar una edició crítica de la cronica de l'assa- 



fessió autobiogrlfica escrita per un ocasional venedor ambulant de Be- 
navente executat per cripto-judaisme a MCxic l'any l 5964. L'existen- 
cia d'aquest últim document serveix per recordar-nos que, ldhuc a 
1'Espanya moderna, la cultura popular no era ni de bon tros exclusiva- 
ment cristiana. Al contrari: tambd van existir -per bé que amb grans 
dificultats- cultures jueva conversa, isllmica i morisca sovint en dis- 
cbrdia amb els exponents més oficials i d'Clite a l'interior d'aquestes 
comunitats separades. 

Fins aquf pel que fa a les fonts. Aleshores, ¿quins són els temes 
que criden l'atenció de l'historiador de la cultura popular? El breu pa- 
norama següent només apunta un grapat de vies d'investigació disponi- 
bles per a aquells que entren en aquest camp. Un punt de partida obvi 
és la delimitaci6 de les relacions especifiques entre la cultura blsica- 
ment oral de les classes populars i la cultura majoritlriament escrita de 
les classes dominants. En aquest sentit, té una importlncia especial la 
qüestió de l'alfabetització popular, no només l'estudi de la seva exten- 
sió, sinó també l'anllisi de les conseqüCncies més generals de l'alfabe- 
tització, o de la seva abskncia, en lYexperiCncia del pobles. Gs cert que, 
en termes generals, a Espanya falten els documents emprats en altres 
palsos per mesurar els nivells d'alfabetització de cada classe social. 
Aquests documents inclouen tant els juraments generals com les peti- 
cions parlamentlries de la guerra civil anglesa o l'afegiment de signatu- 
res als registres parroquials o les matrius centrals ("minutier") d'actes 
notarials. Tanmateix, es pot obtenir a Espanya gairebé el mateix tipus 

I 

onador Miquel Parets (1626-1660), un esbós d'aquest projecte apareix a la re- 
vista L Avenc (novembre de 1985). Antoni Pladevall i Antoni Simón Tarres 
estan preparant una edició del diari del pag8s Joan GuArdia; l'altre diari rural, 
de Sebastii Casanovas i Canut, ha estat publicat per J.  Geli i M.A. Anglada 
sota el titol de Memories d'un pages del s. XVIII (Barcelona, 1978). Diaris 
dels membres de 1'8lite sovint poden donar una informació valuosa sobre la vi- 
da i la cultura de la classe baixa. Un dels documents mds fascinant d'aquest ti- 

I pus s6n les membries del jesuita andalús Pedro de León, editat per P. Herrera 
Puga amb el títol de Grandeza y miseria en Andalucia: Testimonio de una 

I encrucijada historica, 1578-1616 (Granada, 198 1 ) .  

4 Procesos de Luis de Carvajal, el Mozo (Ciutat de MBxic, 1935). He fet servir 
I'edició amb introducció de S.B. Liebman, The Enlightened: The Writings of 
Luis de Carvajal, el Mozo (Miami, 1967). Alguns dels treballs m6s recents 
sobre la cultura popular morisca inclouen: M. Garcia Arenal, Inquisición y 
Moriscos: Los procesos del tribunal de Cuenca (Madrid, 1978); J .  Fournel- 
Guerin, "Le livre et la civilisation écrite dans la communauté morisque arago- 
naise, 1540-1620",Mélanges delaCasade Velázquez, 15,1978,241-259; i L .  
Garcia Ballester, Los Moriscos y la Medicina (Barcelona, 1984). 

s Per alguns comentaris suggestius vegeu J .  Goody i I. Watt, "The Consequences 
of Literacy", a J .  Goody, ed, Literacy in Traditional Societies (Cambridge, 

' 1968), 27-68. 
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de mostra a traves de l'estudi de signatures i d'infomació especifica 
d'alfabetització en les declaracions davant dels tribunals i de la Inquisi- 
ció6. I es troben perspectives addicionals mitjanqant l'estudi de la pro- 
pietat i ús de llibres i d'altres materials presents en inventaris notarials. 
Encara que aquests documents no  poden proporcionar un índex acu- 
rat de nivells generals d'alfabetització, a causa de la seva manca de re- 
presentativitat, proporcionen, no  obstant aixo, forqa informació sobre 
els gustos populars en literatura i en altres escrits. ,Per altra part, les 
analisis de gCneres com la literatura "de cordill", balades impreses, au- 
ques i similars poden, amb la precaució adequada, suggerir molt sobre 
el que es refereix a les "mentalitats" populars. ¿Com canvia un "text" 
oral quan esta imprks? ¿De quina manera esta estructurada la xarxa de 
relacions culturals dintre del món de la impremta? ¿Com estan relacio- 
nats el contingut, la producció i la difusió d'aquesta literatura popular, 
o més ben dit,  ' ~ o p u l a r i t ~ a n t " ? ~  Aquestes són algunes de les moltes 
preguntes preliminars que esperen a l'estudiós de la cultura moderna, 
aixc) és, de la "cultura" en el seu sentit més ampli. 

Aixb porta a una segona via d'investigació: la de la producció cultu- 
ral "directa" de les classes populars. El món de la poesia, de les bala- 
des, de les llegendes, de les rondalles, de la música, de la dansa i de 
I'art de les classes baixes ha estat tradicionalment la reserva dels espe- 

6 Per a comentaris generals sobre l'alfabetització a ]'Espanya moderna, vegeu: 
D.  Eixenberg, "Who read the Romances of Chivalry?", Kentucky Romance 
Quarterly, 20, 1973, 209-233 ; M. Chevalier. Lectura y lectores en la España 
del s. XVI y XVII (Madrid, 1976); M.C. Rodríguez i B. Bennassar, "Signatu- 
res et  niveau culturel des témoins et  accusés dans les proces d'inquisition du 
ressort du  tribunal de Tolede (1525-1817) et  du ressort du tribunal de Cor- 
dove (1595-1632)", Caravelle, 3 1,  1978, 1746 ;  C. Larquié, "L'Alphabetisa- 
tion a Madrid en 1650", Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 38, 
1981. 132-157; i J.N.H. Lawrance, "The Spread of Lay Literacy in Late Me- 
dieval Castile", Bulletin ofHispanic Studies, 62, 1985, 79-84. Sara T .  Nalle 
esta preparant actualment un estudi sobre l'alfabetització popular i la propie- 
tat de llibres entre testimonis i presoners del tribunal de la Inquisició a 
Cuenca al segle XVI. 

7 Estudis de la "literatura de cordel" inclouen: J .  Caro Baroja, Ensayo sobre la 
literatura de cordel (Madrid, 1969); M.C. Garcia de Enterria, Sociedad y 
poesia de cordel en el Barroco (Madrid, 1973); i J .F .  Botrel, "Les Aveugles 
Colporteurs d'imprimds en Espagne", Mélanges de la Casa de Velázquez, 9 ,  
1973, 417482 i 10, 1974, 233-272. Els molts treballs de Margit Frenk Ala- 
torre i Maxime Chevalier tracten de la incorporació de motius i narracions 
populars en el corpus de la literatura d761ite. Per alguns comentaris assenyats 
sobre la necessitat de diferenciar la literatura "popular" de la "popularit- 
zant", vegeu M. Molho, Cervantes: Raíces folklóncas (Madrid, 1976), la in- 
troducció, i la seva contribució al "Colloque sur le concept du 'populaire' 
dans la littérature espagnole", Mélanges de la Casa de Velázquez, 10, 1979, 
601-616. 



cialistes en literatura, folklore i arts decoratives. Tot i que les tecni- 
ques analítiques d'aquestes disciplines formen una part necessaria del 
bagatge investigador de l'estudiós de la cultura popular, nomes l'histo- 
riador pot proporcionar el punt de vista sistemltic i cronolbgicament 
rigorós que molt sovint es troba a faltar en aquest tipus d'estudis. 
Aquesta precaució 6s especialment apropiada en l'estudi de la qüestió 
mes general del coneixement popular -les seves fonts, transmissi6 i 
múltiples transformacions a traves de les diverses formes de contacte 
amb la cultura dY6lite. Els proverbis tradicionals, per exemple, ocupen 
un lloc privilegiat d'encontre entre els tipus diferents de coneixement 
vinculats a les classes socials: el seny oral (notablement material) de 
Sancho Panqa xoca amb l'erudició llibresca i les fantasies metafísiques 
de D. Alonso Quijano. Les nombroses col.leccions de refranys publica- 
des durant els segles XVI i XVII -les d'Herndn Núñez, Juan de Mal 
Lara i Gonzalo Correas se m'acuden de seguida- encara no  han estat 
objecte del mateix tipus d'estudi rigor6s comparatiu empr6s per Nata- 
lie Davis dels proverbis a la Franqa modernas. 

Ampliar el focus d'estudi des d'arees específiques de la producció 
cultural popular cap a problemes m6s generals del coneixement popu- 
lar requereix també. dirigir atenció a la qüestió del llenguatge de la clas- 
se baixa. Qualsevol persona que hagi treballat amb documents primaris 
en l'edat moderna serl conscient de la molt colpidora difergncia de 
sentit entre els usos de termes específics per l'blite i per les classes po- 
pulars. Aquí trobem tot un món de vocabulari popular esperant un es- 
tudi histbrico-lingüístic. Una bona manera de comenFar 6s estudiar les 
'baraules clau" o termes conceptuals i categbrics especialment carre- 
gats com 'yusticia", "llibertat", "honor", "vergonya" o el de 'boble" 
mateix. Per exemple, 6s sorprenent que malgrat els mars de tinta ves- 
sats en l'estudi de la paraula "honor" en 1'Espanya moderna, que jo sl- 
piga, ningú no ha empr6s un examen rigorós del seu ús en contextos 
populars seguint les línies marcades per Castan en el seu estudi del vo- 
cabulari relacionat amb la paraula '%onestedat" al Llenguadoc del se- 
gle XVIII. Prestar una atenci6 estricta als usos múltiples, i sovint con- 
tradictoris, i a les metamorfosis del vocabulari popular és clarament 
una de les millors vies per entendre la concepció de classe d'espai, 
temps, disthncia, comunitat, organització social i jerarquia, i altres 
components de les mentalitats col.lectives populars. Altra vegada les 
fonts a la nostra disposició s6n nombroses i diverses. Inclouen no sols 
els invalorables documents de la Inquisició mencionats abans, sin6 
tambd les declaracions d'altres tribunals de primera instancia, com els 
tribunals municipals de veguers i corregidors. Tot plegat, aquesta do- 

8 N.Z. Davis, "Proverbial Wisdom and Popular Errors", en el seu Society and 
Culture in Early Modem France (Stanford, 1976), 227-267. 



cumentaci t i  niassiva proporciona milers d 'histbries privades,  explicacie\ 
(s i  hi: sovint per  forva)  e n  les prhpies paraules d e  la prbpia  g e n t .  

La b rancs  del coneixement  i  el compor tamen t  ~ O ~ L I ~ ~ I - S  q ~ l e   li;^ 

a t r e t  la max ima  atericici dels l~ is tor iadors  h a  estat  el m 6 n  d e  1c.s creen- 
ces i d e  les p r i c t iques  religioses d e  la classe baixa .  Aquesta  area inclou 
n o  n o m i s  l 'heterodoxia popu la r ,  s in6 t s rnb i  l ' in ib i t  del colnpor ta-  
m e n t  religlcis plebeu i  les crepnces en  sent i t  estr icte.  La bruixeria lla re- 
b u t  sempre  una  a tenció  especial. i  els seus estudiosos han  recorregut 
als voluminosos  document s  d e  la San ta  Inquisició i  als nombrosos  trac- 
t a t s  ( P e d r o  Ciruelo.  Marrin d e  Castaiieda. Mart ín  del R i o  i a l t res)  ela- 
bora ts  a m b  perspectiva d'klite pe r  estudiosos de  I'elite a m b  1116s exac-  
t i t ud .  a d v e r s a r i s  d e  la rnagia popu la r .  Encara  hi h a  altres arees d e  la 
sensibilitat religiosa d e  la classe baixa q u e  \ a l  la pena d'investigar. i es 
t roba  u n a  documentac ió  a b u n d a n t  tant  en  fon t s  laiques con1 clericals. 
William Cliristian. per exemple ,  s'ha inspirat extens ivament  e n  les "re- 
laciol~es  topogruficus" i d o c u m e n t s  notarials con temporan i s  per  fer  els 
seus suggestius estudis d e  la religió popular  a I 'Espanya m e d i e ~ a l  i  m o -  
de rna .  A més  a mes .  fon t s  eclesiastiques com les \.isites pastorals ad li- 
mitzurn. les const i tuc ions  sinodals i  els relats dels missioners con tenen  
sovint  informació  del considerable interes per  a l 'estudi6s d e  la cul tura  
populary  . 

Es t re t amen t  vinculat a l ' i rnbit  de  13 religid de  la classe baiva es t ro-  
ba  el terrenl .  d e  la vida festiva del poble .  .Aquesta extensa  i r e a  a b r a j a  
els cicles f ixos d e  festes sacres i p rofanes .  els m o m e n t s  nies des tacats  
dels quals inclouen Carnestoltes.  Se tmana  Santa .  Corpus  Christi i la 
S i t  d e  San t  J o a n .  i t a m b i  el calendari mes  informal d c  romeries.  re\ .et-  
Iles. balls i  esquellades.  Durant  I'era moderna  t robem t a m b i  la impres- 
s ionant  expansió  d 'encara u n  altre l i n~b i t  d e  iiiversi6 popu la r :  la del5 
espectacles p r o k s s i o n j l s  i ama t su r s .  inclosos el tea t re .  la niíisica. les 
sarsueles i  les "to~ladillns" i. 6s clar .  els to ros .  

M e n ~ , s  espectacular pero tant  impor tan t  per a la reconstrucció pre-  
cisa d e  la cultilra popu la r  al pe r íode  m o d e r n .  8s el t ema  d e  la sociabili- 
t a t  i d e  la ~ i d a  corporativa d e  les classes treballadores.  ;,Quins eren els 
vincles fonamenta ls  d e  confianqa.  amis ta t  i obligacii) q u e  a r t i c u l a ~ e n  
la "societat" popular ' !  , C o m  diferien les relacions interpersonals entrt3 
els membres  d e  les classes subal ternes  i les dels membres  d e  I ' i l i te .  o 
e n t r e  les d i ferents  classes socials'? Mentre  q u e  han aparegut alguns es- 

".A. Chr is t lan .  J r  . Local Rrllg'ori 1ti Si.utc,rtitl~-C't~ritltri~ Spuiti ( P r ~ n ~ c t o n .  
1980). i Apparltiorzs itl Laic2   me dic.^ u1 arld Krtlarssutrt c. Spaitl ~ P r l r - i c e t o ~ l  
1081) P e r  u n  enernple del3 c o ~ ~ t ~ n g u t h  del> d o L u r n e i ~ t h  \ i r ~ o d ~ l ~ .  ~ e g c . : ~  J K 
l o n e s .  "El i o n t e n l d o  f o l k l O r ~ c o  d e  123 Cnn~t1rrrciot1es \~tiodales d e  1-41 del 
o h ~ s p o  Guevara".  Rc71,ista de Dialec tologia . I ,  Tradic iutirs t-'oplt/ari,\. 'i . I 
7 ,  = >  



Batalla entre el Carna~,al i la Quaresma. El Bosco. 

tudis sobre els gremis i les confraries de I'era moderna ( tant  d'oficis 
com de devots), n o  tenim encara el tipus d'analisi que s'ocupa de les 
dimensions culturals, institucionals i economiques de I'organització 
popular. Una tal perspectiva permetria als historiadors de perfilar amb  
més precisió els orígens i les funcions públiques d'aquestes institu- 
cions: els seus papers com a instruments no només d'integració social i 
ideoldgica (una  hipbtesi que es pot aplicar a confraries penitencials en 
particular), sinó tambC com a espais protegits per a la definició pública 
de la identitat artesanal i com a vehicles de la prdpia expressió i defen- 
sa de 1"Dconomia moral" del pobleI0. 

Estretament relacionada amb I'últim punt esta la qüestió de  la re- 
volta i protesta popular durant I'edat moderna. Es sorprenent el nostre 
desconeixement del tema, en contrast amb l'efusió de treballs en 
aquest respecte a la resta d'Europa11. Estan especialment descuidats 
els aspectes més simbblics de la mobilització popular, que han atret I'a- 
tenció per altres pa'isos d'E. P. Thompson, Yves-Marie Bercé, Natalie 

Estudis suggestius en  aquest aspecte inclouen M .  Agulhon, Pitziterzts e t  E'ratzc- 
Maqotls de 1 IA t~c,ientze Proverzce (Paris.  1968) i R. Weissman. Ritual Brother- 
lzood ili Reriaissat1c.c~ E'lort.rzce (Nova  York,  1982).  El terme d"'economia 
moral" fou inventat per E.P.  T h o ~ ~ l p s o n  e n  un assaig celebre,  "The Moral 
Econorny o f  tlie English Crowd in tlie Eighteenth Century".  Past and Present. 
50. 1971.71-136.  

I I Estic preparant un estudi sobre Ics revoltes populars a la ciutat  de Barcelona 
des de 1590 firis a 1641 , que incloura una cronologia dels mot ins  de la classe 
baixa.  
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Davis i altres. e s  d'esperar que la creixent bibliografia sobre la contes- 
tació popular a la IbCria moderna tractara també les relacions entre la 
revolta de la classe baixa i els seus possibles orígens dintre de l'ambit 
de les creences i els comportaments populars. 

Una última Brea d'estudi afecta l'examen de la cultura material de 
les classes treballadores12. ¿Quines eren les condicions de vida de  la 
gent, i com aquestes arrelen i al seu torn, donen forma i modifiquen 
les premisses culturals de 1'experiCncia popular? Donar una resposta a 
aquesta qüestió requereix l'estudi, entre altres coses, de l'arquitectura i 
l'allotjament populars i dels contextos diaris del treball i de l'habitat 
(sovint inseparable l'un de l'altre); dels béns perdurables, les eines i al- 
tres béns i de la dieta de les classes baixes13. 

Voldria concloure aquest repas breu i necessariament incomplet 
amb algunes observacions a corre-cuita referents als problemes de mi.- 
tode. En primer lloc, és evident que l'estudi de la cultura popular ha 
de  comenqar amb una analisi exhaustiva de les fonts emprades. No cal 
insistir en les múltiples dificultats que presenta l'ús de  fonts escrites en 
l'estudi de tradicions tan allunyades; aquests són obstacles ben cone- 
guts per tots, i representen un repte constant per a l'habilitat i la ima- 
ginació de l'historiador. Enfrontars'hi vol dir, com a primer pas, iden- 
tificar amb precisió la procedencia dels documents amb la intenció 
d'a'illar-ne els prejudicis intrínsecs. Seria prudent, doncs, comenqar 
l'estudi de la cultura popular al punt d'entrada de les fonts: el com- 
plex d'actituds i de creences de les classes més altes respecte al 'bo- 
ble''. Aquí ens sorprenen les similaritats entre la situació de la histbria 
de la cultura popular i la de les dones. Aquesta última es una empresa 
que no dubta a comenqar estudiant en detall les actituds dels homes, 
tant en públic com en privat, envers les dones. Pel que fa a l'analisi de 
la cultura popular, hi ha la necessitat de comenqar per entendre les 
creences inherents, les expectatives i els postulats lingüístics dels dis- 
curs de l'elite. 6 s  a dir, abans d'examinar al10 que és "popular", primer 
ens hem de familiaritzar amb el lexic i la visió del món, per dir-ho d'al- 
guna manera, de l'elite. Només fent aquesta diferenciació podem co- 
menqar a explorar els valors culturals, les creences i el comportament 
que separaven i alhora posaven en contacte aquestes classes diferents. 

12 L'estudi de la cultura material ha prosperat més en cercles histbrics a 1'Europa 
de l'est que a la de I'oest. Una idea general d'aquest contrast es pot trobar a P.  
Burke, Popular Culture in Early Modern Europe (Nova York, 1978). 

13 Els aspectes simbblics d'aquest últim constitueixen el focus central d'alguns 
dels assaigs suggestius de Piero Camporesi sobre la cultura popular a la Italia 
dels segles XVI i XVII. Per un resum concís del seu treball, vegeu el seu 
"Cultura popolare e cultura d'élite fra Medioevo ed et8 moderna" en la Storia 
d7talia. Annali 4. Intellettuali et Potere (Tori,  198 I ) ,  8 1-1 57 .  



En resum: l'estudi de la cultura popular requereix previament un co- 
neixement profund i a gran escala tant de les formes com del contin- 
gut de la cultura d'elite. Aixb tambd exigeix una familiaritat amb els 
metodes i les tecniques de l'anhlisi cultural en general. Malauradament, 
no hi ha cap via rhpida per aconseguir-la. Ens agradi o no, la nostra ca- 
pacitat per analitzar i entendre l'experiencia cultural de les classes sub- 
alternes de la Iberia moderna depen de la nostra bona voluntat d'em- 
prendre estudis previs, que incloguin des de les lectures dels edictes del 
Concili de Trento i els sofismes infinits de la teologia Escolhstica, fins 
a monografies antropolbgiques sobre els ca~adors de caps a les Fili- 
pines. 

Una segona advertencia, mes aviat personal: es difícil subestimar la 
gran complexitat de les relacions entre la cultura popular i la cultura i 

La cultura popular té un dels seus canais d'expressió en les coses baixes 
enfront d e  la cultura oficial 

el comportament de les elites educades. Confesso ser el primer a caure 
a la trampa de descriure aquestes relacions massa esquemhticament en 
termes d'una oposició marcada, de distancia entre ''alta" i "baixa". 
Perb no he estat sol en aquesta tasca: al reves, molts estudiosos de la 
histbria cultural de l'edat moderna han posat el mateix Bmfasi en la re- 
pressió monolítica de la cultura de la classe baixa per part de les dites 
educades arreu d'Europa. Amb tot, crec que es pot dir amb seguretat, 
que malgrat excepcions importants, 1'6lite era unhime en la seva acti- 
tud general de rebuig dels valors i el comportament populars. El posar 
en practica d'aquest discurs, tanmateix va resultar ser infinitament més 
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pro ble mati^'^. ¿De quina altra manera podem explicar l'esva'iment ab- 
solut de tants dels nombrosos esforqos per contenir i "reformar" el 
comportament popular durant els segles del 'krand renfermement"? 
¿De quina altra manera, sinó recórrer a una visió més matisada de les 
presumpcions i estrategies de l'elite, podem explicar l'actitud ambigua 
i fins i tot  indulgent d'alguns ordes religiosos i de la Inquisició mateixa 
vers la magia popular i la bruixeria? Com a regla general, doncs, crec 
que és millor procedir amb cautela a I'hora de tractar el discurs de l'e- 
lite. S'ha d'anar amb compte, sobretot, en distingir el discurs de la rea- 
litat historica. Aixo és especialment important en el cas de les expres- 
sions més "1iterAries" de la cultura d'elite. Mentre que mai no  vol- 
dríem prescindir de fonts tan interessants com les cornedies del Segle 
d'Or, les novel.les picaresques i fins i tot  El Quixot mateix, hem de re- 
cordar sempre que aquests representen les actituds vers el poble de no- 
més una part de les classes dominants. Com tals ens diuen més sobre la 
imaginació i els desigs d'alguns dominants que sobre l'experiencia real 
dels dominats. 

Per últim, hem d'adoptar unes perspectives més comparatives i de 
col.laboraci6 en projectes interdisciplinaris. Gaireb6 no cal allargar-se 
en aquestes suggerencies tan repetides. El que val la pena de remar- 
car en aquest moment és que treballar en un terreny tan verge com 
l'estudi de la cultura popular de  1'Espanya moderna proporciona una 
oportunitat única d'evitar errors comesos previament. Si prestem una 
atenció especial als estudis pioners de la cultura popular a Franqa du- 
rant 1'Antic Regim descobrirem de seguida passos falsos com, per 
exemple, l'obra de Robert Mandrou que va confondre els termes d'uns 
fulls impresos de la bibliotheque bleue amb les mateixes creences de 
les classes baixes15. En altres paraules, hi ha molta cosa per aprendre, 
no  sols dels exits sinó també dels errors de les primeres generacions 
d'historiadors -una cosa que semblava massa bbvia per tornar a repetir 
si no  fos pel localisme geografic excessiu amb el qual massa sovint es 
practica l'estudi de la cultura popular. Pel que fa a la qüestió d'anar 
més enlla dels nostres límits disciplinaris, no  hi pot haver cap dubte 
que la praxi de l'historiador sempre té les seves arrels en la investigació 
d'arxius. Tanmateix, hem d'anar més enlla de la mera investigació -és 
a dir, de la identificació i recol.lecció de fonts- per emprendre l'elabo- 

14 Advertkncies similars es troben a W. Beik, "Popular Culture and Elite Repres- 
sion in Early Modern Europe", Journal of  Interdisciplinary History, 13, 1980, 
97-103. 

1 5  Per una crítica comprensiva perb profunda de l'estudi pioner de Mandrou del 
1964, vegeu el prbleg de Car10 Ginzburg. de El Queso y 10s Gusanos: El cos- 
mos, según un molinero del s. X V  (Barcelona, 198 1). 



raci6 de nous models tebrics i nous metodes d'analisi. L'exemple d'his- 
toriadors com Marc Bloch, Carlo Ginzburg, Natalie Davis i altres de- 
mostra els beneficis de rec6rrer a d'altres disciplines i, en particular, de 
les altres ciencies socials i "humanes". Només a traves d'un esforg co- 
mú com aquest podem explorar i, almenys fins a cert punt, donar res- 
postes a les moltes qüestions que sorgeixen de l'estudi de la cultura del 
poble, una cultura que, al cap i a la fi, és la nostra. 
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