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Resumo 
 
Esse estudo é o resultado de uma análise preliminar sobre as políticas públicas 
desenvolvidas na Catalunha democrática e compõe a estrutura de uma tese de doutorado 
ainda em curso sobre políticas culturais. Toma-se de empréstimo o conceito de 
comunidade imaginada e de nação como narração de Benedict Anderson e Homi 
Bhabha, respectivamente, para traçar um quadro da atual conjuntura político-cultural 
dessa comunidade espanhola, realçando o esforço do Governo local para estimular 
processos de identificação que ilustram as concepções dos autores acima referidos.   
Palavras-chave: Nação, povo,  identidade, cultura, comunidade imaginada.  

 
 
1 – Introdução 
 
A imaginação não se limita a um estado da consciência, mas, também, aos 

processos de construção da consciência. Segundo Durand (1995) a consciência dispõe 

de duas maneiras para representar o mundo: uma direta, na qual a própria coisa parece 

estar presente no espírito e a outra indireta, na qual o objeto ausente é representado na 

consciência por uma imagem. Os mecanismos ativados no segundo caso estão no centro 

dos processos de identificação dos sujeitos históricos e é em virtude deles que a 

construção do imaginário social e a conseqüente produção de sujeitos sociais concretos 

podem ser pensadas como edificação de comunidades imaginadas.  

Para Duvignaud (1972) o imaginário é muito mais do que o imaginário, abrange 

a existência do homem em todos os planos e todos os níveis, pois os seres humanos não 

se limitam a sentir ou aplaudir, participam através de sinais que explicitam a obra da 

imaginação de uma sociedade, em função disso, há lugar para se procurar achar as 

formas do enraizamento do imaginário nos processos constitutivos da existência social.  

É esse o caminho trilhado por Anderson (2005) ao definir a nação como uma 

comunidade política imaginada, limitada e soberana. É imaginada porque até os 
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membros da mais pequena nação nunca conhecerão, nunca encontrarão e nunca 

ouvirão falar da maioria dos outros membros dessa mesma nação, mas, ainda assim, 

na mente de cada um existe a imagem da sua comunhão (p.25). É limitada porque até a 

maior das nações tem fronteiras finitas, para além da qual se situa outras nações e é 

soberana porque o conceito nasceu numa época em que o iluminismo e a Revolução 

destruíram a legitimidade do reino dinástico hierárquico e de ordem divina (p.26). 

Por fim, a nação é imaginada como uma comunidade porque, independentemente da 
desigualdade e da exploração reais que possam prevalecer em cada uma das nações, é sempre 
concebida como uma agremiação horizontal e profunda. Em última análise, é essa fraternidade 
que torna possível que, nos últimos dois séculos, tantos milhões de pessoas, não tanto matassem, 
mas quisessem morrer por imaginários tão limitados (op.cit., p.27). 

Para entender o processo de constituição das nações como comunidades 

imaginadas é necessário percorrer os caminhos que fizeram com que, ao longo da 

história, a lealdade e a identificação que, nas sociedades tradicionais, eram atribuídas à 

tribo, ao povo, à religião e à região fossem sendo transferidas à cultura nacional. A 

cultura nacional se tornou uma característica-chave da industrialização e um 

dispositivo da modernidade (Hall, 2003:51), no entanto é um discurso – um modo de 

construir sentido que influência e organiza tanto as ações quanto a concepção que se 

tem de si mesmo.  

Anderson (2005) argumenta que as diferenças entre as nações residem nas 

formas diferentes pelas quais elas são imaginadas. Há narrativa da nação se encontra nas 

histórias e nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. São essas narrativas 

que fornecem os símbolos ou as representações das experiências partilhadas que dão 

sentido à nação ao conectar vidas cotidianas com um destino nacional que preexiste aos 

sujeitos sociais e continua existindo após sua morte.  

Também compõe esse enredo um mito fundador, uma história que localiza a 

origem da nação, do povo e de seu caráter nacional no passado. Outras narrativas dão 

ênfase às origens na continuidade, na tradição e na contigüidade de um passado 

intemporal, nesse caso a estratégia discursiva é construída por aquilo que Hobsbawn 

(2006) chamam de invenção da tradição.  

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras 
tática ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos 
valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 
continuidade em relação ao passado (...). O passado histórico no qual a nova tradição é inserida 
não precisa ser remoto, perdido nas brumas do tempo (op. cit. p. 09-10).  

Os elementos essenciais que constituem a cultura nacional e a tornam uma 

comunidade imaginada são: as memórias do passado; o desejo por viver em conjunto; a 

perpetuação da herança. Se, como pensa Hall (2005), a identidade nacional é 



simbolicamente baseada na idéia de um povo ou folk puro original, povo e passado são 

os elementos fundamentais para a constituição da nacionalidade imaginada.  

Os nacionalismos necessitam de um campo partilhado de práticas discursivas 

significativas para se instalarem legitimamente. São os sistemas discursivos que 

unificam os conjuntos díspares de práticas e lhes conferem sentido homogêneo, 

permitindo que o caos e a contradição cotidianos apareçam para os agentes sociais como 

organizados e significados. A idéia de povo cumpre o papel de organizar essas práticas 

em trono de estratégias discursivas (Geertz, 1989 e Pinho, 1998), enquanto o discurso 

da identidade nacional organiza a experiência contraditória e ambígua dos diversos 

agentes sociais. 

A idéia de nação, segundo Bhabha (2005) emerge através de narrativas e de 

discursos construídos, marcados pela ambigüidade entre interesse privados e cenas 

públicas, mas a idéia de povo, no discurso de nacionalidade, é ambivalente, remete a 

uma categoria pensada como definidora de um sujeito submetido a processo de 

significação e, ao mesmo tempo, objeto da pedagogia nacionalista. O conceito de povo, 

na narrativa da nação, emerge dentro de um discurso duplo: refere-se não somente a 

eventos históricos ou ao componente de um corpo político patriótico, mas também se 

constitui enquanto uma complexa estratégia retórica de referência social. Seu caráter 

representativo o faz ser pensado como um templo-duplo (Bhabha, 2005), ou seja, o 

povo consiste em objetos históricos de uma pedagogia nacionalista, baseado na origem 

histórica constituída no passado, mas, ao mesmo tempo, consiste em sujeitos de um 

processo de significação marcado pelos signos da contemporaneidade, através do qual a 

vida da nação é constantemente reiterada.  

Anderson(2005) afirma que as culturas nacionais se constituem em uma das 

principais fontes de identidade cultural e, na contemporaneidade, se pode observar que a 

busca da identidade nacional se constituiu em motor de afirmação de identidade 

históricas que estavam submetidas a nacionalidades políticas constituídas por diversos 

discursos identitarios. No entanto, essas novas identidades não estavam literalmente 

impressas nos genes do povo, foram formadas e transformadas no interior de um 

processo de representação. Nação não é apenas uma identidade política, mas algo que 

produz sentido é um sistema de representação cultural no qual os indivíduos participam 

ao construir uma idéia de si mesmo narrada enquanto uma cultura nacional.  

Na Europa, por exemplo, onde as nações estão se unindo cada vez mais do ponto 

de vista econômico dentro da Comunidade Européia, os símbolos da identidade cultural 



nacional parecem estar se definindo de forma mais marcada (Throsby, 2001). A maior 

integração econômica não tem levado a uma homogeneização cultural, mas tem 

reforçado os enredos que buscam maior diferenciação. Novos nacionalismos nascem e 

se fortalecem no seio de sociedades abertas e, seguindo as pistas deixadas por Castells 

(2002), se pode afirmar que os primeiros passos históricos das sociedades do 

conhecimento parecem caracterizá-la pela preeminência da identidade como seu 

princípio organizacional.  

A existência de culturas minoritárias em situação extremamente complexa, como 

é a Catalunha, reforça a idéia aqui levantada de que a nação não pode ser definida 

apenas como uma identidade política, mas como um sistema de representação cultural, 

ou seja, como uma comunidade imaginada.  

 

2 – A especificidade do povo e da cultura catalana 

 

Já no início do século XX, a prosperidade relativa da Catalunha – confrontada 

com o empobrecimento das outras regiões da Espanha, que viviam numa estrutura 

social tradicional e basicamente agrária e, portanto, com um universo econômico e 

social mais atrasado –, dava aos catalães uma consciência da sua especificidade e 

modernidade no cenário espanhol. Essa consciência, bem como a existência na 

Catalunha de uma língua própria, falada pela quase totalidade da população, vai 

constituir o núcleo central da identidade cultural catalana. Des de mitjans del segle XIX, 

i amb excepció de l’enclavament basc, Catalunya era l’única part d’Espanya on existia 

una estructura social moderna caracteritzada per un notable  nivell d’industrialització i 

un sistema de classes típic d’una societat capitalista prou madura2 (Giner: 1996:47). 

Segundo Zallo(2004) a partir de 1977 começa a se dá uma reestruturação do 

Estado e do sistema econômico espanhóis. A base de sustentação do diferencial catalão 

estava ancorada na existência de uma poderosa burguesia local e na prosperidade 

relativa da Catalunha. Mas os investimentos do Governo Central e da Comunidade 

Européia promovem uma política de redistribuição de renda que, aos poucos, favorecem 

o crescimento das classes médias, bem como o amadurecimento das relações capitalistas 

em outras partes da Espanha, solapando os elementos que dotavam o povo catalão de 

uma distinção no marco do território espanhol.   

                                                
2 Desde a metade do século XIX, com exceção do País Basco, a Catalunha era a única parte da Espanha 
onde existia uma estrutura social moderna caracterizada por um notável nível de industrialização e um 
sistema de classes típico de uma sociedade capitalista madura. (Tradução do autor) 



Hoje, as bases sobre as quais se assentam a especificidade catalana são, cada vez 

menos, fruto de fatores estruturais e cada vez mais resultado de ações políticas e de 

ações culturais. São produtos do que se afirma ser a construção de uma nação enquanto 

comunidade imaginada, orquestrados a partir dos governos catalães democráticos que 

lançam mão de estratégias variadas para dotar a sociedade civil catalana de uma 

concepção de si mesmo e da sociedade nas quais se salientam os aspectos 

empreendedores e hospitaleiros do povo catalão. Giner (1996) afirma que a 

sobrevivência e a prosperidade da sociedade civil, dos cultos cívicos, do nacionalismo e 

de uma língua própria, sem excluir a cultura tradicional e popular catalana, são as 

condições que, juntamente com um governo autônomo, garantem um futuro 

diferenciado para a Catalunha no marco do território espanhol.  

A língua catalana, reafirma seu caráter de resistência, mas no contexto da 

Catalunha democrática é a Generalitat3 que irá intensificar esse caráter de modo a dá 

substância aos reclamos identitarios do povo catalão. Findada as proibições 

estabelecidas pelo regime franquista a língua, enquanto veículo de resistência, assume 

importância primordial como fator diferenciação do povo catalão, no entanto esse 

processo de resistência vai encontrar no Estado e não mais na sociedade civil a sua força 

e o seu motivo. O Governo Catalão cria mecanismos legais de inserção do uso do 

idioma local nas escolas e universidades e cursos gratuitos para todos que desejem falar 

esse idioma, bem como apoio específico para ações voltadas para a sua valorização. 

Entre as medidas adotas para atender aos demais elementos que conformam a 

especificidade da Catalunha está a edição da Lei 02/1993 (Fomento e Proteção da 

Cultura Popular e Tradicional e do Associativismo Cultural) da Generalitat de 

Catalunya. Por meio desse mecanismo legal, o Governo Catalão assume os objetivos de 

proteger a cultura tradicional e popular, de dinamizar o associativismo cultural e de 

proteger o patrimônio cultural catalão, cumprindo as finalidades estabelecidas pelo 

artigo 33.2 do Estatuto de Autonomia da Catalunha, além de criar o Centro de 

Promoção da Cultura Popular e Tradicional Catalunha – CPCPTC.    

  

 

3 – A cultura catalana no contexto espanhol 

                                                
3  Existem quatro níveis administrativos na Espanha: o primeiro é o Governo Central com sede em 
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de Catalunya com sede em Barcelona); o terceiro nível é a comarca (no caso da Catalunha, Diputació - 
sede Barcelona) e o último o nível municipal (no caso da Catalunha, Ajuntament – Ajuntamento de 
Barcelona). 



 

No início da era democrática na Espanha os conteúdos das políticas culturais 

públicas ainda não tinham atingido os mesmo patamares praticados em outras partes da 

Europa, ou seja, ainda não se tinha forjando um Estado do bem-estar generalizado. 

Porém aos pouco a compreensão da importância do patrimônio, não somente como 

elemento representativo da história e das tradições, mas, também, como fator de 

desenvolvimento econômico e coesão social se traduz em avanço significativo para a 

legislação estatal e das comunidades autônomas, no que diz respeito à proteção e o 

fomento do patrimônio, com a criação de estruturas administrativas adequadas a tais 

fins. 

A década de oitenta iniciou com a aprovação de um texto constitucional bastante 

culturalista, que advoga um novo papel para o Estado na vida cultural. É o papel que a 

constituição descreve para a cultura espanhola que vai permitir às comunidades 

históricas (País Basco, Catalunha e Galícia) encontrar os elementos essências para 

compor uma narrativa que realça os aspectos diferencias do seu povo no marco do 

território espanhol. 

 Apesar da complexidade da situação cultural espanhola e das reticências e 

desconfianças mútuas entre as organizações políticas nacionalistas e espanholistas, a 

constituição espanhola em seu artigo 46, diz: Los poderes públicos garantizarán la 

conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y 

artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea 

su régimen y su titularidad...4. Para garantir esse princípio constitucional, criam-se 

estruturas administrativas nacional, provincial e local com suas correspondentes 

competências, frutos dos Estatutos de Autonomia das Províncias estabelecidos entre 

1979 e 1983, cumprindo preceitos estabelecidos pela constituição de 1978.  

Os princípios que consagram a Constituição Espanhola de 1978, em relação à 

cultura, são basicamente quatro. (1) acesso dos cidadãos a cultura e, por conseguinte a 

intervenção pública para promover e tutelar esse acesso; (2) o princípio de não 

ingerência sobre os conteúdos por parte do Estado; (3) a proclamação do pluralismo 

lingüístico e cultural; (4) a instauração de uma organização descentralizada plural e 

participativa. (Zallo, 2004). O pluralismo lingüístico e cultural marca uma diferença 

entre as nacionalidades históricas (possuidoras de língua específica) e as outras regiões. 

                                                
4 Os poderes públicos garantiram a conservação e promoverão o enriquecimento do patrimônio histórico, 
cultural e artístico dos povos da Espanha e dos bens que o integram, qualquer que seja seu regime e sua 
titularidade. 



A essas são atribuídas competências para proteção identitaria de minorias culturais 

dentro do Estado Nação. 

Quando se analisa o processo de (re)ordenamento administrativo (indicado no 

item 4 acima), percebe-se que, – embora a administração central ostente uma certa 

primazia, condicionada a uma função arbitral, estabelecida no artigo 149.2 da 

Constituição, –  as comunidades históricas reservam em seus Estatutos, o compromisso 

com o desenvolvimento de laços com localidades com os quais compartilham história 

ou cultura, mas que não fazem parte do território espanhol (Zallo, 2004). 

 O processo de territorialização da política e da gestão cultural na Espanha tem 

sido, provavelmente, o mais rápido e intenso entre as políticas levadas a cabo durante as 

últimas três décadas. As iniciativas sócio-culturais, bem como as competências 

assumidas, pelas comunidades autônomas, para promoção artística e cultural, são 

canalizadas para os aspectos diferenciais e específicos das comunidades, consolidando 

políticas culturais que se definem pela sensibilidade com relação aos interesses locais 

(Bouzada Fernández, 2000). 

As províncias autônomas passam a ter competência quase exclusiva em matéria 

de cultura. Isso não significa que a administração central não tenha interesse nessa 

matéria. Também é necessário destacar a existência de uma série de competências 

atribuídas aos municípios em virtude da Lei Básica de Regime Local. Nesse sentido, o 

patrimônio material (monumental) e arqueológico depende das leis urbanísticas, que são 

de competência das comunidades autônomas e dos ajuntamentos. 

Apesar das contradições inerentes ao projeto do Governo Central, marcados por 

anos de atentados elaborados por grupos separatistas, surgem na cena espanhola 

esforços importantes. Os ajuntamentos, em um primeiro momento, irão contribuir para 

fazer visível a democratização do espaço urbano, através da festa e da ocupação 

democrática das ruas. As festas, as músicas, determinados tipos de teatro e outras 

manifestações artísticas têm sido, durante anos, sinônimo da política cultural dos 

municípios. As administrações autonômicas, especialmente a Catalunha, convertem a 

política cultural no principal instrumento criador de imagem e forjador da identidade 

coletiva, dedicando fundos relativamente importantes ao seu desenvolvimento, 

intensifica-se a construção de uma narrativa do povo e da Catalunha que remetem aos 

processos aqui descritos como construção de uma nação enquanto comunidade 

imaginada.  

 



4 – A política cultural na Catalunha democrática 

 

Os ajuntamentos catalães fundavam suas qualidades culturais em uma grandeza 

intangível: a cultura cidadã, o associativismo, a tradição da vida comunitária nos bairros 

ou na rua e a grande multiplicidade de grupos que realizavam atividades de interesse 

comum, mas a despeito da preeminência de uma cultura cívica e de um desejo cidadão 

de participação cultural, afirma Mascarell (2005), na Catalunha do final da década de 

1970 dominava diversas realidades contrapostas. Uma herança patrimonial, procedente, 

em geral, dos anos anteriores ao franquismo, evidenciava um envelhecimento não 

somente físico, mas, sobretudo, conceitual, acumulado ao longo de muitos anos de 

desinteresse institucional que caracterizaram o regime. 

Num primeiro momento os ajuntamentos da Catalunha democrática têm a 

responsabilidade de atender aos anseios sociais acumuladas durante as quatro décadas 

do regime franquista e, assim, dar voz aos grupos da sociedade civil que, de alguma 

forma, resistiram ao regime, mantendo vivas a língua e as tradições culturais catalanas. 

Recebem para isso um conjunto patrimonial e de iniciativas culturais tradicionais em 

estado de conservação deplorável e em condições de exibição e dinamização social 

insuficiente e uma ampla série de novos produtos culturais, acumulada praticamente por 

gerações de cidadãos que não tinham desfrutado dos instrumentos de participação 

democrático (Mascarell, 2005). 

Um acervo composto de igrejas românicas e góticas, de velhas fábricas, 

testemunhos da industrialização catalana do século XIX, antigas vilas romanas, cidades 

islâmicas, bairros judeus, castelos, moinhos de farinha e bairros repletos de valiosos 

edifícios resultantes do movimento modernista, bem como as coleções de objetos 

artísticos ou etnológicos, as séries documentais familiares e empresariais, as festas 

populares e também as paisagens naturais de campo e montanha tudo isso compõe uma 

herança magnífica, cheia de déficits, mas também de muitas possibilidades (Mascarell, 

2005). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Monastério de Mont Serrat 
 

As eleições municipais de 1979 fizeram chegar à maioria dos ajuntamentos da 

Catalunha governos que propunha a cultura como um dos argumentos centrais. Tratava-

se de propiciar a socialização através da cultura, ou seja, intensificar os seus diversos 

usos e promover sua capacidade de reconstruir tramas sociais e políticas, construindo 

enredos que narram e articulam a participação cidadã e confere um forte impulso à vida 

cultural.   

Opera-se uma atualização das estratégias de persuasão das quais se valem as 

identidades políticas para se implantar, estratrègias que han tingut a la festa um dels 

seus instruments mès eficaços 5  (Delgado, 2003:110). Nos primeiros dez anos de 

ajuntamento democráticos significaram uma continua revitalização da atividade festiva: 

                                                
5 ...estratégia que têm a festa como um dos seus instrumentos mais eficazes (tradução do 
autor) 



o carnaval ou Rùa, a verbana de São João, Festa Maior de Inverno de Santa Eulália e as 

festas maiores de quase todos os bairros tendo a festa de Gràcia e Sants como principais 

referências. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Geganteres na Festa Maior de Gràcia – Agosto/2005 
 

Os ajuntamentos têm realizado diretamente ou têm sabido estimular 

investimentos em infra-estrutura que propicia o cenário onde a narrativa da nação 

catalana se desenha. Têm, ao mesmo tempo, contribuído para fazer possível a renovação 

e ampliação do conceito de cultura, enfatizando uma cultura vinculada as premissas 

identitarias, de respeito a pluralidade, de fomento do cosmopolitismo e de aceitação da 

diversidade e da diferença (Mascarell, 2005 e Morató, 2005b). 

Mas a Barcelona modelo de arquitetura e urbanismo, cidade mediterrânea aberta, 

ordenada racionalmente, pensada por urbanistas com Gaudi e Ildefons Cerdà – esse 

último autor da ampliação (Eixample) da cidade no século XIX – esconde debaixo da 

aparente aceitação da diversidade um discurso oficial que favorece o desenvolvimento 

de certo dogma do multiculturalismo como parte inerente da construção da identidade 

do povo catalão (Palenzuela, 2005). 

 

 



5 – Barcelona cidade do conhecimento 

 

Morató(2005) ressalta o realce conferido à ação cultura pública local no período 

denominado de democracia cultural, para o referido autor, nesse período, as políticas 

culturais buscavam uma redistribuição dos recursos culturais, gerando uma política 

geral de descentralização nos anos 70 e 80 da qual a Espanha foi o exemplo mais 

chamativo. Além disso, o ajuntamento de Barcelona, na primeira fase de recuperação da 

democracia local, promove uma operação de revitalização de atividades festivas e cria 

mais de 40 centros cívicos. Nos novos centros cívicos eram acolhidos alguns serviços 

públicos destinados a enriquecer o tecido de relações socioculturais da comunidade nos 

marcos físicos do bairro.  

A partir da década seguinte a política cultural local ganha protagonismo, 

aumenta seus recursos e se profissionaliza. Os governos locais começaram a exercer 

funções ativas de promoção e desenvolvimento orientados em direção a reforma e a 

reanimação urbana, tanto dos centros como dos bairros industriais obsoletos. Uma nova 

política cultural se orienta em direção ao objetivo do desenvolvimento do potencial 

cultural da cidade ao mesmo tempo em que se edifica um cenário onde esse 

cosmopolitismo é encenado.  

Narrada como tendo uma larga tradição empreendedora e de não ter tido nunca, 

para alicerçar seu progresso, o apoio do Estado espanhol, Barcelona, ao longo de sua 

trajetória no século XX, desenvolve uma singular tradição de ativismo articulado com 

as elites e com o poder local. Por meio dessa tradição busca-se minimizar a desatenção 

estatal, tanto na criação de serviços básicos, como no fomento de instituições de 

excelência e na promoção internacional da cidade (Morató, 2005b e Mascarell, 2005).  

Nas últimas décadas do século XX a capacidade empreendedora de Barcelona 

tendeu a se concentrar sobre o setor cultural por várias razões: em primeiro lugar pela 

envergadura da cidade e pelo potencial do seu setor cultural, em segundo lugar por uma 

forte (re)significação de importantes tradições associativas da cidade, em terceiro pelo 

empenho do Governo local que cria várias instituições culturais (Museu de Arte 

Contemporânea de Barcelona, Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, Centro 

de Promoção da Cultura Popular e Tradicional Catalana, Cidade do Teatro entre outros), 

(Ulldemolins, 2003).  



 Barcelona possui um grande atrativo cultural: um conjunto urbanístico-

patrimonial que combina substratos históricos diferentes: a cidade medieval, o Eixample 

moderno de Cerdà e a arquitetura modernista.  

Imagem do Bairro de Eixample – Barcelona 

 

Era necessário encontrar estratégias de desenvolvimento frente ao inevitável 

declive industrial já que esse declive afetava a sobrevivência do diferencial catalão. Era 

preciso que a narrativa da Catalunha, enquanto comunidade imaginada, continuasse viva 

e presente junto aos catalães agora membros de uma sociedade democrática aberta. Uma 

das estratégias adotadas vai ser a promoção de megaeventos, que tornam visível o povo 

catalão no cenário mundial e que permitem a construção ou a reforma das estruturas 

sobre as quais vão se assentar as bases diferenciais desse povo mediterrâneo. As 

Exposições Universais, tão comuns ao povo espanhol, dão passagem a celebrações de 

caráter espetacular e simbólico, como os Jogos Olímpicos (1992) o Fórum Universal 

das Culturas (2004).  

Através desses eventos a Generalitat de Catalunya encontra justificativas que 

viabilizam investimentos em cultura do conjunto das administrações públicas 

espanholas e da comunidade européia. Outro aspecto importante dessa estratégia é o 

modo como a cultura foi sendo vinculada cada vez mais às novas linhas de 



desenvolvimento da cidade, sobretudo ao turismo que passa a se constituir em eixo 

central do desenvolvimento local.  

Uma visão complexa e plural do horizonte de desenvolvimento cultural conferiu 

ao ajuntamento a função de catalisar os múltiplos agentes existentes, canalizando a 

construção das grandes infra-estruturas, corrigindo desequilíbrios da oferta cultural, 

produzindo bens e serviços a partir do patrimônio e fomentando setores nos quais o 

mercado se mostrava passivo. Morató (2005) afirma que esses argumentos passaram a 

constituir a base sobre a que se assentou a nova fórmula da política cultural municipal 

uma fórmula que constará de dois elementos clave: o Instituto de Cultura de Barcelona 

(ICUB) e o Plano Estratégico de Cultura.  

O ICUB é uma entidade autônoma capaz de tomar decisão e de atuar por si 

mesmo, gerenciando seu próprio orçamento e estabelecendo contratos e convênios de 

todo tipo. O Plano Estratégico, Econômico e Social da cidade de Barcelona de 2000 

colocou como elemento central para o desenvolvimento da cidade, a idéia de cidade do 

conhecimento6 , em substituição à concepção adotada no Plano de 1990 no qual o 

desenvolvimento da cidade era pensado com base no desenvolvimento da economia de 

serviços. 

O Ajuntamento começa a trabalhar com vista estimular a cultura da cidadania e 

a produção de uma narrativa do povo catalão enquanto uma comunidade imaginada que, 

preserva as memórias do passado; que trabalha para viver em conjunto e que sabe 

perpetuar sua herança. A Barcelona, cidade cosmopolita, atrai assim investimentos que 

permitem a elevação do nível cultural e o fomento da criatividade, melhorando a 

capacidade geral de inovação e de adaptação à sociedade do conhecimento.  

Fomenta-se o desenvolvimento da cultura cívica para atingi a coesão social. Em 

fim, a cultura que já contribui para o desenvolvimento econômico da cidade, produzindo 

e exportando bens e serviços, proporcionando ocupação no setor cultural, atraindo 

turismo, contribuindo à articulação e à regeneração urbana, ao mesmo tempo, ajuda no 

processo de promoção da cidade no plano internacional. Tudo isso, afirma Morató 

(2005) através de estímulo a multiplicidade de agentes culturais, as indústrias, as 

empresas culturais, as associações e entidades do terceiro setor que operam neste 

âmbito, os criadores e especialistas, as administrações culturais e os próprios cidadãos.  

                                                
6  A cidade do conhecimento se caracteriza por fomentar o uso intensivo das novas tecnologias da 
informação e da comunicação; por dispor de condições empresariais, institucionais sociais e culturais que 
podem transformar a informação em conhecimento e, portanto, em conteúdos. 
 



Enquanto os ajuntamentos trabalharam na promoção da cultura local, criando 

equipamentos e produzindo eventos que acabam promover a Catalunha e, em especial 

sua capital, Barcelona, a Generalitat de Catalunya atuará de forma decisiva na 

conformação de uma cultura singular que identifique todo o povo catalão. Para isso vai 

lançar mão de um conjunto de manifestações culturais oriundos das tradições populares 

da Catalunha, através delas o povo catalão poderá afirmar sua distinção dos demais 

povos e constituir-se como uma nação imaginada, possuidora de um passado preservado 

na memória de seu povo. 

A sociedade civil que cria, organiza e transmite cultura popular e tradicional na 

Catalunha, será objeto de atenção especial por parte da administração da comunidade, 

uma resposta ao empenho das associações para preservação do patrimônio cultural 

catalão, ameaçado durante a ditadura Franco. Para esse segmento da sociedade civil 

catalana se cria o CPCPTC, organismo sem personalidade jurídica, ligado ao 

Departamento de Cultura e ao Conselho de Cultura Popular e Tradicional e o órgão 

máximo consultivo do Departamento de Cultura, dispondo de dotação orçamentária 

para atender as necessidades da cultura popular e tradicional. 

Para a Nação Catalana se constituir como um símbolo da modernidade foi 

necessário edificar uma concepção de seu povo enquanto presença histórica que se 

atualiza constantemente através de uma performance narrativa. Dessa forma as políticas 

desenvolvidas para constituir a Catalunha enquanto nação se faz na medida em que se 

busca ultrapassar o historicismo que marca as concepções da nação como força cultural 

para se centrar nas estratégias complexas de identificação cultural e de interpelação 

discursiva que funcionam em nome ‘do povo’ ou ‘da nação’ e os tornam sujeitos 

imanentes e objetos de uma série de narrativas sociais e literárias (...) que são também 

potentes fontes simbólicas e afetivas de identidade cultural (Bhabha, op.cit.:199). 
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