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carta d’Idensitat

IDENSITAT conjuntament amb el Consorci de Museus de la Comu-
nitat Valenciana activen la tercera edició del programa Estètiques 
Transversals, que sota el títol IMMUNITAT - COMUNITAT té l’ob-
jectiu de desenvolupar tres projectes que treballen al voltant de les 
tensions i derives d’aquests dos conceptes a partir de la mediació, 
la investigació i la producció. Les propostes seleccionades, per con-
vocatòria i per invitació, es porten a terme a les ciutats de València, 
Alacant i Castelló, posant en relació les pràctiques artístiques i l’espai 
social en contextos específics de cadascuna d’elles.

En el cas de Castelló, Idensitat convida a l’associació artística i taller 
Cúmul per a desenvolupar una proposta experimental a cavall entre 
un grup de treball, un programa d’accions i un espai de producció 
compartida. El projecte Vítol. Laboratori per a resignificar la festa és 
un laboratori iniciat a febrer de 2022 i que fins al 14 de juliol ha tre-
ballat en les distintes dimensions de la festa a partir de textos, imat-
ges i vivències que ens parlen de la festa i del popular com a actes 
comunitaris i de gran poder immunitari.



En primera instància, el laboratori es va activar a través d’un procés 
de recerca de bibliografia, imatges, audiovisuals, textos i vivències 
personals al voltant de la festa, prenent com a cas d’estudi la festa de 
la Magdalena a Castelló. Posant la mirada en el context local, a més 
durant les esperades festes de la Magdalena de 2022, es va fer un exer-
cici vivencial per a repensar, problematitzar i reivindicar els punts 
identitaris propis d’aquesta festa, però també els comuns a altres fes-
tes populars i col·lectives, com són els processos de construcció de 
la festa, l’èpica nacional (l’apropiació d’elements locals o pagans per 
a la institucionalització de la festa com a eina de poder), el ritual i la 
ritualització, el vestuari, el simulacre, les ficcions, les mitologies, els 
conflictes i els afectes.

En segona instància, a través d’una acció oberta pensada com a pri-
mer Acte públic, el 7 de maig va tindre lloc una jornada on (re)pen-
sar, desplaçar, problematitzar i analitzar elements de la festa que ens 
permeten imaginar-la afectivament des del present i la futuritat, des 
de discursos que incloguen altres cossos o des del qüestionament 
del poder institucional en la tradició. Com bé assenyala Hobsbawn, 
l’origen recent de moltes tradicions que perduren en la societat són 
inventades, i per tant, modificables, actualitzables, recontextualitza-
bles. Per a pensar en tot això, ens van acompanyar amigues, amics, 
les experiències de Mar Reykjavik i Fran Quiroga i un seguit d’ac-
cions com a qualsevol programació de festes.

Finalment, la peça visual “Vítol, laboratori per a *pensar la festa”, és 
la producció sorgida del laboratori; una peça pensada per ser projec-
tada des de l’interior a l’exterior del Museu de Belles Arts de Castelló. 
El vídeo cobra vida a la nit, un dels moments on el museu està inactiu 
i on la festa troba un dels seus majors aliats. Aquest ús del museu de 
dia i de nit ens fa pensar a la distància del museu amb la nocturnitat 
i amb la festa com a espai de producció contemporània, i qüestiona 
la institució artística concebuda com a espai moltes vegades tancat, 
desconnectat de la ciutat i de l’espai públic. Per aquesta raó, la peça 
surt del museu a través dels seus espais limítrofs, porosos, obrint 
positivitats de connexió en aquest travessant les vidrieres. D’aquesta 
manera l’audiovisual no és accessible de murs cap a dins, com ho és 
habitualment la programació cultural, ni en horari habitual del mu-
seu.



Aquesta projecció, a més, fa referència a la mateixa festa de la Mag-
dalena de Castelló, festa en la qual es basa gran part de l’experiència 
d’aquest laboratori, on al final de les festes la plaça major respon amb 
un “Vítol!” (en valencià arcaic, visca!) davant el crit uníson de Mag-
dalena! Donant inici a una sèrie de projeccions visuals a la façana de 
la Catedral que fan referència a les festes viscudes, i que funcionen 
com un meta-acte que rememora les festes que tot just han acabat; 
construint així una memòria del present. Per això, si a les festes de 
la Madgalena la projecció succeeix a la Catedral de la ciutat, en un 
laboratori d’art contemporani succeirà al Museu; establint un diàleg 
entre ambdues Institucions que travessen allò popular i allò artístic.

En definitiva, aquesta peça audiovisual és una temptativa de com-
partir el procés de recerca i acció dut a terme entre Cúmul i Idensitat 
on s’han posat en diàleg alguns dels elements que ens travessen quan 
pensem en què és la festa, com ens hi relacionem a través del temps 
(el nostre temps i els temps d’altres, passats i futurs), les vivències 
compartides, les heretades, la possible -o la possibilitat de- polititza-
ció del fet festiu o la necessitat d’obrir nous espais des de l’àmbit con-
temporani per resignar-los. Fent al·lusió al títol d’aquest vídeo; la ne-
cessitat d’obrir espais per a *pensar la festa. En aquest sentit, la peça 
visual i la publicació sorgides del laboratori, no venen amb respostes 
ni conclusions, sinó amb reflexions i sentirs al voltant d’aquesta ex-
periència compartida.

La peça es podrà veure des del carrer Germans Bou a través de la vi-
driera del Museu en una projecció nocturna des del 14 fins al 30 de 
juliol del 2022 proposant una mirada al voltant de la festa i la pràcti-
ca artística en mig de la nocturnitat, entesa com a escenari de com-
plicitat i de conflicte, on la festa troba un dels seus aliats més potents.
“Vítol, laboratori per a repensar la festa” és un projecte de Cúmul 
i Idensitat desenvolupat des de febrer a juliol de 2022 en el marc 
d’ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT - COMUNITAT 
d’Idensitat i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Amb 
el suport del projecte europeu Who Cares?

Roser Colomar, Idensitat



carta de cúmul

Cúmul és, en si mateixa, una comunitat, un espai de trobada i un 
col·lectiu. Caminem pas a pas, cap a possibilitats de creació que es de-
fineixen al mateix temps que s’aconsegueixen. Som diferents i tenim 
idees i perspectives diverses i a vegades inconnexes. Hem acceptat 
aquesta qualitat, del parlar des d’allò col·lectiu, des de la fragmenta-
ció de discursos que s’interrelacionen. Parlem també des d’una posi-
ció d’artistes emergents, de gent creativa que aprèn al mateix temps 
que formula, a partir d’una necessitat vital d’aprendre a mirar i pen-
sar el nostre entorn. Des del nostre prisma, sembla que no té sentit la 
investigació artística si no és experiencial. I, tot i la condició efímera 
de les nostres idees, i l’efervescència en què sorgeixen, hem volgut 
plasmar els nostres pensaments en aquest llibret de festes. Sense cap 
pretensió, sense cap intenció d’idear grans conceptes que comprenen 
una realitat aliena, volem deixar clara una de les conclusions a les 
quals hem arribat – i que Espósito ens avançava- la comunitat (per 
tant, quelcom comú) és impossible.



La comunitat és símil d’harmonia i conflicte: la contradicció és cla-
ra, allò que col·labora en el desenvolupament de l’individu li és aliè 
i l’exposa a riscos, i allò que el salvaguarda, impedeix la vida pròpia. 
La crisi provocada per la COVID-19 no hagués pogut cristal·litzar 
millor aquestes idees. I és ara, després d’haver aprehès la distància 
com a condició indispensable per a establir relacions, l’absolutisme 
de l’higienisme i la desestabilització del sistema socioeconòmic que 
coneixíem, que decidim posar l’atenció a allò que se’ns ha prohibit: la 
festa. 

Llegim col·lectivament el llibre ‘Comunitat, Immunitat i Biopolítica’, 
de Roberto Esposito, el qual es converteix en fonament i pilar de les 
nostres reflexions.

Segons Esposito, existeix una interrelació entre els conceptes d’im-
munitat, comunitat i biopolítica. Per a l’autor, les nocions sobre la 
comunitat actuals es corresponen més aviat amb el fet de ‘ser en co-
munitat’ -parlar de l’experiència individual del compartir espai– més 
que entendre la pertinença a un grup com el fet de ser ‘comú’: la co-
munitat no fa mutar la substància de l’individu, però si l’afecta i vi-

comunitat, immunitat i 
biopolítica



ceversa. L’autor fa certes observacions del moment actual en el qual 
vivim: entreveu una tendència per cuidar la imatge exterior de la co-
munitat en detriment del contingut. A més a més, Esposito observa 
una diversitat de comunitats creixent, produïda pel fet que l’individu 
resguarda la seua identitat tot i la comunitat. Originàriament, la co-
munitat tradicional implicava una absoluta renúncia de les particu-
laritats pròpies. Tanmateix, aquest fet permetia entendre millor la 
pròpia dimensió política de la comunitat: hi havia una única direc-
cionalitat.

La immunitat s’estableix com a acte de defensa en contra de les lò-
giques de la comuitat, les quals inviten a desenmascarar, alliberar i 
exposar l’individu. La immunitat neix com a resposta per tal de pro-
tegir l’individu de la disgregació, fragmentació, lluita, plaer i mort. 
S’articula des de la soledat i el benestar que aquesta produeix quan 
és desitjada. Cada cop més, són més els mecanismes de control que 
s’implementen. Hi ha una obsessió per la seguretat i la protecció, les 
quals ens allunyen de la realitat al mateix temps que ens sotmeten.

És a dir, protegint-nos la vida pròpia, deixem de viure.

A més a més, l’autor planteja certes qüestions interessants sobre el 
binomi comunitat-immunitat i la seua relació amb la biopolítica:

- Existeixen biopolítiques que emanen directament des d’estructures 
de poder superiors i que afecten els nostres cossos.

- O bé, el fenomen invers, on els processos biològics envaeixen aques-
tes estructures de poder, convertint-nos, ineludiblement, en subjec-
tes polítics.



Intentem posar a terra totes aquestes reflexions, per tal de relacio-
nar-ho amb el tema central de la nostra recerca: la festa. Entenem la 
festa des de la seua potencialitat com a espai-esdeveniment obert a 
l’anàlisi, a mig camí entre ser un objecte d’estudi i laboratori creatiu. 
Ens centrem amb un element que compartim totes les integrants de 
Cúmul per ser joves i residents a la ciutat de Castelló: les festes de la 
Magdalena.

A les Festes Tradicionals de la Magdalena sovint hi convergeixen for-
mes d’entendre i de viure la festa radicalment oposades: com a esde-
veniments democràtics, compartits i comuns, al mateix temps que 
generalment institucionalitzats, polititzats i travessats per les lògi-
ques de la inclusió-exclusió.

Decidim viure les festes de la nostra ciutat amb l’observació activa 
d’allò que ens ressona amb el llibre d’Esposito. Aquesta acció l’ano-
menem ‘Magdalena Conscient’.

magdalena conscient



Posem l’atenció en els petards, com a cristal·lització d’aquest espai de 
confluència de pulsions que s’alliberen per desvincular-se de la cultu-
ra. Ens recorda a allò que diu Freud en ‘El Malestar de la Cultura’. La 
festa dissol els filtres de les nostres voluntats més profundes i permet 
allò que sobrepassa el civisme, els compromisos socials i les normes 
bàsiques de convivència. Ens condueix a la destrucció i el caos i en 
nom de l’evasió realitzem aquestes pulsions internes.

Els petards suposen un soroll constant, quasi com un líquid sonor, 
que impliquen, inviten o obliguen a tota persona de Castelló a sentir 
pertinença a partir del so. Posen a prova la nostra por i experimen-
tem un plaer curiós amb l’al·lusió de la destrucció que impliquen. 
Són efímers i breus, però aconsegueixen confrontar-nos amb un ins-
tint propi que els rebutja al mateix temps que ens atreuen.

És il·legal tirar petards a Castelló en una altra època de l’any que no 
siga la Magdalena: el sistema de lleis canvia per cedir en voluntat de 
la societat. Entreveiem aquí la seva pròpia debilitat com a construc-
ció social: les lleis son permeables, mutables, adaptables. Però no ho 
sabem.

Això ens porta a parlar sobre la noció de llibertat i pertinença.
‘Jo no soc d’aqui i ho passo malament amb la vostra manera de fer 
festes’. La diversió es torna excusa per acceptar conductes impròpies, 
sovint poc ètiques i respectuoses. Es subverteixen les lleis socials i 
s’exclou la diferència.

I què passa amb la llibertat individual quan aquesta conflueix en la 
comunitat? S’han de seguir uns paràmetres comuns – i variables se-
gons la comunitat – per no córrer el risc de l’expulsió. Seguint aquests 
paràmetres existeix la possibilitat d’ascendir en una jerarquia social 
determinada. Aquesta premissa parteix de la performance i només 
amb aquesta es pot resoldre. En relació a les Festes de la Magdalena, 
en aquest fet de performar i actuar hi resideix quelcom religiós, do-
nat que tota festa tradicional parteix d’una arrel espiritual. 

Les festes laiques són autèntiques i estranyes. En els ritus i les tradi-
cions subjau un poder de governança que instrumentalitza l’oci per al 
seu benefici. Així doncs, considerem que possiblement l’estat d’evasió 
i oci resulta ser el millor moment perquè una persona s’allunye dels 
seus propis codis ideològics per a ser flexible i assimilar-ne d’altres a 



partir de l’experimentació.

I finalment, ens fixem també amb el concepte de ‘rave’ com a festa 
autogestionada, nihilista, popular, secular i democràtica sense cap 
altra finalitat que passar-ho bé. Són les festes de la nostra generació, 
fills d’una consecució de crisis econòmiques produïdes per un siste-
ma productiu capitalista i neoliberal proper al col·lapse.

Mark Fischer parla de la frustració enfront de la societat postindus-
trial: tota forma de presa de consciència de la realitat comporta un 
patiment que deriva en fugida. Cada cop som més conscients (i ens 
atreviríem a dir, inconscients, per l’acumulació d’informació) de més 
realitats crues. La desil·lusió es tradueix amb la recerca de formes 
d’auto-destrucció. I la nostra generació hi té accés. En aquest trans-
gredir els límits ens trobem col·lectivament en un èxtasi comú que es 
produeix en el context de la festa: el ball es torna en l’expressió corpo-
ral de la pertinença, del gaudi i del plaer. Ens auto-afirmem col·lec-
tivament enfront de la societat. Des de la comunitat, ens enunciem.

Així és com la festa es converteix en un estat mental que ens allun-
ya de la immunitat. I què passa amb les comunitats immunitzades? 
Aquelles que destinen tots els seus esforços col·lectius en la preserva-
ció de la comunitat pròpia. Gradualment, és més notable la presència 
de la individualitat en la comunitat. Com bé deia Esposito, existeix 
una translació paulatina d’una festivitat local, territorial i territorial 
cap a una identitat cosmopolita, desarrelada i globalitzada. Ens fixem 
en la Magdalena des d’aquest prisma. 

I ens preguntem, tot i que impliqui un perjudici en el nostre benes-
tar, què te la festa que tant ens agrada?



Iniciem un seguit de converses, sovint improvisades, entorn a aques-
ta qüestió. 

Aquí en podeu llegir uns extractes: 

Iris
[...]...si estàs en un grup de col·legues i balles, crides i jugues, a to-
thom li farà riure, però si ho fas sola et tanquen a un psiquiàtric. La 
comunitat atorga una immunitat a la vista de la gent, encara que siga 
qualsevol cosa.

Gerard
En el llibre pose la idea de que la llibertat és allò que pots fer, no? Tu 
tens uns deures dins de la comunitat, i si no te dixen complir-los pots 
córrer el risc de voret exclòs. Allò que et dona la festa, eixa llibertat 
de fer el que vulgues, realment no és llibertat, és llibertinatge, que és 
un concepte distint, i que igual no és el mateix...que són totes ixes 
pulsions reprimides per la societat i que crec, com els petards de la 
Magdalena, que el seu so és l’avís que estem en temps d’immunitat: 
podeu fer el que vulgueu. Em pareix el millor element per a donar 
eixa eixida, perquè és un element de violència, de destrucció i de 
catàstrofe i a mi això em dona la sensació que potencia el fet de dro-
gar-se i festejar i acabar tenint relacions en situacions extremes. Es 
crea una situació extrema fictícia, teatral, dramàtica, que et permet 
fer el que faries en una situació extrema en altres persones.

Iris
De fet n’hi ha aquesta idea crítica de ‘La societat del espectáculo’ de 
Guy Debord, ell vincula bastant l’oci com una forma de perpetuar el 
sistema establert. Com si tu, eres un obrer treballador que es dedica 
les 40 hores setmanals a treballar i després ixes de festa i et lies... de 
fet, Debord ho vincula amb la televisió, amb les pantalles, el cine-
ma, cap a aquesta idea de l’oci, d’evasió, perquè al final l’evasió és una 
forma d’escapar d’una realitat sense fer-ho realment. Al final sempre 
t’acabes auto-referenciant en una imatge d’una persona que no ets 
tu, però que voldries ser tu. I pense que al final la festa també acaba 
retroalimentant eixe cicle etern de submissió, és curiós.
Gerard
Em pareix molt interessant, de fet ens pots ajudar a justificar aquestes 
immunitats dins d’aquestes comunitats que estem localitzant. Perquè 
si ho penses bé això és com una tetera: tu estàs treballant tot el dia, i 



quan no pots més → festa. S’amolle la pressió per a poder continuar 
amb el foc.

Iris
Si, jo ho he viscut amb mi mateixa. Aquest cap de setmana em vaig 
passar 36 hores de festa. I ho pense i dic: per què realment tenia tan-
tes ganes d’eixir de festa? Doncs perquè treballes tant i clar, i estàs tan 
atabalada que no vols pensar en res, i eixa és la manera...

Paula
Clar, i per a transcendir la realitat, per a superar el dolor del treball 
constant, de la productivitat, i per estar en un altre estat.

Iris
Per exemple, un fet que em pareix interessant de les festes de La Mag-
dalena és la democratització, al final. No importen les diferències de 
classe, no importen les diferències de res, o què?

Natalia
Yo sí que he estado reflexionando mucho sobre eso y creo que sí que 
hay mucha diferencia de clases. Porque quién no tiene dinero se las 
pasa currando todo el tiempo; luego la clase media se hace un traje 
con unas telas que se puede permitir y la gente con dinero se hace los 
trajes de seda y sus joyas, las flores a la Virgen del Lledó...

Gerard
Yo no he visto a nadie con dinero.

Paula
¿No? Creo que todas las fiestas de La Magdalena tienen este com-
ponente jerárquico, el cual se va preparando durante todo el año...
tal vez nosotrxs vamos por otros sitios y con otro tipo de gente, pero 
paralelamente existe este grupo de gente de las fiestas con dinero. 
Luego lo que dice Natalia de la gente que tiene que currar durante 
toda la semana, que eso también es una realidad.

Iris
Ja, total. Al final és com un privilegi l’accés a la festa, és curiós. Des-
prés, és inevitable per a mi fer la comparativa de Catalunya-València, 
però perquè realment en el fet de festes populars és viuen de mane-



res molt diferents, totalment oposades. Perquè ací en Catalunya per 
exemple tenen el ball de bastons, o els castellers o els caps grossos...i 
totes elles emanen del poder popular, és totalment accessible, no has 
de pagar absolutament res, més que la teua implicació si vols tocar 
una estona la dolçaina i participar en la festa popular. 
Però en València, curiosament és completament el contrari, és gent 
pobra o de classe mitjana ostentant i invertint tots els seus diners en 
eixa setmana, en performar que tenen una classe social alta, perquè 
de fet, el tratge tradicional valencià n’hi han de dos classes: un és el 
de cortessanes del segle XVIII i un altre del segle XVII i aleshores és 
com que imiten els tratges que portaven les princeses, aristòcrates i 
reines d’eixa època, però en cap cas es porta el vestit que la gent de a 
peu portaria. 

Natalia
Es el postureo tradicional.

Paula
Total, i al final té molt a veure amb la idea de comunitat, és una co-
munitat jerarquitzada.

Iris
Si, i al final no té molt a veure amb les pulsions? Les pulsions d’osten-
tar, d’aparentar més...

Paula
Clar, perquè dins d’eixa comunitat que es produeix en La Magdalena 
n’hi ha altres petites comunitats, la de les dames és una altra comuni-
tat a la qual vols pertànyer i a la que potser t’interessa més pertànyer 
que a l’altra.

Gerard
I la idea de ‘princesa por un dia’ ho resumeix molt bé, perquè eixa se-
ria la immunitat. M’estic apuntant ací que la comunitat seria la classe 
social. Però la qüestió és que no pertanyen a la noblesa, són de classe 
mitjana-baixa i em referia al fet que aquesta gent, quan festejen es 
relacionen amb la resta? O no?

Natalia
Se relacionan en sus collas



Iris
Jo m’imagine com que en cada comunitat s’estableixen diferents pirà-
mides, no? I en cada piràmide allò que t’ajuda a ascendir és com una 
premissa i eixa premissa pot ser diferent. Com que en cada comuni-
tat n’hi ha un model de persona a la qual voler ascendir i en la qual 
voler projectar-se, i igual amb les falleres igual. I que tal vegada en 
aquest àmbit el que et permet ascendir és la perfecció, aparentar tin-
dre molts diners, ser molt creient.

Gerard
Al final aquestes festes són religioses, no ens oblidem.

Iris
Ja, i que curiosament la nostra vinculació amb la festa emana de la 
religió, en tot cas. La festa entesa com a no religiosa és nou, farà molt 
poquet que està. Farà cosa dels anys 70.

Paula
Bé, abans no estava la festa republicana?

Gerard
Si al final la festivitat ve de la religió, del tipo que siga. Fins i tot les 
més antigues. I igual les festes republicanes també són religioses per-
què que no n’hi haja rei no vol dir que no n’hi haja deu.

Iris
De fet ens tenim que remuntar a l’edat mitjana per trobar festes que 
no siguen religioses.

Paula
Clar, com que lo religiós posa el marc de la festa no? Com que la jus-
tifica; fer una festa per un sant o una santa, en nom d’ells.

Iris
Al final tota festa és lloc de trobada d’una fe comuna, no? Fins a quin 
punt existeix eixa fe però de maneres diferents?



programa

12h Refer narratives? Pensar de forma comuna. 
en conversa amb Fran Quiroga, Mar Reykjavik, Roser Colomar, 
Paula Lorenzo i Iris Verge.

13:50h Mascletà

14h Menjar popular
Paella comuna, menjar del plat a una

16:30h Pinyata de cites. Comunitat-Immunitat
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Lectura espacialitzada d’una acció de Mar Reykjavik

19:30h transcarajillo amb Fran Quiroga i conxuro 
amb textos de Gloria Anzaldúa i el Manifiesto 
de las Zonas Mutantes. 





Refer narratives? Pensar 
de forma comuna. 
Extractes de la conversa amb Fran Quiroga, Mar Reykjavik, Roser 
Colomar, Paula Lorezo i Iris Verge

Mar
No sóc una persona experta en tradicions ni en cultura popular, però 
l’única cosa que he fet en relació amb aquest tema, que crec que és 
una altra forma de treballar; és des del fer com a forma de pensar. La 
vaig fer justament a Castelló, aquesta publicació. Eixa investigació la 
vaig fer durant els quatre mesos en Castelló. Més que intel·lectualit-
zar la festa i donar-li un cos més teòric, el que he fet ha sigut popu-
laritzar les investigacions. I això és una cosa que veia molt en Cúmul 
en la seua forma de treballar; que responia més a un cassal de festers 
(dins del treball que suposa ser festers). Em pareix molt oportú tor-
nar a Castelló. N’hi ha una coherència en eixa cosa de fer les coses 
d’altres maneres.

Treballe des de l’acció, una urgència de posar el cos, assenyalar coses 
que la teoria no em podria conduir. He treballat en defensa o ficció 
posada amb relació a algunes tradicions del País Valencià; algunes 
accions de la virtualitat i el challenge. Traçar una línia del passat i 
present. Més que parlar de la festa, té a veure amb el fet popular; ho 
vaig aprendre amb Rafa Tormo, la diferència entre la tradició i el que 
és popular.

Fran
El espacio físico es un lugar que se habita, ahí también ocurren cosas. 
Cómo habitamos el espacio, luego le damos una vuelta. Esa potencia 
a través de la fiesta; fiestas populares. Plantear Fiestas Raras; cómo 
enrarecerla, hacerla política; uno de los problemas contemporáneaos 
es el de los museos zombie, las comunidades no lo habitan; y no co-
nocemos todas las problemáticas que puedan haber-. Ciertas comu-
nidades que no se sienten apeladas. Deberiamos generar ese lugar 
de encuentro desde el que hablar de esas problemáticas que afectan 
a los vecinos y vecinas. Como hoy, si la jornada se plantea como que 
vamos a hablar de las epistemologías de lo popular no viene nadie, 



pero si empiezas a hablar de la fiesta ya tienes un elemento desde el 
que tirar; un elemento que todxs nos podemos sentir apelados y po-
demos aportar algo. Y empiezas a problematizarlo y a hablar de los 
malestares o cuestiones que queremos situar o traer.

Luego toda la teoría decolonial; hacer invitaciones al diálogo y desde 
el arte. No somos organismos aislados. Generar espacios de diálogo, 
lugar de encuentro, sobre todo después de la pandemia, necesitamos 
redes de apoyo. Las interdependencias son necesarias. ¿Cuál es el 
papel de la artista, el gestor cultural; desde dónde hacemos la invi-
tación? En vez de hacerlo como portavoces de los problemas, que es 
muy arrogante, pensar en cómo generamos esa invitación para quien 
quiera o no enuncie esas problemáticas. Desde la fiesta nos permiti-
mos ese lugar de enunciación. Pensando en la potencia de lo popular, 
muchas veces al situarse en el sitio de lo cotidiano o habitual, no le 
damos ese valor extraordinario, pero en muchas ocasiones las fiestas 
populares (no las institucionalizadas). Elementos participativos en el 
ámbito cotidiano que son relevantes. La fiesta local también supone 
cohesión comunitaria, a la vez que desigualdad de género y clase. La 
idea de la comisión de fiestas, hay una serie de normas para hacer 
esa fiesta; son los vecinos los que se juntan. Desde Fiestas Raras, ha-
cíamos comisión de fiestas y hacíamos convite con los vecinos: lugar 
poroso de toma de decisiones. Co-crear una fiesta. La idea de lo raro; 
performativizar la fiesta, queerizarla, enrarecer-la; por qué no irnos 
más allá de los marcos donde nos situamos siempre; nos dijeron que 
algo era de una manera, por qué no ir más allá, por qué no enrare-
cer-nos. Es un espacio incómodo, que justo es su potencia; es un ca-
mino inesperado que nos lleva a otros caminos. Da cierta alegría.

En vez de hacer las cosas aburridas… Como pensar las piñatas de 
otra forma, ya le estás dando otro color, otra forma. A través de di-
ferentes acciones performáticas, hablar de esas problemáticas y así 
situarnos, hablar de esos malestares contemporáneos y generarnos 
ese espacio de enunciación de la fiesta, y la potencia que tiene.

Iris
Haciendo balance, es interesante el hacer referencia a cómo siem-
pre existen unos espacios de inclusión y exclusión, sobre todo por 
parte de la institución. El espacio público. Cómo se establecen los 
márgenes donde hay comunidades que se sienten incluidas o exclui-
das. También la repartición desigual del capital cultural entendiendo 



que las fiestas populares siempre se han minorizado por no tener esa 
trascendencia o potencialidad que podrían tener. Haciendo un poco 
relación con esto y teniendo muy en cuenta la idea de inclusión y 
exclusión, que viene a ser algo muy importante del libro que leímos 
de Expósito; nos ayudó a conceptualizar estas jornadas, en relación 
con los conceptos de comunidad-inmunidad. Para Esposito estos dos 
conceptos no son antagónicos; si la comunidad nos invita a conocer 
al exterior, a salir de nosotros mismos la inmunidad sería lo contra-
rio, creando límites, creando comunidades inmunizadas. A partir de 
aquí, nos estuvimos planteando si entendíamos las fiestas populares 
como esa comunidad inmunizada en contra de esa tendencia a la 
globalización, la cual disuelve esas cualidades particularistas. Esa in-
munidad crea espacios de individualismo, lo cual rompe con la idea 
de apertura de la comunidad.

Cómo la fiesta puede ser una forma de recuperación de la res públi-
ca, de apertura, o por lo contrario, pueden convertirse en un espacio 
de exclusión, dado que la alteridad no se ve representada. ¿Es la co-
munidad artística en sí misma una entidad separada de esas fiestas 
locales, que se encierra en sí misma y acaba creando una comunidad 
inmunizada?

Mar
Existeix una diferència entre els fets populars i la tradició. Ho parla-
va en Rafa Tormo: la cultura popular és allò que no es pot controlar, 
allò que brota, com l’amor. I la tradició seria el resultat de la institu-
cionalització dels fets populars amb unes idees de fons, una instru-
mentalització política. Jo que he treballat des de la performance amb 
companys amb aquesta idea, ens hem adonat que és una idea molt 
lligada a l’arxiu.

Diane Taylor deia: existeix l’arxiu i existeix el repertori. L’arxiu seria 
com allò que s’ha decidit que és l’arxiu i el repertori és allò que no 
cap ahí. L’arxiu s’ha decidit en base d’una capa d’institucionalització. 
El repertori pot ser una olor, una imatge, una idea: tot allò que no 
cap, que està en el marge i la dissidència.

En les tradicions hi ha inclusió naturalment. La tradició pareix una 
cosa homogeneïtzadora: que es repeteix cada any: però realment, es 
produeixen variacions, any rere any. I a mi és el que m’interessa tre-
ballar, eixos xicotets canvis.



En la muixeranga d’Algemesí, que és en el que m’he fixat per a treba-
llar, m’he fixat, no en tant els castells que feien, sinó en el dia d’abans: 
en l’assaig general la gent porta la roba d’avui. es podria fer un estudi 
sociològic d’allò que la gent parla i diu en els assajos de les festes, o 
fins i tot, en els dinars i trobades festius. La cultura popular sempre 
és present. Sempre és eixa versió de lo anterior. Allò que canvia entre 
un any i l’anterior, el xicotet espai que hi ha entre la variació d’un any 
a altre, és realment el present i en aquest sentit, això em pareix que és 
inclusiu en sí mateixa. Hi ha una potència un poc més abstracta i an-
tropològica que sí que parla d’inscripcions de presència, de present.

Fran
Estaba yo pensando con esto que decías del archivo y del repertorio: 
yo lo llamo patrimonialización. Es como el tema de la paella: todo 
aquello que escapa de procesos institucionales pasa a tener menos 
valor, y se aleja de esa capacidad de creación de subjetividades desde 
lo festivo. El repertorio está vinculado con la mutabilidad y la fiesta 
acogía la disidencia, era en ese espacio en el que se daba la inmuni-
dad. Nos cuesta a veces verlo, porque esa mirada está vinculada con 
el presente, pero es necesario revisar. Creo que es interesante traba-
jar desde lo vivo (lo múltiple y diverso), alejarnos de lo musealiza-
do. Spivak, comenta que es importante hablar desde lo subalterno y 
se da esto que ella titula ‘esencialismo estructural’, ante fenómenos 
como la decolonialidad se genera un esencialismo estructural: tienes 
que cuidar tu identidad y esto puede convertirse en un movimiento 
opresor (puro e identitario). Genera un rechazo. En fiestas se pue-
den dar estas realidades. Posteriormente, creo que esa realidad tiene 
que ser mucho más acojedora. En la fiesta pasa que ante aquello que 
se considera enemigo, hay una tentación por reafirmarse en esa idea 
y es problemática y más con el auge de la extrema derecha y, sobre 
todo, en los contextos rurales, se apropian de ese discurso de que el 
medio rural es esencialista: frente a esa modernidad que viene lo que 
hacemos es reafirmarnos y generar esa exclusión.

Desde el progresismo debemos contestar ese debate, como partícipes 
de esta sociedad, también activamos la fiesta o la tradición. Si deja-
mos de entender la tradición como propia, lo que hacemos es darles 
espacio a la ultraderecha para que lo copie. Tenemos que entender 
que las fallas son populares: el problema fue pasarlas por ese proceso 
de institucionalización. Tenemos que reapropiarnos de estas tradi-
ciones. La gente se va a sentir huérfana: debemos que abrazar todas 



esas identidades que no tienen cabida. La ultra derecha se apropia de 
esa preservación de la tradición por ser ellos garantizadores de esa 
transmisión de la tradición.

Pau
M’interessaria preguntar-vos: vosaltres utilitzeu molt la performan-
ce per a abordar la tradició, d’alguna manera veeu una potencialitat 
en eixe medi expressiu, volia preguntar-vos com la treballeu, com la 
utilitzeu per a subvertir narratives.

Mar
Vaig a dir una cosa que no tinc molt clara: en realitat allò que m’in-
teressa de la cultura és generar espais d’apropament, encara que siga 
forçosament. Hi ha una qüestió que és dissident en el fet de vestir-se 
d’alguna cosa, com la fallera que performa. La performativitat el que 
ens dóna és la possibilitat de ser aquells que no som, de ser una altra 
cosa, i això sempre és queer i dissident, encara que portes un vestit 
que pese el que la inquisició o l’estat ha volgut que pese. Potser si 
que hi ha, en un espai micro, hi ha una potència. Com l’adolescèn-
cia, m’agrada pensar-la com un espai de transició, de totes les per-
sones. Sabem alguna cosa de transicions de gènere per haver sigut 
adolescents. És per això que cal trobar espais de proximitat amb les 
persones que són diferents de nosaltres i que han exercit la norma i 
convidar-los a pensar que el fet de participar en la festa d’eixa manera 
en concret també ens està ensenyant algo sobre la possibilitat de ser 
altra cosa.

A mi personalment, la festa i l’acció comparteixen tot. No sé què 
va abans. La performativitat és alguna cosa molt àmplia, per a mi, 
és l’única manera d’apropar-me a la realitat. Es tracta tot d’un es-
pectacle: tant una performance meua com un acte de la Magdalena: 
comparteixen com a element símil un temps, donat que comença i 
acaba, una complicitat (que és el que estem veient i fent) i també l’es-
tranyament, hi ha una complicitat en l’estranyament. En l’espai de la 
tradició es tractaria d’un estranyament que s’ha simbolitzat i forma 
part d’un imaginari, i en el cas de l’acció, té de rar o estrany l’especifi-
citat: les classificacions. És des d’aquesta distància que han de passar 
les coses. I també, això que parlava abans. No em d’intel·lectualitzar 
la festa. Crec que cal comportar-se en el centre de Madrid com en la 
plaça del meu poble, baixar les cadires a la fresca, ixes imatges que 
ens poden fer estar en el món d’una forma més amable.



Fran
Volviendo a esta idea de transición, de camino, En fiestas raras hi-
cimos una parranda: un caminar, vinculándolo con el zapatismo en 
México. De algún modo fue como andar preguntando, tú como polí-
tica debes atender a esos requerimientos que se te pide. Dese esa idea 
de los situacionistas, de constante tránsito. Esto nos permite pensar 
en la norma, para cuestionarlo, para poner en crisis la idea de lo 
normativo, crear una presión desde otras posturas, desde el ser raro. 
Como cada uno pienso tiene la idea de que su realidad es particular, 
se generan más espacios de presión, si fuéramos capaces de generar 
espacios de encuentro, interseccionalizar luchas, lograríamos evitar 
todas esas molestias que genera el querer llegar a esa norma. La per-
formance implica que el ser raro se convierta en político, para plan-
tear nuevas opciones.

Me remito aquí al cabezudo de Divine [...}. El que hacía los cabezu-
dos dijo que ‘por fin alguien le pedía un cabezudo contemporáneo y 
que no seguíamos replicando la idea antigua de lo que es un cabezu-
do’. En su momento ese cabezudo antiguo tenía una potencia política 
porque hablaba de esa realidad, pero es en cosificarla que pierde esa 
potencialidad política. La potencia de emancipación que reside ahí. 
Hay que caminar.

Iris
Recorde d’una imatge que ens vàrem fixar durant aquesta Magdale-
na. Aquest any va ploure molt. Un dia pel carrer, vaig veure com ana-
ven caminant les dames de la ciutat, lo que vindrien a ser les falleres 
d’ací de Castelló, I era una altra persona específicament designada 
la que els portava el paraigües. Està clar que poden portar-se el pa-
raigües elles mateixes, sempre ho hauran fet, però estan performant 
una grandiloqüència, una ostentositat.

Fran
A mí la pregunta que me surge es ‘qué podemos hacer’, ¿Intervenir 
esa tradición o crear una de nueva? Va a haber esa tensión. Cues-
tionar los imaginarios que surgieron en 40 años de franquismo, es 
normal que pensemos que todo eso forma parte de la tradición, nos 
lo metieron en la cabeza. También depende de las ganas que haya de 
pelear y el buscar aliadxs para ese pequeño hackeo. En Galicia está el 
agroqueer, ya es la fiesta más grande del pueblo: generaron un gueto, 
personas que se fueron juntando, conquistaron el pueblo, generaron 



un espacio seguro y un cruce con los vecinos y vecinas. Es interesan-
te porque generan un grupo y una estrategia. Es más un debate que 
una solución única.

Roser
Si la cultura popular és allò que brota i la tradició és la que regla o pa-
tronalitza la cultura popular... Si la cultura popular brota i s’emancipa 
de la tradició: anem a inventar-nos, a repensar-nos en altres festes? 
No seria contra-identitari cap a la pròpia espurna institucionalit-
zar-se? És a dir, és eixa resignificació de la festa que volem en realitat 
un instant i això és l’èxit? O es pot pensar la pròpia patronalització i 
no perdre-la?

Mar
Jo també estava pensant en això. N’hi ha una frase de Gaudí que és 
‘a voltes l’originalitat és tornar a l’origen’. Fer vanguàrdia seria tornar 
a l’origen. Crec que n’hi ha una cosa de la cultura popular o inclús 
de les tradicions o de les accions que passen en allò local, que és 
molt política i té una raó de ser. Per exemple, nosaltres parlant una 
llengua que ha estat minoritzada. La festa popular és una ordenació 
que té a veure amb el calendari, l’horta, la llengua, la temperatura, 
en els apitxats... això és molt pertinent i molt urgent per a pensar un 
món des d’una qüestió personalitzada que podria tenir a veure amb 
allò queer. Les condiciones son importants també, i crec que n’hi ha 
un perill en pensar una manera de refer la festa, una refesta, perquè 
estaríem caiguent també en la globalització, mesclant-se amb el ca-
pitalisme. Jo crec que cal tindre cura amb això; estem pensant en un 
món on tothom capiguem i l’estem pensant d’una manera, que té a 
veure amb el fet global, i estem perdent altres coses importants que 



també parlen d’estar en el món d’una manera pròpia. No buscaria 
altres fronteres, buscaria complicitats amb les altres persones per a 
recordar la urgència de les falles, que era una festa pagana, que es re-
lacionava amb el solstici, amb el veïnat. Li confiaria de forma global 
a la festa el fet que moltes vegades es realitzen festes molt paregudes 
en llosc diferents del món; eixa seria l’homogeneització que prendria 
de la festa. Entendre que broten coses paregudes en diferents parts 
del món, a la vegada, de manera màgica o ancestral. Jo no estic a fa-
vor de fer una altra festa, o si, però no descartaria les que ja n’hi ha 
perquè són molt importants per a defendre els territoris minoritzats. 
Jo sé estar en el món com a persona dissident lesbiana, artista, també 
perquè de xicoteta ma mare em parlava en una llengua que està mi-
noritzada. És a dir, del poble he trobat recursos per a estar en el món 
global de forma dissident.

Pau
Al final també és permetre la convivència entre el passat i ixes narra-
tives del passat amb els cossos d’ara. És no només abordar el present 
d’una forma, tan sols queer, etc, perquè al final també ens tornem molt 
essencialistes i exclusius i també molt superbs, en aquest pensament 
que el que proposem ara és el millor. Per exemple, n’hi ha narratives 
de La Magdalena com la romeria, el fet de caminar a una, on estàs re-
vivint eixa origen, eixa ficció de com es va configurar la nostra ciutat. 
Llavors forma part de la nostra narrativa identitària tradicional i ens 
agrada perquè caminar tots a una fins a un lloc no és l’habitual. Amb 
allò el que vull dir que n’hi ha narratives tradicionals que ens apro-
pen i que es poden abordar en el present de moltes formes. També lo 
interessant és que ens permeten viure una altra quotidianitat.

Mar
En allò que estàs dient n’hi ha una potència en generar imatges, en 
inscriure imaginaris que té a veure amb el relat, la fantasia, el conte...
Eixes imatges són sempre més boniques que la quotidianitat. El ri-
tual és el que fa és obrir espais a l’imaginari perquè la vida et canvie 
per a sempre. No tindre por a que t’agraden ixes coses, som éssers 
sorpresius i és ahí on aprenem alguna cosa. Jo tinc una relació amb 
les festes que tenen a veure amb el foc; han funcionat com a eixos per 
a la meua vida, el que passa d’ençà que una falla es crema fins que l’al-
tra es crema en el mateix dia o en l’any següent. Són formes d’ordenar 
la meua vida. Els castells; que tenen aquesta imatge de la comunitat i 
immunitat, estan representant un poder popular, contemplant la cai-



guda. També, aquesta vesprada farem una lectura, amb una dispo-
sició amb cadires, composició espacial que té a veure amb la mostra 
d’allò íntim i domèstic.

Fran
Volviendo a la idea de la performatividad. La idea de los espacios que 
aparecen, sacar del espacio doméstico a fuera. Reivindicar lo guarro 
como político, la idea de la comida popular, de compartir, de sillas 
como se puedan, de compartir comida. Que es como de unión y co-
munión. El superar esa idea clasista; muchas veces el ocio está con-
dicionado por el acceso económco; las fiestas populares permiten la 
apertura, diluyen la distancia, incluir a más gente. Permitir ese caos, 
pero que a la vez funciona, como los mercadillos frente a los super-
mercados. 



la comunitat és impossible


