
Dema 6s Festa? LJarticle fa un  r eph  succint del concepte 
actual de la festa, mostra els seus oriqens de 

F~~~~~~~ carreta base natural i n'assenyala els lligams amb el 
fet cultural, amb la finalitat de destacar 
alguns aspectes intrínsecs com a valors a 
tenir en compte en el camp de la identitat 
comunitaria, l'ensenyament i la conviv2ncia. 
Al mateix temps, exposa la necessitat de la 
revisió constant, en la projecció de futur de la 
festa, com a identificadora d'una comunitat 
i d'entesa amb altres cultures. 

La festa tradicional -i per tradicio- 
e .  e .  

nal entenem festes en imbits molt di- 
versos, des d'una celebració de caire fa- 
miliar fins a la que pot afectar tot un This article is a brief review of the current 

poble-, lIatorgament dIuns 'Oncept ' f  festiva1, showin~ its ' f a  

trets dtidentitat als seus celebradors. natural basis, andpointing out its links with 

uns trets que fan que lfindividu senti culture, with the aim of making some intrin- 

que pertany a una a una ge- sic aspects stand out as values to take into 

ografia, a una cultura. Que les seves a~counf in the fields o f  community identity, 

creences i els sentiments amb els quals educafion and life together. A t  the same 

les viu són compartits pels seus sem- time, i t  sets forth the need for constant revi- 

blants. De vegades, perb, aquestes cre- sion, in the future projection of the festival, 
ences poden aparkixer desdibuixades o as identifier of a community and of an 
incertes en algunes celebracions. A I'in- understanding with other cultures. 
dividu, se li fa difícil determinar-les i e . . .  

saber el perquk de certs rituals. Aquesta 
incertitud, tanmateix no és motiu per- 

I quk la celebració perdi el seu significat de ser ni perque l'individu perdi l'ocasió de 
sentir-se'n partícip. 5. 

S 
Cy 

El concepte de festa, perb, ha variat molt en els darrers temps. I aquesta varia- ' 3 
ció, que no ho és només a nivell conceptual, ha motivat canvis de comportament '2 
col-lectiu i fins i tot individual en l'home actual. Des del darrer segle, quan es pro- 5 
dueix la progressiva migració de la població de les zones rurals que cornportari el 2 
creixement de les ciutats, motivada bisicament per la revolució industrial, es va 
formant una societat industrialitzada i urbana. Una nova societat que, de vegades, (2s 



arrossega al nou ambit urbP costums i tradicions que havia viscut en 1'8mbit rural, 
perd que també n'abandona d'altres que no troben l'entorn ni el motiu que les 
havia originat. 

Una societat que, a hores d'ara i a les acaballes del segle actual, llueix d'haver 
aconseguit una altra revolució, la de ser una societat comunicada de forma cons- 
tant i amb immediatesa, que ha anat perdent a marxes forcades els mites col.lec- 
tius. Uns mites que li proporcionaven lligams amb l'entorn i el passat i li presen- 
taven el futur amb confianca, els ha substitults per una infinitud d'incentius 
que, de vegades, no aconsegueixen perdurar més enlli d'un pensament i que 
apunten més a la satisfacció individual que no al sentit de pertinen~a. Apuntem 
tan sols -perque no és la intenció d'aquestes línies- que en algun moment o altre, 
si és que no ho fem ja, la societat hauri de revisar aquest sistema d'entendre el fet 
comunicatiu si el considera sota l'axioma econbmic que allb que més abunda té 
menys valor i a l'inrevés. Dit d'una altra manera, tenir més accés a sistemes de co- 
municació, viure més agrupats, no pressuposa pas estar més comunicats ni, de re- 
top, que es valori com a tal la comunicació ni al10 que bhicament la fa possible, la 
paraula. 

Tradició 

Hem volgut encapcalar aquestes línies amb un títol interrogatiu, entre irbnic 
i premonitori, perque no pretenem concloure en res la qüestió que ens ocupa, ans 
proposar una reflexió sobre alguns aspectes que incideixen en la presencia de la 
festa en la nostra societat, veure'n algunes modificacions que aporten els nous 
costums socials, i perque es tracta d'una qüestió en permanent transformació, 
que no es planteja ni es resol de la mateixa manera per part de totes les comuni- 
tats. Aixb si, cal considerar-la i tractar-la com un valor integrador de l'home en el 
seu entorn, i de les diferents cultures. 

Dir, ara com ara i entre nosaltres, "demi és festa", pot suposar entendre coses 
diferents. Perd de forma generalitzada, pressuposa absencia de feina i disposició 
de temps lliure. Temps lliure, és a dir, temps buit que cal omplir. I és en aquest 
buit on sorgeix la llibertat de l'home d'omplir-10 al seu gust o conveniencia. En 

*+ conseqü6ncia, també és en aquesta llibertat on es mostra la capacitat creativa de 
la individualitat i també la por provinent del desconcert. 

SP 
'% De vegades, perb, els homes trobem que "demi és festa" pot suposar una de- s 
s terminació concreta. Un espai en el qual el calendari cultural ens proposa un sen- 

tit donat apriorísticament i que té valor comunitari i no tan sols individual. És 
u aleshores quan parlem de festa tradicional. Si ens atenim al sentit etimolbgic d'a- 

quest mot, tradició -del llatí traditio, que vol dir traspassar, fer a mans-, ens ado- 
nem de la carrega cultural que hi pot haver dins de tota la complexitat de ritus, i 
gestos, que els pobles realitzem en una celebració, en una festa i, alhora, potser 
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aprendrem a despullar aquest mot del seu sentit pejoratiu de conservadorisme gra- 
tuYt. 

La festa tradicional, aquella que amb un sentit o un altre és celebrada per una 
comunitat i en comunitat, ens apareix significada per una munió de ritus i actes de 
caire molt divers, i pot, igualment, estar originada per fenbmens també molt dife- 
rents. Pensem, per exemple, en la quantitat d'aspectes que arriben a conformar i 
formar part d'allb que entenem per festa: l'lpat i les diferents menges característi- 
ques; el vestit; l'espai on la celebrem; la música, la dansa; les arts pllstiques que es 
manifesten també en moltes facetes: la imatgeria, la decoració; la riquesa dels dife- 
rents generes de literatura oral, etc., etc., constitueixen per si mateixes tot un món 
prou ric per a constituir-se en manifestacions portadores de significat. Totes les fes- 
tes, perb, contindran en origen i en el seu si la presencia d'un significat mític no 
sempre revelat als mateixos celebradors. Aixb sí, un significat mític que és el que 
atorga sentit comunitari al gest, al ritual. Sense aquesta presencia del mite, la festa 
perd el seu significat col.lectiu, el gest esdevé buit i sense al& En aquest sentit, 
avui, tant és possible parlar de festa quan celebrem un ritual d'origen ancestral 
com quan omplim un estadi esportiu. La tradició, en definitiva, ha d'anar justifica- 
da per la pervivencia del mite. 

Natura i cultura 

Podem considerar l'origen d'algunes festes en el fet de constatar el lligam o la 
dependencia de l'home amb la natura, i d'aquí per la posterior relació de l'home 
amb la caca, els conreus i la ramaderia. Al llarg de la histbria, i a mesura que l'ho- 
me aprenia a advertir que el comportament de la natura no era arbitrari, n'assumia 
la dependencia, la submissió, i d'aquest comportament, naixia el valor mític i el 
sentiment religiós. 

Proposo en aquest punt un breu joc imaginatiu. Imaginem l'home ancestral 
quan comenca a percebre les gradacions de la llum que li proporciona el sol. I co- 
menta a posar nom a la claror i a la foscor, les quals anomena dia i nit; perb també 
determina espais més curts, i així diu albada, mati, migdia, tarda, vespre.. . Percep 
igualment que la llum li pressuposa escalfor i la fosca, la seva absencia. Amb aques- - 
ta constatació comenca a formar divisió del temps i inicia un calendari. Per6 no 6 
pas un calendari a la seva mesura sinó a partir de la que li proporciona la natura. SP 

'q 
Podem ampliar aquest fet a les estacions, als solsticis i als equinoccis. Per tant, s constata que el sol, que infon vida als éssers vius, té uns moviments que es reno- Li 
ven cíclicament. 

u 

Si aquesta percepció pot ser important, encara ho és més el fet que l'home s'a- 
doni que no pot modificar aquests cicles i que, per tant, en depen. El reconeixe- s 
ment de la dependencia de l'home respecte d'uns cicles que no pot arbitrar, és cab- 
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dal per a entendre el pas següent. PerquP si l'home és capac de comprendre la seva 
dependkncia, també és capac de manifestar la seva submissió. Aquesta submissió, 
l'exterioritzari, per exemple, encenent una foguera en honor del sol quan veuri 
que aquest és en el seu moment de mlxima i menor incidencia. En aquesta acció és 
fLil de veure-hi el primer gest, el primer ritus que ens presenta l'home com un és- 
ser capac de formar i reconeixer el fet mític i de manifestar-se com a ésser religiós. 

En aquest primer ritus, també hi podem percebre l'íntim lligam que s'estableix 
entre el fet natural i el fet cultural. La natura proporciona a l'home el primer calen- 
dari, el natural, damunt del qual anirem construint el calendari de gestos, de ritus, 
costums i consuetuds que esdevindran festa i que constituiran el calendari cultural. 
La relació que s'estableix entre natura i cultura és essencial per a comprendre, no 
tan sols el perqui. o els orígens d'allb que celebrem avui, sinó, sobretot, el perque 
de la transformació del concepte de festa que comentivem. 

Quan l'home actual de vegades gira l'esquena a la natura, i ho fa en nom del 
progrés sense límits, no s'adona que es traeix a si mateix en transgredir un reconei- 
xement ancestral que no fa sinó dir que formem part d'un tot del qual depenem. 

Renovació 

A partir dlallB que ens ve donat per la natura, hem anat establint les divisions 
del temps i parlem d'hores, dies, setmanes, mesos, anys decades, segles, etc. Unes 
divisions que regeixen el nostre comportament natural i cultural. Aquesta divisi6 
del temps, que sovint representem en forma de cicles lunars, estacions, quadrícu- 
les, compartiments, dietaris, agendes, etc., ens proporciona una oportunitat d'or- 
denar-nos i regir-nos. Perb, per sobre de tot, i sovint sense que en siguem cons- 
cients, aquesta necessitat innata de la divisi6 temporal fa possible a l'home exerci- 
tar una necessitat ancestral, la de renovar-se. 

El sentiment i la necessitat de renovació són implícits en moltes de les festes 
que celebrem. En unes, ho seri a partir de simples gestos, en d'altres, a partir de ri- 
tuals de purificació que significaran deixar enrere un temps passat per endinsar- 

-. nos en un de nou. Són molts els exemples que podríem assenyalar: l'home agrari s 
renovari la terra per a una nova llavor a la fi de cada cicle de collita, i a més ho fari 
simbblicament invocant la protecció dels camps i de les llars, mentre que el ciu- 

'T 
tadi ho far& dels termes, els pobles i les ciutats -com per exemple ens explica Ovidi 
als Fastos-; saltarl damunt les brases del foc ritual, renovarl el vestuari, els atuells, 
etc. Nosaltres, a l'actualitat, no som gens lluny de tot aixb, de manifestar, exterio- 

S 
u ritzant-ho en ritus, la necessitat innata de renovació. Fixem-nos sinó en la festa 
8 més emblematica que tenim en aquest sentit, el Cap d'any. Es tracta precisament 

d'una de les festes més deslligades del calendari natural, pel fet que és una data que 

28 
les diferents cultures han fixat de forma arbitriria d'acord amb el propi calendari i 



que ha experimentat variacions al llarg de la histbria. Doncs bé, tot i aquest deslli- 
gam amb la base natural, nosaltres, actualment, concentrem en un curt espai de 
temps, que pot ser tan sols el de dotze segons, una serie de gestos que exalten el 
significat d'un límit a partir del qual establir un abans i un després. 

La necessitat d'establir aquests límits per a la renovació no la trobem tan sols a 
la festa de Cap d'any, sinó també en nombroses celebracions i alguns costums que 
aniran pautant el pas del temps anual. Així el sentit cristi2 de la Pasqua o, en el 
costumari de l'home urbl, I'antic costum de renovar el vestit en aquestes i d'altres 
dates assenyalades (Per Nadal qui res no estrena res no val), o en el mateix fet de for- 
mar les fogueres de sant Joan a partir de trastos vells i no de llenya preparada a 
propbsit, etc. 

Mite i misteri 

Quan proposem que caldria a l'home actual retrobar el sentit de la festa per re- 
trobar-se a si mateix, ho fem tenint en compte que aquesta és portadora tant del 
sentit de grup, del ritual social, del mite, com d'una part d'inconegut, de misteri. 

En efecte, ja hem dit més amunt que les absencies del domini mític d'una fes- 
ta, del coneixement exacte del seu perque, dels seus orígens, no pressuposen l'ex- 
clusió de l'individu a la celebració social i a sentir-se'n partícip. La festa, la celebra- 
ció grupal manifestada en un ritus, comporta sovint l'existencia d'un espai no ex- 
plicat, misteriós que sovint trobem unit al fet tradicional. 

Aquests espais per al misteri són els que s'han anat fonent a la nostra societat, 
sovint adelerada a donar explicació pragmltica a tota cosa. A no permetre la dife- 
renciació entre explicació i sentit. 

Des de diferents camps de la psiquiatria i la psicologia s'ha assenyalat la per- 
dua del sentit grupal -familiar, social, cultural-, i de les manifestacions que l'exte- 
rioritzen, com ara la festa, així com la necessitat de l'home al mite, com una de les 
causes de I'angoixa que caracteritza l'home actual. ' 

Igualment, la necessitat del mite ha estat assenyalada des de diferents camps - s del saber. Ho ha manifestat el pensament filosbfic modem, la psiquiatria, sobretot s 
la psicoan81isil i algunes branques de la ciencia com la física i la biologia. ,2 

'T 

$ El mite, i la seva expressió narrativa nitjancant la festa i el ritual, també ha de 
contribuir a l'afirmació de la identitat col.lectiva. I ens cal recordar que una 5 u 

1 Són nombroses les personalitats que han estudiat o considerat aquest aspecte, aixícom les diverses irees del 5 
coneixement que I'han tingut en compte; n'assenyalem només algunes fonts més acostades als nostres dies: 
Nietzsche a L'on'gen de 10 trog6dio; en el camp de la psiquiatria, sobretot, la psicoanilisi, i més a I'actualitat i 
d'una forma específica Rollo May a The Cryfor Myth, del qual hi ha una versió en castelli a I'editorial Paidós; 
estudiosos i literats com Canetti a Mosse und Mocht, versió en castelli a AlianzaIMuchnic; en el camp de la 
ciencia, biblegs com M. Bronson; L. Duch a Mite i culturo, PAM, etc. 29 



col.lectivitat no és un ens abstracte, sinó que és formada per individualitats. Una 
individualitat que, recentment, veiem proclamar com a expressió de llibertat i d'u- 
niversalitat, el deslligam grupal, una pretesa absencia d'identitat cultural que vagi 
unida al concepte de nació, sense adonar-se que per a poder reconeixer i acceptar 
l'altre, ens cal fugir de la falslicia de tot all6 que ens negui la propia identitat. 

Festa i ensenyament 

fis ficil, per als qui ens dediquem a l'ensenyament, de distingir dues formes 
prou diferenciades de viure i transmetre la festa en el món de lfeducaciÓ obligatb- 
ria. D'una banda, la de les escoles que s'han organitzat considerant-se un element 
més de l'entorn social i cultural del qual formen part, i de l'altra, les que viuen des- 
lligades del seu entorn. No seria just considerar-ho així d'una forma absoluta, per6 
sí que podem distingir, a Catalunya, una gran diferencia entre les escoles de les 
grans ciutats i les que trobem a comarques, a ciutats, viles i poblacions més redub 
des, on la imbricació amb l'entorn és més natural. 

Hi ha dues circumstincies que han contribu'it a accentuar aquesta diferencia- 
ció. D'una banda el fet inqüestionable de la vida a les grans ciutats, amb un costu- 
mari propi o desdibuixat, amb condicionants per a la convivencia, les relacions so- 
cials, la consideració del temps, l'allunyament de la natura, el contacte amb aques- 
ta d'una forma poc realista i esparsa, on, tot plegat, fa que els rituals trobin poc es- 
pai per a la celebració i que en tot cas n'ofereixi de nous més mediatitzats per no- 
ves expressions culturals. Pensem, sinó, en el fet que es produeix en l'imbit fami- 
liar ciutadi quan, generalment, són els més menuts els qui aporten els punts de 
pauta del calendari festiu des de l'escola cap a la família, i no a l'inrevés o, com cal- 
dria desitjar, a l'unison. 

De l'altra, el fet també cert que l'home de la gran ciutat ha manifestat un en- 
yor de la natura perduda així com #algunes manifestacions que la vida urbana li 
ha fet perdre. Aquest enyor s'ha vist pal.liat en certa forma per les modernes vies 
de comunicació, per la massiva popularització del cotxe com a utilitari, que es pro- 
dueix des dels anys seixanta i que permet a l'home retrobar-se amb l'entorn natu- 

-. ral fins al punt de popularitzar també el fenomen de la segona residencia. Tot ple- 
I? 

gat, perd, ha fet que l'home es mogui a la recerca d'unes arrels perdudes o estron- 
.2 cades. En el cas de la festa, aquestes circumstincies han fet que l'home urbi passés 
'T 

B d'un passat on se sentia participant de la festa a ser-ne un espectador i que, de retop, 
algunes festes esdevinguessin al seu torn espectacles per a una part determinada de 
la població. 

O 

1 Les comunitats més reduides, que permeten una relació més quotidiana, com 
trobem als barris, les viles, etc., fan possible que l'escola no visqui tan deslligada de 
les celebracions que porta el pas del temps, que identifiquen la propia comunitat 
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de la qual forma part. Que la preparació d'una festa sigui viscuda pel nen no com 
un fet extemporani o artificiós, sinó que veu preparar i viure en altres Bmbits com 
el familiar o el comunitari. 

Tenint en compte tots aquests factors de la nostra realitat, el món de l'ensen- 
yament, i en concret el centre educatiu, hauria de fer un treball de reflexió per veu- 
re si la seva trajectbria ve justificada per l'entorn d'on forma part o si, com sovin- 
teja, la festa és només un conjunt de moments diferents que fan la seva aparició de 
tant en tant com un aturament especial que realitzem en determinats moments 
del curs. 

Si pretenem contribuir a una formació integral de la persona, no podem re- 
duir el concepte de festa a unes determinades celebracions que destaquen per da- 
munt d'unes altres: la festa de la castanyada, el carnestoltes i la diada de sant Jordi, 
per exemple. De vegades observem com aquestes festes han esdevingut escolars, 
com han anat creant fins i tot la prbpia literatura i modificant la mitologia ori- 
giniria, fins al punt, en alguns casos, d'iniciar un camí deslligat del conjunt de la 
societat que no sabem on pot menar. 

Una falsa interpretació de l'element folklbric, fins i tot del mateix concepte, 
com d'un fet superficial, lligat a unes determinades manifestacions dlBmbit molt 
localitzat, no és contributiva del conjunt de valors que la festa permet d'assolir. De 
vegades també podem observar com una visió reduccionista més aviat contribueix 
a proclamar una visió molt pobra del missatge que inclou. 

Si l'escola és societat, i la nostra realitat proclama un món cada cop més co- 
municat, i multicultural, pot ser un luxe massa car de cara al futur renunciar, en 
nom d'un fai-lag universalisme, als trets identificadors que han de permetre a tota 
comunitat manifestar-se com a tal, justament per poder acceptar l'altre com a 
igual. 




