
ntrat el segle XIX, les teories políti-
ques de l’alliberament social (del co-
munisme al nazisme, sense oblidar la

globalització), com en les anteriors etapes
culturals, s’han volgut intervenir en el vell
procés del calendari festiu. Però per veure-ho
amb la suficient perspectiva hem de retroce-
dir una mica més, fins a la Il·lustració, fins a
la Revolució Francesa i el seu intent de refor-
mar el calendari i tot el sistema de festivitats
en benefici del racionalisme, l’eficàcia i la
modernitat.

La que havia de ser la festa principal del
nou calendari, la Festa de l’ésser suprem: ana-
va així, com narra Gilbert Ziebura, a La Fies-
ta: Robespierre “el fundador del nou servei
diví, l’únic culte pur que la moral i la raó han
de reconèixer damunt la terra. Revestit amb
el seu tern de gala [...] avança duent entre les
mans un ram d’espigues i flors encapçalant la
Convenció i, enfilant-se al més alt, celebra el
servei diví. Cala foc a l’embolcall de l’ídol.”
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De la festa
a l’oci setmanal

Aquesta imatge no us recorda les olimpía-
des? I encara –sense voler emparentar-ho en
la intenció, però sí en la forma–, no us fan ve-
nir a la memòria les commemoracions nazis
de Nuremberg, o les nostres –ben nostres per
desgràcia– festes del Primero de Mayo? No cal
que m’estengui més, la vostra informació i
imaginació pot fer la resta.

Aquesta intencionalitat d’intervenir, de
racionalitzar el cicle de festivitats, ja sigui
amb l’excusa de modernitzar i fer civil la festa
popular, ja sigui amb la idea, més actual, de
fer més eficaç, d’optimitzar la producció (no
sentiu un eco com dels plans quinquennals,
de nefasta memòria?), tornarà a fer-se pre-
sent en les teories socials dels segles XIX i XX,
i es tornarà a voler intervenir la festa, amb la
creació d’activitats blanques com la festa de
l’arbre, la practica dels esports, el conreu de
les arts en règim amateur: fotografia, cinema,
música, el bricolatge casolà, i d’altres no de
tan blanques com les rebaixes, etcètera.

La Il·lustració va tenir, i els seus seguidors
ideològics en el temps han tingut, la preten-
sió de domar la festa popular, la festa antiga i
tradicional, la festa rabelaisiana (de Rabe-
lais), pretenent eliminar-ne els component
salvatge, insubordinat. S’ha pretès, en etapes
diverses, també en la rabiosa contemporane-
ïtat, crear una festa moderna, civil i civilitza-
da, s’ha pretès extirpar-ne els components
nihilistes i tots els riscos d’insurgència que
conté tota activitat que se celebra al carrer.

Festes que no commemoren res
I darrere d’aquesta festa civil i ordenada, mo-
derna i domada ha aparegut, com no podia
ser d’altra manera, la festa comercial, consu-
mista: tota una sèrie d’activitats reiteratives i
fora de tot context temporal i vital; no com-
memoren res, no celebren altra cosa que l’oci
setmanal ordenat i controlat: res que alteri la
productivitat necessària, res que la descon-
troli. Activats en què la societat que hi con-
corre ja no controla, i en l’organització de la
qual no hi participa, i que, com en aquell in-
tent de festa civil que havia de néixer fruit de
la raó i la civilització, n’ha esdevingut mera-
ment observadora passiva i subjecte d’explo-
tació.

Les festes rave acaben sent caricaturitzades
amb el mot pejoratiu de botellón i, estigma-
titzades per l’autoritat, són repudiades per la
societat benpensant i no tan benpensant.
Anteriorment ja hagueren de sofrir aquesta
estigmatització el moviment hippy, i altres
sorgits als EUA com a reacció contra la guer-
ra del Vietnam. En les darreries del segle XX
el nostre país conegué un moviment recupe-
rador de la festa que coincidí amb els darrers
moviments democràtics, per sostreure’s de la
dictadura franquista. D’aquell llarg procés,
però concentrat en el temps, en tenim me-
mòria en les festes postdictadura que orga-
nitzava l’Ajuntament de Barcelona: Sant
Joan, Carnaval, etcètera. Com una premoni-
ció del que el futur ens preparava, aquelles
celebracions que van començar a la recta de
l’Estadi (un espai obert), van acabar al Sot del
Migdia (un espai que podia dedicar-se a un
camp de concentració). ❋
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l català de Menorca té una riquesa ex-
cepcional. Hi conflueixen la història,
la insularitat i un tarannà lingüística-

ment creatiu. Dissabte passat, a Ferreries,
vaig espipollar uns quants mots menorquins
en el marc de la Fira del Llibre en Català, da-
vant d’un públic molt ben predisposat a xalar
amb la llengua.

La varietat lingüística menorquina dona-
ria per a una llarga sèrie d’articles com els que
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Mèrvels?

MOTACIONS  MÀRIUS SERRA

publicava el desaparegut Pere Melis sota un
títol presidit pel verb espipollar (prendre pe-
tites porcions d’una cosa). Però val la pena
posar el focus en alguns anglicismes que han
perviscut en menorquí des de la dominació
anglesa del segle XVIII. Potser el més conegut
és xoc (chalk) per designar el guix d’escriure a
la pissarra, però n’hi ha d’altres més o menys
vius, com ara boinder (bow window, finestra
d’arc), moc (mug, gerra), bótil (bottle, ampo-

lla), un ull blèc (black, negre), xumeca (shoe-
maker, sabater), fer un trinqui (drink, fer un
beure) o estic (stick, bastó).

El que trobo més meravellós és mèrvels (o
mèrvils). Prové de l’anglès marbles i designa
l’infantil joc de les bales. Els ciutadellencs,
però, també en fan un ús genital. No els agra-
da que els toquin els mèrvils, tal com ara els
passa als seus veïns maonesos amb l’esguerro
del Maó-Mahón. ❋O
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