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ullejant la premsa de mitjan any pas-
sat m’adono que fa una llarga tempo-
rada que sentim i llegim propostes

que exigeixen la retallada de l’estat del ben-
estar amb maneres de cientificisme i inevi-
tabilitat, ecos que ressonen amb aires de su-
perioritat alliçonadora. Fa uns mesos, jo
mateix, en un article, Treballar per viure o
viure..., i en relació amb la intenció de tres
consistoris metropolitans de canviar el dia
festiu local de la segona Pasqua pel de Sant
Valentí, em definia sobre la qüestió: la vo-
luntat expressada per sectors del “món dels
negocis”, sobretot del financeris-
me especulatiu, de liquidar el sis-
tema de què a l’acabament de la
Segona Guerra Mundial, enmig
d’una crisi política, social, sani-
tària, educativa, etc., van dotar-
se les democràcies europees. Un
sistema, la societat del benestar,
que no tan sols es movia en la di-
recció de solucions econòmiques
i polítiques, sinó també en la de
la cultura i la moral d’atenció a
totes les capes socials, les mitja-
nes i, sobretot, les populars, se-
cularment desprotegides dels
abusos dels poderosos.

L’extensió del gaudi del temps
festiu per a les classes populars
–treballadores– no neix abans
del segle XX. Els anys trenta, a
França, el Front Popular intro-
dueix dues setmanes de vacances
pagades, novetat que, els anys
quaranta, finalitzada la contesa
mundial, s’escampa arreu d’Eu-
ropa. A Espanya són un retardat
dret constitucional a partir del
1978. Aquest temps festiu, acon-
seguit per les classes populars,
substituïa les velles etapes festi-
ves anteriors a la Revolució Industrial.

Unes etapes festives, les del camp i les al-
tres economies antigues, que es practicaven
quan aquestes no permetien el treball, i de
les quals són hereves les que anomenem fes-
tes tradicionals. Es fa evident que les classes
altes no necessitaven aquell temps festiu,
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aquest sector de la societat pot organitzar-se
el temps en funció de les seves convenièn-
cies i negocis, conveniències i negocis que
impliquen, i compliquen, la resta de la so-
cietat. Però aquesta resta de la societat –la
majoria dels humans– sí que necessita
aquests temps festius, els necessita per al des-
cans físic i, sobretot, per seguir creient en la
utopia d’una societat més justa, més feliç;
per no caure en el desànim i la depressió.

La societat antiga, per a aquesta contin-
gència disposava, com ja he dit, de les festes
del calendari, les estacionals i les religioses;

també de les procedents dels vells mites
còsmics. La societat industrial va rom-
pre el vell calendari festiu, en part per la
pèrdua de continguts: la majoria de la
població, dedicada ara al treball indus-
trial, no cultivava, no collia, ja no li ca-
lia saber res sobre el sol, i a penes sobre
el cel. De mica en mica els referents
passaren de l’espai natural a un nou es-
pai urbà, on l’home no depenia, o sem-
blava no dependre ja, de les forces na-
turals, i també oblidà el cel i la seva èpi-
ca. Però la societat humana, sobretot
les capes populars, encara que ja no de-
penguin dels fenòmens naturals, enca-
ra que ja no es cregui en déus prove-
ïdors ni salvadors, segueix necessitant
un temps festiu, un temps per jugar i
gaudir, un temps, com ja he dit, per se-
guir creient en la utopia d’una societat
més justa i feliç; cal seguir creient que
un altre món és possible.
    Els grans cabdills, però, el financeris-
me especulador, no necessiten aquest
temps; ells no necessiten –sembla– ni
cantar ni ballar... no necessiten temps
festiu. George Soros, instal·lat en la seva
taula amb l’orfeó dels seus compares,
un dia decideix fer caure l’economia
grega, i ho fan. Altres com ell, asseguts

al voltant de les seves taules, han decidit que
el segle XXI, els únics aconseguiments de
l’última guerra europea, la democràcia i la
societat del benestar, són deficitàries i cal re-
emplaçar-les. Reemplaçar-les per què? És la
pregunta que ens fem, i temo que la resposta
no ens agradarà. ❋
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Temps de lleure els anys vint

 totes els països hi ha una gran varie-
tat d’apel·latius sardònics que reben
els ciutadans d’una capital quan es-

tiuegen en els territoris més o menys pro-
pers. Potser el més universal és anomenar-
los urbanites, pel seu desconeixement de la
vida campestre, però cada cas desenvolupa
les seves particularitats. En el cas del Princi-
pat, Barcelona té molt de pes demogràfic i
ens toca el rebre als barcelonins. Potser el
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més conegut sigui el de pixapins, clarament
deutor de l’excursionisme motoritzat que va
començar a arrelar a la segona meitat del se-
gle passat. També ens diuen camacos, per
allò d’exclamar “que maco!” amb accent xa-
va just en baixar del cotxe a la recerca del pi
sobre el qual miccionar.

Abans de l’estiu, però, en passar per Ai-
guafreda a la recerca d’expressions autòcto-
nes, em va sorprendre descobrir-ne un que

no havia sentit mai abans: esquenafreds. Re-
sulta que els locals anomenen així els esti-
uejants barcelonins perquè de nit, quan re-
fresca una mica en aquest paratge deliciós,
de seguida corren a buscar un jerseiet i se’l
pengen a les espatlles com si fos un xal, amb
les mànigues penjant pulcrament per da-
vant i el tronc del jersei escalfant l’esquena.
D’aquí, això dels esquenafreds d’Aiguafre-
da. ❋




