
La festa
en període
postcristià

n les dècades dels anys setanta/vuitan-
ta sorgí el moviment de reproposta de
la festa, i per extensió d’una part de la

denominada cultura popular tradicional:
música, artesania, etcètera. Cap a finals de se-
gle XX semblà advertir-se l’esgotament
d’aquell projecte que compartí la il·lusió per

l’aconseguiment de la democrà-
cia. Avui s’observa un cert esgota-
ment d’aquell projecte i el rear-
mament d’una vella fixació per
deixar les coses com estaven a
principis dels setanta consistent a
recuperar l’ortodòxia festivo-po-
lítico-religiosa. L’esperit de re-
proposar o reinventar que va de-
finir aquell moviment ha estat
ocultant-se fins avui, per final-
ment ser substituït per un pseu-
domoviment (que certament ja
va néixer paral·lel amb aquell)
que tradueix la reproposta en re-
cuperació, metamorfosi que con-
sisteix a revestir les obsoletes for-

mes festives i celebracionals en llampants re-
cuperacions, mantenint, per ignorància o in-
tencionalitat, simplement la forma, l’exte-
rioritat, deixant l’esdeveniment buit de con-
tingut, buit de sentiment, que era precisa-
ment el que pretenia la reproposta: assumir
allò de valuós que la tradició pogués conser-
var en l’interior de la forma.

La reproposta, que en principi semblava
haver estat entesa i acceptada pels nous diri-
gents polítics que van afegir-se amb entusias-
me a la crida de la presa del carrer per a la fes-
ta, pas a pas va sent desposseïda de l’espai pú-
blic en benefici de la recuperació i la cultura
per a multituds: la quantitat sobre la qualitat,
la imaginació i l’originalitat: com més parti-
cipants concorren a una activitat, més èxit.
Però això sí, cal que aquesta quantitat estigui
controlada.
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La reproposta, que suggeria prendre de la
tradició allò que tenia de valuós per a l’auto-
nomia personal, d’actualitat, va tenir a Bar-
celona una arrencada amb l’organització del
primer carnaval públic després de la dictadu-
ra. Per a aquell projecte, que naixia a l’empa-
ra de la nova visió del manejament professio-
nal d’Elisa Lumbreras, Joan Brossa va fer-ne
el cartell –que, naturalment, va ser prohibit–
i en l’organització dels actes hi participaven
Ramon Barnils, J. Vendrell, Teresa Bruna i un
seguit de persones més, algunes de les quals
posteriorment es reunirien al voltant de la
nova regidoria municipal de Cultura, sota la
responsabilitat de Rafel Padras, en què van
treballar-hi o col·laborar-hi M. Tatcher, J.
Pablo, J. Manyà, J. Guillen, I. Vallès, J. Jansa-
na, D. Llopart, L. Torrado, M. Antònia Pelau-
zi, un servidor, i una llarga sèrie de persones i
grups, com Carrutxa, de Reus, etcètera, que
han deixat constància del significat de la re-
proposta.

La nova Mercè que va eixir-ne, i sobretot el
correfoc, són un segell de les possibilitats del
projecte, així com també ho són la nova festa

de Granollers, les Santes de Mataró, el movi-
ment sociofestiu de Terrassa, la Santa Tecla a
Tarragona, el carnaval de Vilanova i la Gel-
trú, el de Solsona, el de Torelló, entre pocs al-
tres. I inversament, poden ser una mostra de
festa recuperada –no reproposada– algunes
reiteratives trobades de gegants i altres an-
dròmines festives i de federacions recupera-
dores de fires i festes on el moviment festiu
ha estat sotmès a la recuperació més pintores-
ca, més gent al darrere ballant el Jo te l’encen-
dré; més timbals i instruments desafinats, i
menys qualitat musical. I per altra banda, la
proliferació de guinguetes de begudes i men-
jars afartapobres de qualitat abjecte, i para-
des de pseudoartesania; música comercial, i
més joves al carrer ballant el mateix imperti-
nent Jo te l’encendré, però en clau pop.

Avui, una altra tendència recuperadora,
que amb l’excusa d’un desconeixement dels
vells símbols recupera les velles històries, les
velles paraules, tornant-les a endiumenjar.
Un exemple: la proliferació com a espectacle
de recuperades processons dels dies sants. No
tenim remei. ❋
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 Sant Feliu de Codines la gent gran
encara recorda el nom de la seva lle-
polia favorita: la gilda. Una gilda vin-

dria a ser un caramel pla amb bastó, allò que
també anomenem piruleta. Els estudiosos de
l’etimologia no han trobat un rastre gaire
precís de la piruleta, de manera que fan una
d’aquelles piruetes verbals tan suggeridores i
diuen que prové de pirulí, “mot de creació
expressiva enllaçat amb el castellà pirulo (bo-

A
Gilda?
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tija), el francès pirouette (baldufa) i l’italià
dialectal prillare (brillar i giravoltar)”. Els co-
dinencs, en canvi, ho tenen molt més clar: la
seva gilda prové de la pel·lícula homònima
del 1946, dirigida per Charles Vidor i prota-
gonitzada per Rita Hayworth i Glenn Ford.
Obnubilats pels guants (i la mítica cleca) de
l’actriu, potser mai no ens hem fixat en els ca-
ramels empalats, però es veu que en surten.
De seguida que ho expliquem ens tuiteja un

teleespectador menorquí amb la notícia que
a Menorca també anomenen (o anomena-
ven) gildes les piruletes. I un altre ens diu que
a Euskadi ha pres un pintxo anomenat gilda
que inclou un tros de bitxo en vinagre i una
oliva farcida embolicada amb una anxova. A
mitjan segle XX el cinema va penetrar en tots
els àmbits de la nostra vida. També en el ver-
bal. Vaig a buscar una rebequeta per si aques-
ta nit refresca. ❋O
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