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Quan escric aquestes linies, Nadal 
s'acosta. Potser ja haura passat 
quan les llegiu, aneu a saber. El fet 
es que, rumiant, rumiant, m'he 
recordat d'un tema que ja havia 
encetat, temps era temps, a «AI 
Vent», la revista de Terrassa —jo 
soc terrassenc d'adopcio—, i que 
avui em plauria de reprendre: la 
questid de les canpons de Nadal.

Veureu, em penso que es forpa 
curios de constatar que quan horn 
parla de canpons «nadalenques» 
les identifica tot seguit amb les 
nadaies tradicionals. Be: amb 
les nadaies tradicionals que ens 
han arribat despres de I'esporgada 
eclesiastica, esporgada que —en
tre altres coses— modifies subs- 
tancialment la imatge de sant Jo
sep. Sant Josep, a les Nadaies del 
segle XIV, era tractat d'una mane
ra mes aviat grotesca. Recordem 
aquell «Sant Josep Io geperut», 
eufemisme per «Sant Josep Io 
banyut», que no para de beure i 
ballar: «E Josep, que be li pleya 
[donar de beure als pastors], / 
acosta-sse al barral / qui era plen 
de clareya / e tot lo's bech a sson 
cabal.»

Aquest Sant Josep profa, riota de 
pastors, que de vegades arriba a 
dubtar de I'honestedat de la seva 
muller («O las! hi que.m fare?/Ma 
sposa tinch prenyada, / de qui es, 
no.u se»), desapareix per pres
sions prou comprensibles i, dins 
de les nadaies posteriors, es subs- 
tituTt per la imatge santa i serena 
que coneixem.

I la canpd actual? Ha tractat alguna 
vegada a Catalunya el tema de 
Nadal? Cal dir que no gaire sovint, 
i encara d'una manera forpa super
ficial.

Un dels Onze Nadals i un Cap 
d'Any de J. V. Foix musicat per 
Guillermina Motta, la Canqo de 
Nadal per a ningu de Lluis Llach 
—dins d'una linia d'autocritica mo
ral i social d'inspiracid cristiana 
que deriva clarament del poema 
Nadal de Salvat-Papasseit—, el te
ma doble D'un mati, d'una nit de 
Nadal, que Pau Riba recolli al seu 

mitic «Didptria» i que, tot i ser de 
major qualitat que el tema abans 
esmentat —el qual ni tan sols no 
consta al volum que, en principi, 
recull I'obra completa de Lluis 
Llach—, segueix un molt similar 
esquema de denuncia social... I 
gairebe no hi ha res mes! Suposo 
que aixd es conseqiiencia no sola
ment de la degradacio popular del 
terme Nadal, comercialitzat i bui- 
dat de contingut, sino tambe de la 
dificultat de fugir dels topics en 
us, ja vinguin d'una perspectiva 
religiosa, ja vinguin d'una pers
pectiva «critica». En sembla inte- 
ressant de relacionar —i contras
tar— aquest fet amb tres canpons 
franceses relativament recents 
—de Guy Beart, Pierre Perret i 
Georges Brassens— que, tot par
tint d'esquemes prou habituals, 
renoven totalment el plantejament 
d'un tema en aparenpa tan monoli- 
tic.

Guy Beart, a Contrebandier du del 
(1983), parla de Nadal com d'un 
contrabandista que, per un breu 
temps, gosa baixar fins a la Terra 
I'arc de sant Marti, tot despistant 
els «profetes oficials». Beart valora 
Nadal, no pas des d'una perspecti
va religiosa, sino des d'un punt de 
vista purament huma: «En el fons 
tothom t'estima, veil bandit, I car 
tothom te un infant dins seu, / un 
infant que vol creure en I'esperan- 
pa / tot i no saber ben be per que.»

Georges Brassens, a Le Pere Noel 
et la petite title (1960), utilitza 
simbolicament la figura del veil 
Noel per parlar-nos del burges que 
«compra» una noieta tot «salvant- 
la» de la miseria: «Va omplir de 
gra la teva granja, I va posar les 
mans als teus malucs.» Brassens 
utilitza una mascara, una riallera 
mascara de Nadal que amaga ne- 
gror i putrefaccio, i la canpo esde- 
ve terriblement efectiva merces a 
aquest cruel contrast.

Pierre Perret, a Mere Noel (1973), 
es posa dins la pell d'un infant 
que, indignat perque I'any anterior 
el Pare Noel li va portar «una gorra 
de guripa en Hoc del tractat d'edu- 

cacio sexual que havia demanat», 
decideix escriure enguany a la 
dona d'aquest personatge, a una 
Mare Noel que idealitza amb una 
forta carrega de sensualitat, i a qui 
demana certes coses que el seu 
marit mai no concediria («Un I la pis 
per a dibuixar alguna cosa bonica / 
com un casament d'un blanc amb 
una negra: I aixo espantaria els 
veins!»).

Despres d'aquests exemples, go- 
saria afirmar que I'existencia de 
canpons de Nadal en catala no sols 
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passa per la recuperacio i la con- 
servacio de les Nadaies tradicio
nals —recuperacio i conservacio 
tan problematiques en un mon en 
que tot sembla preparat perque la 
gent tingui cada cop menys neces
sitat i menys ganes de cantar—, 
sino tambe per la utilitzacio 
intelligent i, si conve, ironica, 
d'uns esquemes que, si be formen 
part de la nostra tradicio cultural, 
del nostre subconscient coi-lectiu, 
haurien de servir per a potenciar la 
creativitat i la imaginacio, mai per 
a limitar-la. — MIQUEL PUJADO.


