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TE FESTES UNA SOCIETAT 
QUE FA VACANCES? 

Salvador Cardús 

C onsidero que per tenir 
una perspectiva glo
bal de coneixements 

d'una cultura, d'un poblé 
d'un país, i ens limitessin les 
possibílitats a una sola qües-
tió, ens podríem fixar en la dis-
thbució social del temps per la 
qual se regeix. 

No voldria dir que és 
rúnica o la mes interessant de 
les qüestions possibles que es 
podrien triar Pero en darrer 
terme, el «calendan» d'una cul
tura permetconéixer-ne forga 
profundament tant Testructura 
sócio-económica com el sis
tema de significacions —la 
cosmovisió— en la qual 
aquesta estructura troba la 
seva legitimació. 

És per aixó també, que 
fins i tot tora del cas hipotétic 
de la «única pregunta possi-
ble», també quan estudiem 
una societat que coneixem 
prou, els canvis que es pro-
dueixen en la seva organitza-
ció calendaría i temporal en 
termes generáis, ens permet 
descubrir la naturalesa 
d'aquests canvis, el tipus de 
determinacions socials que els 
produeixen, i la facilitat o la 
resistencia amb qué son 
rebuts pels individus que en 
formen part. 

En particular, en l'organit-
zació calendarla hi teñen un 
lloc preeminent alió que en 
diem «testes», d'una manera 
genénca, tot i que un simple 
exercici dlntrospecció refle
xiva ens pot fer adonar que hi 
ha testes i testes. El calendari 
de testes és especialment inte
ressant perqué fa forga expli-
cit qué és alió que un grup 
social celebra. I sobretot, com 
celebra alié que considera 
important en la seva experien
cia coHectiva. 

Per anar bé hauríem de 
desíer un primer maleníés. I és 
que en la societat actual es 
confon amb molta freqüéncia 
alió que son testes amb alió 
que és simplement temps 
ocios. Ileure. I no sempe el 
temps no praductiu és aprofi-
tat per celebrar res. Hi ha. 
dones, «dies de testa» en qué 
de fet no es «fa festa*». I hi pot 
haver dies en qué «fem testa», 
o en voldn'em fer, sense que 
de fet, laboralment parlant, ho 
sigui. 

Aquesta confusió és inte
ressant de desfer perqué la 
dicotomía treball-lleure no es 
correspon exactament amb la 
de treball-festa. que és mes 
propia d'una societat tradicio
nal en qué no existeix un 
«temps Iliure» tal com avui dia 
és concebut i, sobretot, 
practicat. 

Així dones, també quan 
paríem de les testes populars 
o tradicionals tal com son vis-
cudes avui dia, cal anar en 
compíe en si, malgrat la con-
tinuítat en les formes, també hi 
ha continuítat en el sentit d'alló 
que se celebra. O si mes aviat 
aquella festa popular que es 
vol recuperar no s'ha conver-
tit en un pretext —comercial o 
polític— que o bé es fa pero 
no se celebra, o bé es reivin
dica sense que sigui veritable-
ment popular 

fvlassa sovint, la recupera
do de la íradició, allegant pro
fundes arreis culturáis o la 
necessitat de mantenir identi-
tats coHecíives poc o molt en 
crisi, no és sino un pretext per 
mantenir un mercat de con-
sum o bé un mercat ideológic 
que s'imposa, de fet, sobre la 
voluntat coHectiva, de la que 
no n'és pas una exigencia 
obvia, 

De fet, en sentit estríete, 
alguns analistes socials ens 
dirien que el terme «popular» 
només seria aplicable a un 
tipus de societat en qué la cul
tura del poblé baix, de la 
ciasse treballadora, fos relati-
vament autónoma de la cul
tura de la ciasse alta. Pero en 
una societat en qué no és fácil 
de destriar entre cultura popu
lar i cultura de masses, i que 
a mes aquesta cultura no és 
produída autónomament, sino 
que és el resultat d'unes liéis 
económiques de mercat de 
tipus general, no és segur que 
sigui massa idoni seguir par
lant de cultura popular o tra
dicional. 

Tanmateix, és cert que es 
mantenen formes de celebra-
ció coHectives que s'ajusten a 
unes característiques que pot-
ser ens podnen ajudar a dis
cernir amb mes criteri si som 
davant d'una festa, en el sen
tit pie de la paraula, o bé si 
som davant d'un simulacro de 
festa i per tant simplement en 
una ocasió de Ileure buit, és a 
dir, de vacanga. 

La festa. dones, seria molt 
sintéticament: a) una exaltació 
de la vida coHectiva; b) una 
ocasió de retrobament públic; 
c) un pretext per a la concen
trado en un espai central car-
regat de significacions coHec
tives; d) una acceHeració de 
l'activitat; e) una experiencia 
de l'excés i un cert malbarata-
ment —potser ritual— de 
recursos. En canvi, la vacanga 
moderna implicarla: a) la dis-
persió del grup; b) la reclusió 
en la vida privada; c) la solitud 
en la periferia; d) el relantiment 
del ritme de la vida social; i e) 
un exercici de consum contro-
lat i obligatori. 

Tot plegat ens portarla a 
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una llarga discussíó sobre si 
encara hi ha testes a la nostra 
societat, sobre si cada vegada 
n'hi ha mes o sobre si cada 
vegada en fem menys de 
fesía. Sobre si les festes tradi-
cionais actuáis celebren o no 
el mateix que celebraven fa 
cent anys, o fins i tot si és que 
encara se'n poden dir propia-
ment festes o ja formen part de 
les activitats programades per 
al temps de vacances. I 
encara, si és que hi poden 
haver festes que siguin cele-
brades per íothom, o bé si es 
poden inventar noves festes 
populars encara que no siguin 
íradicionals. 

Respondre-ho és una 
teína tan llarga que no ens 
deixaria fer gaire festes... 

LA DESCOBERTA 
DE COLOM 

Francesc Feliu 

i y estrena de Cristóbal 
i Colón al Liceu, la dar-

^ ^ reria del setembre 
passat, ha estat un esdeveni-
ment ámpliament comentat, 
criticat i debatut a la premsa 
barcelonina i a les revistes 
musicals especialitzades. A 
Girona amb prou feines n'hem 
sentit a dir res, i, tanmateix, la 
tela del Colón bé mereix un 
comeníari. 

Ningú no pot dir que hagi 
estat un esdeveniment musical 
d'importáncia. Lleonard Bala
da, Teminent compositor afin-
cat a Nova York, ha evitat solu-
cions innovadores que, segur, 
costarien prou d'entendre ais 
IHustres destinataris de la 
manifestació sonora, i ha optat 
en aquesta obra per un eclec-
ticisme gens compromés: les 
parts vocals reben un tracía-
ment forga tradicional, a la 
manera verista o pucciniana. 

IX 

han dit alguns, i s'utilitzen en 
canvi, harmonies más distor-
sionades en el tractament 
orquestral. Coráis torga reeixi-
des d'ascendéncia orffiana, 
llargs recitatius —excessius 
segons els crítics—, i temes 
musicals de reí folklórica com
pleten el refregit musical sobre 
un text passador d'Antonio 
Gala, potser poc adequat per 
a la dramatització operística. 

En tot cas, haurá estat 
transcendent per ais ambients 
melómans del nostre país el fet 
que, amb aquesta obra, ens 
hágim retrobat amb un Josep 
Carreras en plena forma des-
prés de la llarga malaltia, i 
hágim pogut comprovar una 
vegada mes, l'excelsitud, 
encara vigorosa, del tándem 
Carreras-Caballé.. 

Pero la importancia que 
s'ha donat al Cristóbal Colón 
és d'una altra mena. L' estrena 
d'aquesta ópera ha estat un 
esdeveniment elitista, «de 
societat» en diríem, que ha 
servit per engegar tot l'engra-
naíge estatal de la celebrado 
del V Centenario; «bajo ningún 
pretexto la mayor o menor 
cualidad intrínseca de la 
representación podía empa
ñar el brillo de la velada», deia 
el croViista de La Vanguardia. 

S'ha insistit molt en el 
carácter de desgreuge ais mo-
narques espanyols d'aquest 
acte—, on era completament 
absent la llengua cata lana-

per les xiulades rebudes poc 
dies abans en la inaugurado 
de l'estadi olímpic de Montjuíc. 

Mal que no tos un deis 
procediments habituáis de la 
rema católica, la utiiització de 
la cultura com a pretext enco-
bridor d'una voluntat social o 
política determinada era ja un 
recurs d^alló mes natural per 
ais illustrats del segle XVIll i 
aquell rei Caries III que ara tant 
ens promocionen, i ho segueix 
essent. La carissima produc-
ció d'aquesta época que fa 
mes de dos anys que s'estava 
preparant, amb espectaculars 
recursos escenográfics, ha 
estat subvencionada entera-
ment per organismes públics; 
la comisión del V Centenario 
per una banda, i per l'alíra, 
¡'empresa estatal hidroeléctrica 
ENDESA, el president de ¡a 
quaf entregava ais reis, a 
l'entreacte, una medalla com-
memorativa de lefeméride. 

Pero la mediochtat del 
producte, en aquest cas. des-
qualifica la inversió pública. 
Com han apuntat alguns crí
tics, cal exigir a alió que es fa 
amb els diners de tots una ren-
dibilitat social ben definida; un 
profit que s'obté només quan 
es provoca d'una manera o 
altra. la resposta social, tavo-
rable o adversa: quan s'aposta 
per la innovado, per l'origina-
litat; quan, en definitiva, 
s'accepta el risc d'equivo-
car-se, 
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