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Es diu que les

eelebraeions de Car-
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lIigats als cieles

que marca la

natura,

desenvolupats amb

el doble objeetiu de

marcar la separaeió, .
entre el période

im p ro d u et iu (lj!

"I'hiver n.~ l' es t iu ,
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UNA FESTA
AMB ARRELS

PRECRISTIANES
Ricard Belascoain,

historiador

quest canvi prodult en la natura s'as-

socia en alguns lIocs a la inversió deis

rols que els individus juguen en el si

de la seva societat, i es destina a pro-

piciar una catarsi que mantingui

I'equilibri social.

Aquesta concepció tradicional del fet

festiu propicia igualment ;que cada

cultura desenvolupes les seves formes

de celebració. Des deis carros d'herba

i menjar que els celtes estimbaven per

les vessants de les muntanyes, a les

festes deis esclaus romans, on aquests

eren lIiures per manar i triar un rei pel

temps que havia de durar la festa, ao

a les "lupercals" igualment romanes,

on joves nus perseguien i fuetejaven

les donzelles amb espolsadors, fets de

la pell de bens sacrificats amb la in-

tenció simbólica d'incitar a la repro-

ducció, o a les festes relacionades amb

els ossos que tenen lIoc principalment

a les zones del Pirineu, per considerar

que és el moment en que I'animal dei-

xa d'hivernar i per tant anuncia l'arri-

bada del bon temps.

És evident que en gran part de

les fórmules deis carnavals

actuals podem trobar elements que

recorden aquestes arrels tradicionals,

pero ha plogut molt i les coses han

anat canviant. Ja a l'Edat Mitjana, amb

• I'aparició deis primers Burgs, que es-

devindran la forma primitiva de ciu-

" tat, nascuda al voltant d'un castell o

recinte emmurallat. Aquest donaran

pas al naixement d'un tipus de pobla-

;; dor estable que viu del treball tecnic
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artesanal i que progressivament ani-

ran formant barris. Grups gremials i

professonals que a no depenen direc-

tament deis cicles naturals per a lIur

feina, peró si per a I'obtenció de rna-

teries primes i per la comercialització.

Aquesta nova forma societal organit-

za les seves testes a imatge i referen-

cia del que coneix, el món rural, pero

aplicades al seu nou model, és a dir,

de forma grupal o gremial, per tal de

retorcer els Iligams entre els seus mem-

bres, i alhora diferenciar-se respecte

deis altres grups. Ellloc d'expressió de

lIur manifestació constinua essent I'es-

pai obert, els carrers i palces. En aquest

període la festa es converteix en un

joc, a cops violent i intens, represen-

tat per les "testes de bojos" o carna-

vals com el de la ciutat de Romans.

Amb la concreció de la noblesa urba-

~a i de la gran burgesia es mesura la

fésta principalment al carrero No és

convenient que sobrepassi certs límits

de violencia i posi en perill el bens deis

ciutadans. Elsespais tancats, els palaus,

les finques, etc., adquireixen un caire

excepcional, i gran part de la vida, tant

social com política, es desenvolupa en

ells. La festa hi tindrá entrada. Aixó

no implica un canvi en si; si no una

ampliació del rnarc, La burgesia com a

classe diferenciada social i económica-

ment potent, ha d'impregnar d'un al-

tre carácter els seus actes. El Carnaval

florentí, venecia, etc., és abans que res,

I'exhibició del luxe, I'ostentació, el

gran espectacle: una astorada pompa

per impressionar la imaginació, seduir,
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Les[estes reiacionadesamb els óssostenen l/oe principalment a les zonesdeis Pirineus, per considerar

que ésel mamen! en que l'animal deixa d'hiuernar i, per tant, anuncia t'arribada del bon iemps.

enlluernar, satisfer més els sentits que

les necéssitats. Els balls, les mascares.

les cavalcades de música, els ernpos-

tissts d'escenes vivents i els "trionfi"

cantats, prenen el protagonisme.

esferes. Aquesta tendencia cornenca a

marcar Ia progressiva reducció de la

influencia del món rural a favor de l'ur-

bá, tendencia que continua fins als

nostres dies en que per efecte deis

"És evident que en gran part de les fórmules deis

carnavals actuals podem trobar elements que recorden

aquestes arrels tradicionals, pero ha plogut molt i les

coses han anat canviant. ','

Al carrer, I'altra resta, la del poble, con-

tinua potenciant una di~bauxa rnés "~
truculenta, I~ >?tira i algu altre ajus-

tament de comptes. La festa ,~sdeve ~

plenament urbana, pel fet que afecta

a tots els seus estaments, imprimeix un

carácter específic i influencia altrés"

El contacte deis catalans, mariners, co-

merciants ... amb els ports italians els

segles XV i XVI facilitaran la coneixen-

mitjans de comunicació es produeix un

procés d'influencia invers, del món

urba al rural.
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ea d' aquestes formes de celebració, que

en la mida del possible seran adopta-

des, assimilades, ondicionades a les ea-

racterístiques de Ilurs celebracions.

Amb I'arribada posteriora América,

aquests exportaran unes formes ja

amb adaptacions i on rebran noves in-

fluencies de celebracions autoctnes.

que si bé no tenen res a veure amb

carnavals, si que hi tenen amb rituals

naturalistes, animistes, d'inversió i de

relació amb la seva concepció cosrno-

qonica del rnón. El mestissatge no sois

és físic, també cultural.

El retorn deis americans als seus ports

d'origen, en molts casos convertits en

nous rics, aportara una nova anelada

d'exostisme a les celebracions, atra-

vés de les quals ells mateixos mostra-

ran el seu protagonisme en la histo-

ria, i impregnaran alguns carnavals

peninsulars, principalment de ciutats

costa neres.

Aquesta evolució és la que ha marcat

els actuals i diferentsmodels de Carna-

vals que coneixem. Els de carácter ru-

ral, conservadors de rituals de transi-

ció, encara que descontextualitzats, on

animals -corn l'ós a Andorra- o ninots-

a diferents Ilocs del País Base- són co-

protagonistes amb menjars col·lectius,

mascarades i disfresses prirnaries. A

aquells altres on la sátira, la crítica socal,

la contraposició entre hipotétics grups

i la combinació entre espais oberts i

tancats són elements principals, com és

el cas de Vilanova i {a Geltrú i Cádiz, o

aquells altres, Sitges, Tenerife ..., on el

fá'ctor predominant és la Iluminositat,

l'exotisrne, el lluirnent, la parafernália

i I'embalum .•


