
En el marc dels actes de celebració
dels vint-i-cinc anys de Carrutxa
es va organitzar a Reus (novembre
de 2005) una jornada de debat que
volia posar la mirada en una de les
protagonistes indiscutibles de la fes-
ta: la dona. Es va convidar a Jo-
sefina Roma, qui en féu la con-
ferència inaugural, i a continuació
va haver-hi una taula rodona on hi
van intervindre tant estudioses
com dones estretament vinculades
a les diverses manifestacions festi-
ves de la cultura popular. Les seves
aportacions, extretes de la pròpia
vivència personal, van il·lustrar
com havia evolucionat la partici-
pació de la dona en la festa els
darrers vint-i-cinc anys. Més enllà
de parlar de quin ha estat i és el
seu paper en el marc de les festes
en plural –tant d’aquelles festes que
es fan en l’espai públic com en
l’àmbit privat i familiar–, la taula
rodona es va centrar en quin ha
estat el procés d’incorporació de la
dona a les diferents manifestacions
festives, sobretot des del moment
en què es produeix la recuperació
i reinvenció de moltes festes po-
pulars des d’inicis dels anys vui-
tanta, i amb un especial interès
sobre la intervenció de la dona en
el món de la música tradicional i
de la dansa.

El dossier que us oferim en aquest
número de Caramella parteix d’al-
gunes de les comunicacions d’a-
quella jornada i, a més, recull els
casos de festes concretes com ara
la Patum de Berga o les Falles
valencianes.Tots els articles situen
elements d’anàlisi prou suggeri-
dors que busquen visualitzar la fi-
gura femenina en el context de
la festa, alhora que en valoritza la

centralitat de la seva actuació en el
manteniment i transmissió del pa-
trimoni festiu.

La festa esdevé un espai físic i
social excepcional on es desenvo-
lupen múltiples relacions entre
tots aquells que la celebren: exi-
geix de col·lectius i persones que
l’organitzin, que hi participin, uns
se la miren, altres la paguen… És,
doncs, un marc ideal on observar
fins a quin punt es reprodueixen
les relacions de gènere existents
en la societat i de quina manera
aquestes es traslladen al ritual fes-
tiu. Mentre en la societat tradicio-
nal els rols que desenvolupaven
homes i dones en el transcurs de la
festa eren aparentment ben definits
i existia una clara divisió sexual
del treball festiu; cal preguntar-se
si avui les noves posicions i reivin-
dicacions de la dona s’han traduït
també a l’espai festiu.

Habitualment la dona ha estat la
«cuidadora de la festa», un paper
que per a molts és considerat «na-
tural» al sexe femení. Per tant, a la
dona li tocava encarregar-se de to-
tes aquelles tasques vinculades a la
preparació de la festa: guarniment
dels carrers i de la casa (domassos,
catifes de flors, ornaments, para-
ments de taula…), cosien i arregla-
ven els vestits per anar al ball o fer
una dansa…, i especialment procu-
raven de l’avituallament gastronò-
mic, ja fos destinat a la taula o per
anar a l’aplec, i que en les festes
resultava excepcional i una demos-
tració de les pròpies dots culinàries.

Justament sota el títol «Som les
dones, només les cuineres de la
festa?», J. Roma analitza el paper

clau que la dona ha exercit en la
festa i posa de manifest les impli-
cacions materials i simbòliques
que entren en joc quan «la dona es
mostra» en la festa. Un recorregut
per les festes dels successius ritus
de pas descobreix com la dona
combina de manera alternada in-
visibilitat i lluïment. D’una banda,
quan la dona cuina, ja sigui per
Nadal o per Festa Major, exhibeix
tots els coneixements que li han
estat ensenyats i es posa en debat
el prestigi de la família i de les
mateixes dones casadores, malgrat
que roman invisible passant més
temps a la cuina que no a taula.
D’altra banda, determinades festes
són veritables aparadors de les
noies. Durant aquestes, les dones
llueixen els seus millors vestits i
joies: determinades celebracions
exigeixen portar impecable el ves-
tit local tradicional; d’altres oca-
sions requereixen l’estrena de no-
ves indumentàries; cal mudar-se
per anar al ball de festa major o
assistir als actes religiosos.

Aquesta visibilització es manifesta
de manera clara dins el cicle car-
navalesc, en la festa de les Àguedes,
quan les dones casades ocupen
l’espai públic i passen a «dirigir» la
festa explícitament. Pepa Nogués
ens explica com aquestes festes de
les dones van ser recuperades en
algunes poblacions de les Terres de
l’Ebre i el Matarranya a inicis dels
anys vuitanta. Una diada que se
sosté en un inversió simbòlica dels
rols de gènere i que s’estructura en
activitats que exalten de nou els
estereotips femenins, alhora que
la suposada transgressió continua
basant-se en la imitació dels rols
masculins.
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LA FESTA TÉ NOM DE DONA

Montserrat Solà



Durant el temps festiu s’establia no
només com les dones havien de

«presentar-se en societat», sinó tam-

bé «el que havien de representar»

segons els valors dominants: què

s’esperava d’elles quan s’ensenya-

ven en públic i com havien d’ac-

tuar, quins espais els hi eren per-

mesos i quins no, etc. Qualsevol

participació o actitud en el ritual

festiu no institucionalitzada podia

ser objecte de sanció moral per la

resta de la comunitat. Si la festa era

–i és– una representació de la

col·lectivitat que la celebrava, en

la dona sovint es concentrava la

representació de l’ideal de dona

virtuosa i perfecta.

Quan en el seu article Gil-Manuel

Hernàndez afirma que «la dona fa-

llera regna però no governa» i ens

descriu els quatre models de dona

fallera presents en els arguments,

escrits i iconografia fallera, el que

subjau és una concepció masculina

de la festa que enalteix la figura

femenina i la situa com a reina

simbòlica de la festa; quan en rea-

litat la dona no exerceix un con-

trol ni poder efectiu sobre aquesta.

Tanmateix, l’autor apunta que a

partir dels anys vuitanta, quan es fa

notori el nombre de dones en els

òrgans polítics de la festa, aquestes

continuen sent relegades a desen-

volupar les feines «pròpies del seu

gènere» –organització, secretaria,

logística…–, quan no són elles

mateixes qui es perpetuen en la

imatge femenina que fixa la festa.

En les darreres dècades, malgrat la

dificultat de compatibilitzar la vi-

da domèstica/familiar i el món as-

sociatiu, hem assistit a una major

presència de dones en les diferents

expressions de la cultura popular

que busquen superar la desigualtat

de protagonisme i participació de

les dones en la festa. Els nous

espais assolits per les dones en el

conjunt de la societat i el relleu

generacional han ajudat a una

progressiva visibilització de la do-

na en festes com la Patum i han

ajudat a normalitzar la situació.

Albert Rumbo col·labora de nou

amb nosaltres per analitzar com

les dones «fan patum» i ens relata

els entrebancs i anècdotes de les

primeres dones que varen saltar

els Plens.

Aquesta incorporació de les dones

als diversos grups festius –compar-

ses, colles geganteres, castelleres,

grups de dansa, músics de carrer,

etc.– ha estat fruit, com remarca

J. Roma, de la reivindicació de les

dones, però també del mecanisme

de substitució davant la deserció

de molts homes. A més, s’hi ha

sumat el procés de positivització

de determinades manifestacions

festives; així s’explica la incorpora-

ció de la dona a les cobles, a les

bandes de música o als grups de

carrer que acompanyen colles.

Paquita Roig –músic que inter-

vingué en la taula rodona i de qui

no ens ha estat possible afegir la

seva intervenció en el dossier–

explicava, arran de la seva expe-

riència, el menyspreu de la música

tradicional als anys setanta, sobre-

tot si era interpretada per dones.

Durant la dècada posterior, però,

es produeix un canvi en el prestigi

que suposa tocar la gralla; fet que

posteriorment s’estendrà a d’altres

instruments tradicionals.

Un dels àmbits on el nombre de

dones ha superat amb escreix el

d’homes ha estat en els grups de

dansa i els esbarts. Un desequilibri

que ha comportat no poques valo-

racions perverses. Tal com denun-

cia Montserrat Garrich, moltes

noies tenen dificultat per accedir

als esbarts i poder ballar, mentre els

homes no només són un bé apre-

ciat, sinó que compten amb el valor

afegit de la consideració: «quan una

parella balla bé, és gràcies a l’home!

—es diu». L’aparent paradoxa arri-

ba al punt màxim quan, si de nou

analitzem les coordinadores dels es-

barts o d’altres òrgans de la festa, les

posicions de poder i decisió conti-

nuen a mans d’homes.

Si bé ens podríem lamentar que la

conquesta dels territoris festius

tradicionalment masculins ha es-

tat amb evidents limitacions, re-

sulta més enriquidor i crític posar

l’accent en el paper clau que

exerceixen les dones en el context

festiu. En primer lloc, cal subratllar

la dona com a dipositària de bona

part del bagatge festiu i, a conti-

nuació, valoritzar la seva funció

com a transmissora de tot aquest

patrimoni. De fet, justament en el

món de la dansa o de la cançó,

però també en d’altres manifes-

tacions festives, aquest saber de les

dones ha assegurat el coneixe-

ment, continuïtat o recuperació

d’aquest patrimoni.

L’article de Joana Domenge i

Guillem Pont analitza com en la

història del ball tradicional a

Mallorca, la seva popularització i

manteniment –que no és aliè als

diferents corrents ideològics de

finals dels anys setanta i que alho-

ra confrontava maneres diferents

de concebre el ball–, té en les do-

nes el seu reflex i eix vertebrador,

ja sigui en la promoció d’un «fol-

klore mallorquí perfecte» com en

l’afavoriment d’iniciatives més

populars i participatives com ara

l’organització de ballades foraviles

o en cotxeres.

Si en el passat la pertinença a una

confraria permetia a les dones la

participació en festes, cantar, ex-

pressar sentiments i fins i tot feste-

jar sota l’emparament de finalitats

religioses; avui, tant quan la dona

reivindica la seva participació en

determinades festes com si resta

en una present invisibilitat, és en

l’espai festiu –a l’igual que en la

societat– on les dones exerceixen

el poder polític quotidià. Dins de

la cuina, a casa o al carrer, nenes,

fadrines, casades i mestresses ope-

ren sense dificultat en les relacions

de parentiu, de veïnatge, transme-

ten coneixements i secrets, orga-

nitzen, negocien, busquen com-

plicitats i van adquirint nous

espais, malgrat la molèstia, la por

i el conflicte amb el sexe contrari.

En definitiva, com les dones fan

festa, del que volen les dones, de

com pensen i actuen, com es rela-

cionen amb l’altre gènere…, la

festa, precisament, continua sent

un escenari extraordinari.
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