
Avui, parlem del que parlem, no
costa pas massa relacionar-ho amb
els actuals processos de globa-
lització: la informació, el comerç, les
creences, els valors, els conflictes....
Ben poc entendríem tot allò que té
a veure amb la nostra societat si no
tinguéssim en compte les intenses i
dinàmiques interaccions que es pro-
dueixen a nivell planetari. I el ma-
teix succeeix amb tot el que respec-
ta a l’àmbit festiu.Atès que la festa és
quelcom ben humà, que necessitem
les festes, que difícilment podríem
trobar per tant societats sense elles,
no ens ha d’estranyar en absolut que
parlar de festa i globalització sigui
del tot adient.

Òbviament, en el primer que
pensem en parlar de festa i globa-
lització és en la difusió i els conse-
qüents processos d’hibridació. Festes
com les de Cap d’Any, el Carnes-
toltes o les que es fan per celebrar
victòries en l’àmbit esportiu s’inter-
nacionalitzen fàcilment i s’hibri-
ditzen irremediablement amb ele-
ments locals.1 En tot això, gloca-

lització és un terme clau. Però en
aquest article em volia centrar en un
aspecte molt concret de les conse-
qüències de la globalització en l’àm-
bit festiu: la visibilitat.

El concepte de «visibilitat»
constitueix una eina més per ajudar-
nos a entendre els complexos pro-
cessos d’interacció que configuren
l’àmbit social. I el que està clar és
que globalització té molt a veure
amb visibilitat. Avui s’afirma sovint
que no existeix allò que no surt a les
pàgines del google, conseqüència i
ensems motor de la globalització.
I allò que proporciona internet és
precisament visibilitat.

Andrea Brighenti, en un article
dedicat a la problemàtica de la «visi-
bilitat» des de la perspectiva socio-
lògica, proposava un esquema con-
ceptual que ens pot servir per en-
tendre millor què és o què implica
la visibilitat. En aquest sentit, parlava
de «reconeixement», «descontextua-
lització» i «control».2 Això és perfec-
tament aplicable a l’àmbit de la festa
en el context de la globalització.

L’aspecte més positiu de la visi-
bilitat és sens dubte el reconeixe-
ment. Avui dia, gràcies a les fonts
d’informació associades als proces-
sos de globalització, hom sap de
festes que se celebren en indrets que
potser no ha visitat mai. No cal
haver estat al Brasil, a la Xina o a
Alemanya perquè bona part de la
població del nostre país tingui algu-
na idea de què és el Carnaval de
Río, la celebració xinesa d’Any nou
o l’Oktoberfest, la festa de la cervesa
de Munich. I el fet de conèixer la
seva existència constitueix un in-
centiu per a molts per organitzar els
seus viatges de lleure de manera que
puguin ser testimonis directes d’allò
que els mitjans de comunicació els
han mostrat. La gran visibilitat que
tenen festes com les de San Fermín
a Pamplona, ja des de fa molt temps,
o la Falles de València fan que molts
dels que hi participen provinguin
d’indrets ben llunyans. L’interès que
tenien els promotors de la festa de la
Patum de Berga per ser nomenada
patrimoni immaterial de la huma-
nitat anava en part en aquest sentit:
aconseguir reconeixement a través
precisament de la major visibilitat
que pressuposa el fet de figurar en el
llistat de béns culturals de la Unesco.

Les noves possibilitats de visibi-
litat que van associades a la globa-
lització no es limiten però al fet de
fer-nos conèixer festes en concret
d’altres latituds. Allò que també ens
assenyalen és que aquella festa que
per a nosaltres pot ser tan important,
la festa que des d’infants hem anat
seguint moment rere moment i
esperant-la amb impaciència és, de
fet, només una festa més entre mol-
tes d’altres que es fan arreu. Amb
això es descentra la nostra mirada.
Dins d’aquesta multitud de festes
que es presenten davant els nostres
ulls, i el fet que n’esdevinguem
conscients, té molt de sentit que, en
el marc dels processos de canvi que
experimenten les manifestacions
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de la identitat festiva. Són moltes les festes d’arreu que s’identifiquen 

amb aquest tipus d’indicadors com, per exemple, el mocador  dels sanfermines 

de Pamplona o el capell vermell de la Patum de Berga.
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festives en l’actualitat, es doni la
pràctica d’instaurar distintius que
facin al·lusió directa a la festa en
qüestió.Això es pot apreciar molt bé
en tot allò que concerneix la indu-
mentària. Són moltes les festes d’ar-
reu que s’identifiquen amb aquest
tipus d’indicadors com, per exem-
ple, el mocador vermell dels sanfer-
mines de Pamplona, el capell de la
Patum de Berga o les túniques dels
tamborinaires del Baix Aragó per
Setmana Santa. Segons ens diu
Francesc Vicens en el seu llibre
sobre festes de Sant Antoni a Ma-
llorca, s’ha introduït recentment en
aquestes celebracions el costum de
dur camisa blanca i mocador ver-
mell com a distintiu.3 I en moltís-
simes festes d’arreu resulta fàcil
observar que hom llueix el nom de
la població gravat a la samarreta jun-
tament amb al·lusions icòniques de
la celebració. Abans això no es feia,
i tampoc no feia cap falta. La gent
del poble ja sabia de quina festa es
tractava sense que hagués de recór-
rer als distintius. Avui es van adop-
tant distintius per mimesi, però una
mimesi que té tota la seva lògica.
Aquests canvis cal entendre’ls dins
de la lògica dels processos de glo-
balització del món actual.Aquest ús
d’indicadors cal emmarcar-lo dins
de la lògica d’entendre la pròpia
comunitat no com a quelcom aïllat
sinó dins del complex teixit de
múltiples relacions d’un món glo-
balitzat. No només celebrem festes
sinó que també volem que hom
sàpiga que les celebrem. La globa-
lització implica uniformització a ni-
vell estructural però també exhor-
tació de la diferència a nivell de
superfície. Per una part, doncs, la
necessitat estructural de recórrer als
distintius. I per l’altra la diversitat
d’aquests distintius.Avui dia hom no
es limita només a celebrar la festa
llegada per la tradició sinó que mal-
da per deixar ben clar també a través
dels distintius de quina festa es trac-
ta i quina és la col·lectivitat que la
celebra. Es tracta, doncs, de donar-li
visibilitat. Hom sap que la seva festa
ja no els pertany només a ells, sinó
també als visitants, a les audiències
dels mitjans de comunicació i, en
darrer terme, han esdevingut cons-
cients també que la festa forma part
de l’immens fons patrimonial de la
Humanitat sencera. La pràctica de
la UNESCO de declarar determi-
nades manifestacions culturals com

la Patum, el Cant de la Sibil·la o el
Misteri d’Elx com a patrimoni de la
Humanitat no és sinó el corol·lari
de tot això.

Visibilitat també implica òbvia-
ment descontextualització. És obvi
que les imatges que puguem veure
d’una festa qualsevol per internet o
altres mitjans informatius només re-
presenten l’aparador de tot el con-
junt d’un complex joc de relacions
humanes, de diversos esdeveni-
ments i arrelades significacions cul-
turals, talment com podem constatar
a qualsevol festa.Així, la visibilitat de
la que poden gaudir algunes festes fa
que aquestes, per a qui no les coneix
des de dins, rebin sentit no pel que
realment són sinó pel context en el
qual es fan visibles. La festa xintoista
de la fertilitat o Matsuri Kanamara
que se celebra cada any a la ciutat
japonesa de Kawasaki rep turistes
estrangers de forma creixent any re-
re any atrets per la singularitat que
gegantines representacions de penis
erectes siguin tretes en processó. En
aquesta festa, la imatge del penis
apareix de múltiples maneres: com a
tema ornamental i com a merxan-
datge. Hom pot adquirir dolços i
altres menges que reprodueixen la
seva forma i evidentment la seva
imatge no falta tampoc com a sou-
venirs dels més diversos tipus. Allò
però que crida l’atenció és que a
partir del que només és un símbol
icònic de la festa, hom parli cada
cop més d’un culte al penis, cosa que

evidentment té poc a veure amb la
realitat atès que es tracta d’una festa
dedicada a la fertilitat. Però mitjan-
çant la descontextualització, aquesta
és de fet la idea que donen les imat-
ges sobre la festa que circulen per la
xarxa cibernètica o pels reportatges
televisius, que fa que fins i tot la
festa sigui batejada en àmbits popu-
lars frívolament com «Festival Ja-
ponès del Penis». En aquesta festa i
en tantes altres que han aconseguit
visibilitat internacional, les seves
components creencials, rituals, de
sociabilitat a nivell de comunitat ce-
lebrant, etc. són diluïdes o invisibi-
litzades perquè en la seva descon-
textualització allò que prima quan
se les fa visibles és la seva com-
ponent més lúdica o espectacular,
quelcom que òbviament constitueix
un preuat objecte de desig en una
societat de mercat en la qual els
viatges turístics mouen recursos
econòmics tan immensos.

La visibilitat, doncs, proporciona
reconeixement tot i que dugui im-
plícita també aquesta descontextua-
lització que pot arribar a ser força
tergiversadora de la realitat. Però el
fet de poder ser vist i mirat també
implica un altre aspecte molt im-
portant: el control. Així, hom no es
limita a celebrar la riquesa festiva
que a través de les noves possibilitats
de visibilitat arriba a grans audièn-
cies sinó que si pel motiu que sigui
aquestes festes es troben en dis-
sonància axiològica amb els propis
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valors també les censura. Casos ben
coneguts per a nosaltres són els
penosos espectacles festius que es
produeixen a la Península en els
quals la mort d’un animal, el toro,
constitueix el centre de la festa.Tant
a l’Estat espanyol com a l’estranger
s’aixequen airades protestes en con-
tra de les festes del toro de la Vega de
Tordesillas en la qual l’animal és
mort a cops de llança pels joves o el
de Coria en què la tradició consis-
teix a què se li vagin clavant dards a
mesura que se’l fa córrer pels carrers
de la població i se li amputin els tes-
ticles un cop ha caigut exhaust i
moribund. També hi ha protestes
pels mateixos sanfermines i per altres
pràctiques pròpies de terres cata-
lanes i valencianes com els bous em-
bolats o capllaçats.4 En aquests casos,
la visibilitat ja no és sempre tan
benvinguda, quelcom que es posa de
manifest en actituds d’animadversió
en contra dels periodistes i que so-
vint, en les localitats on se celebren
aquestes festes, se’ls veti fotografiar o
filmar. Les conseqüències d’aquestes
mirades censuradores poden ser
molt diverses. Aquestes poden anar
des de l’enrocament dels protago-
nistes d’aquestes tradicions que les
defensen aferrissadament en nom
de les identitats, fins al progressiu
abandó d’algunes d’aquestes tradi-
cions, passant per la introducció
gradual de modificacions per tal
d’alleugerir el mal infligit a l’animal.

Així, per exemple, l’any 2009, l’a-
juntament de Coria prohibí el tradi-
cional llançament de dards al toro
durant la festa5 per evitar la mala
imatge que això donava de la loca-
litat, i a les Terres de l’Ebre hom és
ben conscient de la necessitat de
què les festes de bous siguin com
més «netes» millor.6 També les tradi-
cionals festes amb foc tan caracterís-
tiques dels Països Catalans han estat
víctimes del control que implica
aquesta major visibilitat del fet fes-
tiu, tot i que per altres raons que les
festes amb maltractament d’animals.
Només cal recordar l’enrenou que
es produí amb la promulgació de la
directiva del parlament europeu
l’any 2007 que per raons de segure-
tat limitava molt restrictivament l’ús
d’artificis pirotècnics.7

Visibilitat implica «algú» que vol
fer quelcom visible, un «mitjà» a on
això es fa visible, unes «expectatives»
sobre aquesta visibilitat i un «algú» a
qui això se li vol fer visible.Aquesta
realitat ens fa tenir present que
aquestes visibilitats no han de ser ni
molt menys transparents sinó que
sovint hauran de ser enteses a la
llum d’ideologies ben diverses. Si
ara, a tall d’exemple, entrem en la
problemàtica pròpia de la postcolo-
nialitat, serà bo preguntar-se per la
visibilitat que des de la perspectiva
occidental es dóna a determinades
festes de societats molt marcades per
les nostres ideologies colonials. A

l’Àfrica subsahariana no hi man-
quen òbviament les festes i celebra-
cions de signe més divers però crida
l’atenció que una de les festes de les
quals en els darrers anys els mitjans
de comunicació es fan ressò de
manera més insistent és la denomi-
nada Umhlanga que es realitza a
Swazilàndia en la qual el rei d’aquest
país tria una dona entre milers que
dansen per a ell. Els nostres mitjans
de comunicació també ens propor-
cionen imatges impactants de la
festa xiïta de l’ashura en la qual es
commemora la mort a l’any 680 de
Husein, nét de Mahoma, i que es
caracteritza entre d’altres pel fet que
els homes es flagel·len i deixen cór-
rer vistosament la sang pel seu cos.
Asseguts al sofà de casa nostra tots
haurem vist més d’un cop reportat-
ges televisius sobre aquestes celebra-
cions o bé notícies al diari amb
fotografies ben pintoresques. El mis-
satge que es vehicula mitjançant
aquesta visibilitat atorgada és la clàs-
sica idea de primitivisme i barbàrie
aplicada a altres societats. És cert que
ens repugna la vista de la sang de
l’ashura i és cert que a molts pot
repugnar també el masclisme que
des de la nostra perspectiva associem
a la festa Umhlanga de Swazilàndia.
Sospitosa és nogensmenys la invisi-
bilitat de moltes altres festes que se
celebren en aquests indrets i que
ningú no es preocupa per dotar-les
de visibilitat.
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Visibilitat, doncs, implica reco-
neixement, descontextualització, con-
trol i òbviament ideologia. I ens po-
dem ben imaginar que aquesta major
visibilitat que avui dia tenen moltes
festes en el nostre món globalitzat
pugui arribar a influir en el seu
mateix desenvolupament.Tant pel fet
que el comportament dels propis ac-
tors socials que celebren la festa es vegi
condicionat per aquesta nova visibilitat
que té la festa –no és el mateix
actuar per a la pròpia comunitat que
saber que se t’està observant des de
fora– com també pel fet que si una
de les conseqüències d’aquesta nova
visibilitat és que la festa rep més vis-
itants forans, a la força això també ha
d’acabar influint en la mateixa cele-
bració, no només des de l’aspecte
formal dels actes, que hom intentarà
que siguin més lluïts i possiblement
comercialitzables sinó fins i tot en la
seva mateixa conceptualització. De
fet, ja ho deia John Thompson, els
«mitjans de comunicació no són
mers instruments tècnics que trans-
meten informació d’una persona a
una altra sense modificar la seva
relació sinó que més aviat, en em-
prar aquests mitjans de comuni-
cació, les persones creen «noves»
formes d’acció i interacció que te-
nen les seves pròpies propietats dis-
tintives».8 Resulta doncs fàcil imagi-
nar-se que la festa de la Patum no
serà el mateix pels propis bergadans
quan l’han vist revaloritzada pel fet
que la UNESCO l’hagi declarat
patrimoni de la Humanitat, ni la
pròpia població de Kawasaki enten-
drà la seva celebració xintoista en
honor a la fertilitat de la mateixa
manera en veure’s inundada de tur-
istes que focalitzen les seves mirades

i càmeres de fotos als indiscrets penis
erectes que es treuen en processó, ni
els que celebren el toro de la Vega
ho faran amb la mateixa actitud que
en temps passats ara que saben que
són criticats i menyspreats per molts
que han sabut d’aquestes pràctiques
per la major visibilitat que han pro-
porcionat els mitjans de comuni-
cació. Si volem entendre, doncs, què
significa la globalització per al fet
festiu en general no ens podem
oblidar d’aquest important aspecte:
les noves possibilitats de visibilitat.
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