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«El boirós Pare Hivern, conduït pels seus
tres aurigues (tramuntana, mestral i gregal),
irromp frederosament a l’escenari terraqüi.
L’esguard, vidriós; l’alé, esborronador; els bra-
ços, marmoris; i, les barbes, de fràgils volves».
Festes d’hivern? El panorama que dibuixa
Eugeni-Adolf Monjo al seu deliciós Saba vella

no sembla el més adient per festejar. Bona
part del país resta fred o glaçat fins els primers
raigs solars de la primavera. Les nits conviden
al recolliment, a la llar de foc, al confort
casolà. Heus aquí una de les claus de bona
part del ritual nadalenc: la meteorologia afa-
vorint la restauració dels vincles afectius més
íntims i elementals —amb un mateix, amb la
família, amb les amistats.

La resta de l’hivern, però, i si n’exceptuàvem
les cerimònies solsticials —com la Fia-faia de
Bagà i de Sant Julià de Cerdanyola (Ber-
guedà)— i l’amable amollonament de festivi-
tats religioses amb què l’església ha tractat de
dur l’aigua al seu molí —el mateix Nadal,
sant Esteve, sant Honorat, sant Antoni, sant
Sebastià, sant Vicent, sant Pau, la Candelera,
sant Blai, santa Eulàlia—, només hi ha un
veritable protagonista, climàticament inexpli-
cable des d’una perspectiva moderna: el Car-
nestoltes. Adulterat i ensinistrat en la seua
compareixença ordinària –aqueixes festes i
cercaviles amb disfresses que s’escauen entre
el Dijous Llarder i el Diumenge de Pinyata–, el
Carnestoltes s’escola per tots els clivells del

calendari amb tanta murrieria, persistència i
reeiximent que potser caldria parlar, més que
de festa de Carnestoltes, d’unes formes car-
nestoltenques de celebrar la festa. Aquestes
formes, però, no es fonamentarien en la dis-
bauxa i la transgressió com s’acostuma a
postular; ans al contrari, la subversió de l’or-
dre s’hi perpetra ritualment: hom suplanta
l’ordre social i moral establert amb una altre
ordre alternatiu, que té la seua pròpia co-
herència interna, les seues coercions i el seu
llindar de tolerància. Des de les festes de folls
celebrades el dia dels Innocents –els enfari-
nats d’Ibi (l’Alcoià), les danses del Rei Moro
a Agost (l’Alacantí) o la Festa de la Banya de
Castellvell (Baix Camp)– fins a moltes de les
manifestacions del protocol festiu de les Falles
del País Valencià, el Carnestoltes penetra de
molt diverses maneres en les pràctiques festi-
ves de l’hivern: es pot resseguir la seua petja a
algunes representacions entremaliades dels
Pastorets, a la celebració de la nit de cap d’any
–on hom es compel·lit a l’excés i la barrila–,
a les ja popularíssimes celebracions de sant
Antoni, al tel·lúric i ancestral Ball de l’Ós
de les comarques més septentrionals –Prats de
Molló, Sant Llorenç de Cerdans (Vallespir),
Encamp (Andorra)–, etc.Tot plegat ens vati-
cina un escenari que desmenteix rotunda-
ment les visions fredes, tristes i sòrdides de
l’estació i ens convida a la diversió, el gaudi i
–com diuen els que en saben– la restauració
de l’ordre còsmic. Doncs posem-nos-hi.
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