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Pensem que tota festa tradicional en una població, pel fet mateix
d’existir, ja forma part del patrimoni immaterial de la humanitat. No
li calen reconeixements externs per ser-ho. Una altra cosa és el
constructe institucional que distingeix una festa com a patrimoni
local, nacional o de la humanitat. En designar-la com a tal s’està
operant en dues direccions contràries. D’una banda, aquest reco-
neixement pot servir a l’autoestima d’un poble i pot fer que molta
gent se n’assabenti i la visiti, però d’altra banda, allò que constitueix
l’atractiu de forasters, l’orgull identitari i la competitivitat entre
comunitats pot arribar a generar un altre tipus de festa, atenta al
que els visitants volen veure, complaent en unes estructures que es
poden convertir en intocables, però que en privar-les de la seva
evolució normal ja s’estan convertint en una altra cosa, potser escle-
rossada o no, però segur que diferent del seu camí sense comptar
amb aquest estímul extern. I de fet, la mateixa possibilitat d’optar
per una distinció semblant ja pressuposa una selecció estètica dels
elements festius. Sovint es creu que les festes han de ser només
boniques, quan dibuixen el nus de tensions de la societat que les
produeix. La festa té un component identitari per ensenyar-se als
forasters i a les noves generacions, però és sobretot una eina de la
mateixa societat per a si mateixa. Oblidar això seria convertir la
festa en un aparador sense contingut.
En la roda anual de festes d’una població, n’hi ha algunes que es
proposen, més que d’altres, la manifestació de la pròpia identitat.
Una de les característiques de les festes identitàries és mostrar-se a la
població, sobretot a les noves generacions, com a motiu per reforçar
l’autoestima identitària alhora que agrega el jovent o els infants a
aquest sentiment comunitari, i a l’ensems, mostrar-se als forasters
per tal que la població sigui homologada en l’excel·lència, adquirei-
xi prestigi i rellevància i atragui els que seran els portaveus de la festa.
Tradicionalment, la festa ha cobert aquestes finalitats, i el seu des-
envolupament ha tingut aquest vessant de meravellar propis i foras-
ters. Quan s’ha produït una visita de rellevància (visites pastorals,
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reials, etc) fins i tot s’ha bastit la festa per obsequiar i meravellar el visitant, perquè es consi-
derava que era el millor i més original que podia mostrar-se-li, i per tant, el més adient a la
dignitat del visitant. Només cal llegir les descripcions de visites reials per constatar aquest fet.
Moltes vegades aquest recull local de festes per obsequiar la visita d’un alt personatge
queia en la temptació de voler arribar a agradar tot intentant escollir formes erudites que
pensaven que el visitant apreciaria més. Però sovint, en voler-se transformar en una cosa que
no eren, queien en el ridícul i la disfunció (així, els discursos de benvinguda o les cançons
improvisades, en un llenguatge culte).
Hi va haver, això no obstant, un lliscament cap a formes més erudites d’homologació de
l’excel·lència, al segle passat, i era la creació de museus, que es pensaven com a originals
però que les institucions que els havien d’aprovar i subvencionar veien com a clònics (per-
què eren iguals que els del poble del costat: museus de la pagesia, per exemple). Ací es
produeix una altra disfunció, en veure que les institucions només consideraven l’originali-
tat del projecte. Efectivament, comencen a sorgir museus, originals, sí, però sense gaire
relació amb l’entorn que els proposava (museus del transport on el transport sempre havia
estat molt precari...). La decepció per no trobar-se al nivell d’aquesta nova excel·lència va
fer reflexionar molts municipis per mostrar la seva originalitat, i van tornar a recórrer a la
festa, perquè sempre els havia funcionat, per mostrar l’excel·lència de la població. I si s’ha-
via perdut, calia retrobar-la i reconstruir-la preguntant als més grans, i fins i tot es podien
posar en clau festiva els episodis singulars de la història en què la població havia vençut les
amenaces de desaparició, per la seva valentia, i així creava nous drames d’origen, com “El
Timbaler del Bruc”, i altres.
Les administracions, sensibilitzades pel poder d’atracció de la festa, van començar-se a
implicar amb denominacions que com a medalles s’anaven penjant els diversos ajunta-
ments. Festa d’interès turístic va ser potser la primera condecoració en aparèixer, però les
institucions democràtiques van anar modificant aquest concepte de finalitat, basada en l’a-
tracció simple del foraster, per destacar més els valors interns de la mateixa festa, ja fos en
els BIC estatals com en les festes tradicionals d‘interès nacional, fins a arribar a les actuals
diversificacions, cultural, tradicional i patrimonial. Altres noves festes, sobretot, les centra-
des en productes locals han tirat per un reconeixement quantitatiu, o la guinessització de
la festa, en definició de Jesús Contreras (la paella més gran del món...).
Aquestes distincions, no cal dir-ho, han excitat la competitivitat entre poblacions. Però des
del 2003, any del reconeixement de la Unesco al patrimoni immaterial, en paral·lel al ja
veterà reconeixement del patrimoni tangible, apareix en l’horitzó una possibilitat més de
reconeixement, aquest cop, mundial. I ací són els estats, les nacions, els més interessat a
encabir en el seu si declaracions de tresor de la humanitat. Les poblacions posseïdores d’a-
quest patrimoni veuen en la declaració de la Unesco el reconeixement màxim i, alhora, una
possibilitat de mostrar-se al món i rebre’n uns beneficis, no sols de prestigi, sinó també de
desenvolupament. Però com va passar amb les danses Dogon, o amb les danses de San
Benito, al Brasil, els resultats coneguts d’aquestes declaracions sovint qüestionen la reali-
tat d’acompliment dels objectius de protecció i desenvolupament que s’esperaven, per la
qual cosa en fan insostenible la continuïtat en els termes d’excel·lència anteriors.
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La vila de Graus, capital de la Ribagorça aragonesa, atresora una de les festes més
emblemàtiques i significatives, en què combina l’actualitat dels rituals antics amb una
participació i identificació i amb un sentiment de communitas. La gran majoria dels seus
elements tenen una llarga història, que han anat renovant per complir les necessitats d’in-
terpretació de la societat. Així, combinen elements festius antics amb altres que s’hi han
anat afegint en cada època però que de seguida han arribat a una intonatsia amb la confi-
guració cultural local, i agafen l’aparença i la representativitat de les més antigues. Hi ha
una permanença destacada, que dóna coherència al conjunt, la crítica al poder. Efectiva-
ment, la crítica al poder és sempre present en molts elements festius, i qualsevol intent de
defugir-los provoca una intensificació de la crítica.
El paper d’alguns personatges revestits com el furtaperas i el furtapruns, i els cabezudos,
van davant del pal·li en la processó i es barregen amb les autoritats, religioses i civils, men-
tre fan enrabiar als assistents, carregant-se al coll una regidora, enfilant-se pels balcons,
fent desastres a les cases i entre els fidels, procurant ensurts a molta gent. Les autoritats
resisteixen amb bona cara tot el que poden, perquè qualsevol enrabiada els provocaria
encara més.
Després de la processó, les autoritats van cap a la plaça Major per assistir a les antigues
danses, i altres, renovades, tant al segle XVIII per convocar una mirada dels notables des
dels balcons, per les seves evolucions i simetries; i altres, renovades en passos i vestuari
fins al segle XX. Una part important, més sagrada com la que fa servir bastons o espases,
segueix la melodia antiga executada per gaitas de boto, i una altra, té nova musicació de
mitjan segle XX, la partitura de la qual fou compra-
da a Casa Beethoven de Barcelona. La participació
en les danses és per rigorós ordre i constitueix un
ritus de pas semblant a la primera comunió o, en el
cas dels dansants adults, té una sacralitat semblant
a la dels altres personatges centrals de la festa. La
inclusió de ritus de pas en la festa no sols passa en
les danses infantils, sinó que també marca l’entra-
da en l’edat adulta amb la designació de repata-
nes i repatanas, una forma de reis de la festa, per
cada barri.
Els cabezudos mentrestant fan una representació
paral·lela de la festa, centrada en la crítica al poder,
al qual van citant, fastiguejant i el fan intervenir
per a una burla més gran. Els cabezudos són temi-
bles i un pèl cruels. La seva representació sol ser
bruta i embrutadora del públic, amb obscenitats i
explosions de dinamita dintre de síndries que s’es-
campen entre els que ho miren. Les queixes del
poder contra els cabezudos, que són part de la
confraria més important, la del Santo Cristo y San
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Vicente, sovint han intentat deslligar-los d’aquest
context sagrat, per irrespetuosos, però no se
n’han sortit, sobretot pel caràcter anònim de les
seves bromes. Els cabezudos han establert fins i
tot uns exàmens públics d’admisió per als candi-
dats a ser-ne, que són com una iniciació d’aquest
grup sacerdotal. 
Un altre element culminant, molt esperat, és la
Mojiganga, que ha anat transformant-se com a
obra de teatre en la qual tot el poble pot aportar
textos de fets i injustícies que han passat en el
decurs de l’any. En la representació, gairebé no
assajada, es combinen critiques i burles a les auto-
ritats locals i als poders de tot tipus, així com es
contextualitzen amb la situació global, però la veri-
table crítica és al poder local, que de cap manera
pot reaccionar enfadant-se, i si ho fa en altres
moments, no tenen efecte les seves critiques.
Els fills del poble que viuen fora, si no és per força
major, no deixen mai de tornar-hi per les festes, i

els forasters que hi són presents són sovint amics convidats per algú del poble. És a dir, que
hi ha molt poca gent que no sàpiga de què van les crítiques ni les accions dels personat-
ges. Això no vol dir que hi hagi pocs assistents, ans al contrari, no hi cap ni una agulla, als
diversos llocs on es desenvolupa la festa. Tot està ple de gom a gom, es provoquen dis-
cussions i rebuig de la gent de fora que es vol imposar per al lloc als nadius, encara que faci
anys que viuen fora. Això es comprèn, perquè qui no estigui assabentat del que passa durant
l’any pot anar-se’n de la festa sense haver entès gaire cosa de l’argument, que aixeca piles de
comentaris i rialles entre els coneixedors.
Ara bé, fa uns tres o quatre anys l’ajuntament de Graus va voler elevar la presentació de les
Festes de Graus perquè poguessin ser declarades patrimoni intangible de la humanitat, i
es va començar a treballar en aquesta direcció. Als grups per a la representació festiva se’ls
va dir que d’aquesta possible declaració se’n seguirien avantatges però que s’esquivarien
els perjudicis, sobretot per l’afluència possible de grans masses de turistes. Tothom va
quedar expectant però amb il·lusió per la possible declaració.
Les Festes de Graus són, sobretot, unes festes per al goig dels habitants de la mateixa vila
i compleixen una funció social cabdal en l’estructura del grup, en retrobar els emigrats i
assenyalar els vicis del poder, iniciar els joves, el grup sacerdotal, a més de dóna lloc que
per a la repetició del ritual es pugui innovar i avançar en la comprensió del grup; és a dir,
que les Festes de Graus tenen un alt grau de sostenibilitat, que els permet reproduir-se i
renovar-se internament i externa.
Per aquesta mateixa cohesió i sostenibilitat, qualsevol ingerència externa, com seria la
declaració de patrimoni immaterial de la humanitat, ha de representar un canvi de llenguatge
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perquè tots els visitants el puguin entendre, ja que, altrament, marxarien decebuts, i tots
sabem que els visitants volen veure acomplertes les seves expectatives. La crítica local, i els
personatges anònims que la gent endevina sota el revestiment, tot quedaria en un nivell
críptic. Però per mantenir l’afluència i meravella sobretot dels visitants la festa s’hauria de
fer entenedora a l’exterior, cosa que trencaria la sostenibilitat i l’eficàcia ritual de l’actual
festa.
Aquest moment de reflexió és necessari perquè la població sàpiga a què es compromet en
optar per una distinció mundial, per posar les bases de la conscienciació i per mantenir el
control de què significa la festa per a la riquesa i la salut social.
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