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Macchiarella fins i tot definia aquest procés com a in-
tegrisme; consisteix a negar qualsevol forma d’evolució 
a la tradició, com si es tractés de preservar-la dins d’un 
pot de formol. El qui manté aquesta actitud normalment 
ho fa de bona fe i per defensar allò que creu que és au-
tèntic, però de què serveix fer bandera de l’autenticitat 
si allò que volem protegir és mort i ja no val per al que 
s’havia previst?

LA TRADICIÓ CATALANA
TÉ FUTUR?

En ple procés de substitució cultural, les nostres 
manifestacions autòctones es defensen com po-
den i es rebel·len contra el seu destí de maneres 
tan diferents com enginyoses. Havent perdut la 
seva funció primera, de servei a la comunitat per 
a les activitats més diverses que ens puguem ima-
ginar, intenten buscar el seu espai en competència 
amb cultures més fortes que compten a més amb 
les estratègies del màrqueting i la projecció dels 
mitjans de comunicació, fins i tot dels propis. 
Ho constatava Maria del Mar Bonet en la taula 
rodona que es va fer a la Sala Polivalent de Verges, 
dins els actes del comiat de Lluís Llach, respecte 
a la Nova Cançó, i la reflexió es podria aplicar, 
augmentada si cal, al terreny de la tradició.
Un mes després, dins les II Jornades de Música 
Mediterrània, el professor de la Universitat de 
Càller (Sardenya) Ignazio Macchiarella, explici-
tava aquest buscar-se un nou espai per sobreviure 
de quatre maneres diferents. Jo tot primer havia 
pensat aplicar aquesta anàlisi a la Processó; però, 
atesa la circumstància que és un acte únic, poc 
extrapolable i que encara fa un servei evident a la 
seva comunitat, he preferit aplicar les reflexions 
a la dansa i la música tradicional, especialment a 
la sardana, malgrat que en més d’un cas podreu 
comprovar que podrien anar de la mà. 

De joves ens rèiem dels qui s’enfadaven perquè 
ballàvem les sardanes amb els braços avall o bé massa 
enlaire, però arribats al punt actual posem el crit al cel 
si algú parla d’escurçar-ne les tirades o gosa proposar 
que les cobles incorporin instruments com la bateria, o 
bé elèctrics o electrònics. Fa més d’un segle, quan Pep 
Ventura i el vergelità Miquel Pardàs van donar forma 
a la sardana actual, van actualitzar-la al gust del jovent 
i li van allargar la vida, com a mínim un segle i mig 
més, amb una vitalitat envejable. Els instruments de 
la cobla nova eren revolucionaris, i la manera de ballar 
i de repartir ideada per Pardàs era ben diferent del pas 
arrossegat de les sardanes curtes i del contrapàs; però la 
nova sardana tenia la mateixa funció social que l’antiga: 
servia per a divertir el jovent, per a celebrar les festes i 
per a «lligar», com diríem avui dia. No cal dir que cap 
d’aquestes funcions no les fa ja la sardana i que només 
manté vitalitat entre la gent gran o molt gran. De què 
servirà ser tan purs i tan perfectes si d’aquí a cinquanta 
anys això de la sardana serà pura arqueologia?

L a  M i r a n d a

A la defensiva

Valorar la tradició

Aquesta proposta té actualment molts adeptes, bàsica-
ment perquè suposa la comercialització de la cultura i 
moltes vegades amb pocs escrúpols amb el resultat final. 
Els indígenes i les nostres tradicions ens convertim en 
objecte de curiositat aliena, per mor d’un revaluat tu-
risme cultural que ha de substituir un model exhaurit 
per un altre de més rendiment econòmic.
Es tracta de canviar les funcions originàries perdudes 
per unes altres que poden ser més rendibles: el producte 
cultural per als turistes, autòctons o forans. En aquest cas 
les havaneres han passat per davant de les sardanes i han 
abandonat la taverna per ocupar els escenaris de places, 
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Els innovadors

Els manipuladors

càmpings i terrasses de la costa; però quantes vegades 
aquesta valoració no suposa una fugida endavant, com la 
de fer un dia universal de la sardana a vés a saber quina 
ciutat europea, sense saber ben bé per quins interessos 
serveix tot això. 
Potser algú pensarà que és lícit substituir una funcionali-
tat ja perduda per una altra que li doni vitalitat i, a més a 
més, un bon rèdit, però caldria pensar que el diner és un 
mal company de viatge i que, si algun dia la tradició no és 
prou rendible per als interessos dels qui avui la festegen, 
la deixaran de racó sense el mínim mirament.

La modernitat és moda, i les tradicions dels avis fins i tot 
fan vergonya d’ensenyar. Quants joves no tenen aquesta 
sensació davant una ballada de sardanes? «Això és el pas-
sat, nosaltres no som així, no ens reconeixem en aquestes 
arrels.» Però si un dissenyador cultural modern vesteix 
uns quants músics amb estrafolàries robes dalinianes i 
els fa tocar la tenora en la inauguració dels Jocs Olímpics 
de Barcelona, això ja és tot una altra cosa, sobretot si la 
partitura que toquen s’allunya de les melodies nostrades 
i arcaiques dels pares i avis. Fem sardanes distorsionades 
que no semblin sardanes, inventem la música d’arrel, 
etc., una música que soni moderna, que no es faci sen-
tir malament, encara que tingui els referents a deu mil 
quilòmetres de distància. Adoptem la cultura invasora 
de bon grat; això sí, disfressada amb una barretina de 
disseny perquè no ens faci mal al cor. 

No m’agrada gaire, aquesta paraula, perquè en el voca-
bulari col·loquial s’aplica a qui dóna garses per perdius; 
però, feta aquesta advertència, l’aplicarem a les persones 
que retoquen la tradició per donar-hi un aire més actual 
i més de consum, malgrat que de vegades aquesta ope-
ració d’estètica comporti alguna amputació que no és 
imprescindible. Aquesta manipulació no és ben bé una 
innovació, com explicàvem en el punt anterior; ara som 
en el terreny de la fusió, del mestissatge, de la globalitat 
cultural, que acaba per dissoldre la pròpia identitat dins 
un aiguabarreig que no és ni tu ni vós però que queda 
molt bé i és políticament molt correcte. N’observem 
molts exemples tant en el terreny de la música com en 
el de la dansa, especialment en els esbarts de primera 
línia, on ja no se sap si veus un espectacle de dansa con-
temporània o bé la modernització d’una manifestació 
autòctona.

Sigui quina sigui l’opció amb la qual es fidelitzi ca-
dascú, són poques les esperances que li queden, a la 
tradició. Suïcidi cultural, desvirtualització anorreadora, 

desaparició per la xuclada del gran remolí aglutinador 
americà; tant hi fa, el resultat serà el mateix. I no hauria 
de passar res, perquè des que el món es món tot el que 
puja baixa i tot el que viu es mor; però alguns romàntics 
ens entestem a estimar-nos la diferència i ens horroritza 
la uniformitat del món que se’ns proposa, i per això 
preferim viure el poc que ens queda de les tradicions, 
encara que presentin tantes mancances, que no pas cedir 
al tsunami furient de l’americanització.
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