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PER 
Ben mirat, no es mal sIosan 

Cada día té el seo folklore, 
el dia de Nadal en té més que 
cap. En els paises de vella tra-
dició cristiana, el 25 de desembre 
ocupa un lloc central en el ca-
lendari popular: és la festa per 
excel.léncja, i festa en el sentit 
més pur de la paraula, és a dir, 
convocatórja a l'alegria coLlecti-
va. Ele segles han anat sedimen-
tant en cada poble unes formes 
de celebració particulars, i aixó 
constituix un capítol important 
del folklore local. Peró ja saben 
vostés qué pasea amb el folklore: 
que es perd. En definitiva, un 
costum, un vestit o una música, 
no comencen a ser -considerate 
coro foihlórles amé quan han en-
trat en una fase d'oblit i de 
desús. En tant que una «cosa 
—costum, vestit, música— man-
té Intacta la seua vigéncia en ele 
habits d'una comunitat, no de 
folklore. 1 la gracia, l'actractju 
sentimental j el nervi emotiu del 
folklore radiquen en aixó: en la 
seua condició precaria. Parle, de 
ciar, del folklore tal eom aval 
l'entenem. El cicle de Nadal, ara, 
en els seus aspectos més peen-
liari-nent valencians, és folklore. 

Ro és ara, peró no ho era fa 
conf anys, por exemple. Pensem 
quants detalle de la festa nada-
lenca del temps deis nostres avis 
han estat abandonats por la ge-
neració dele nostres pares 1 per 
la nostra. Les cançons autócto-
nos, ¿ qui les canta ja? Ele roen-
jars típies de la diada, ¿ quinos 
cuines ola sostenen encara? Les 
cerhnónles patriarcais del bena-
mans, amb les estrenes en me-
tdl.lic per a la familia subordi-
nada, ¿no estan a punt de des-
apardixer? Hl ha pobles apar-
tate, ni ha grape soelals conser-
vadors, hi ha cases de ,solera», 
cm tot alié perdura d'una mane-
ra viva i espontánla, Peró Ja ve-
ritat és que la tendencia gene-
ral esté prodwnt un canvi 
bdic en aquestes qiiestions En 
corepte de cantar les cançons ja-
digenes, ele infante canten can-
Pons importados —des de l'eArre, 
borriquito» al oHeilige nacht»—; 
1'.rol1a) ritual i la eeua <pilota, 
del dinar de Nadal, 1 ele vfns de 
la terra, eón substitujts po! titot 
1 el xampany niés o reenys sofia-
ticat; les estrenes vénen suplan-
tados pele regale... 

¿ Ho hero de lamentar? En al-
gun cas —les cançons, pee exoro-
pie—, sí. En ele altrs, poteer 
no tant. De tota manera, Iii ha 
un fet incontrovertible: la clvi- - 
iització actual, i ele mecanisnies 
económica que ¡'animen, pro-
mouen una marcada uniformi-
tat en ele modes 1 les inodes de 

vida a tot arreu del món. Eh 
instrumenis de difusió —prexn-
so, radio, televisj&— ni contri-
buixen en gran escala, 1 ele es-
forços publlcitarjs donen el te 
deis mercats en una mida excep-
cional. La gent —lliome del ca-
rrer— es detxa andar por aques-
ta preesió moral ¡ material, 1 
s'adapta a les formes de conswfl 
¡ de gust que Ji eón suggerz(es. 
La qua¡ cosa —no podem negar-
h0— té certe avantatges consi-
derables. El veil Nadal, ja en rui-
nes, tenia ele mus encante. Peró 
el Nadal d'avuj tambo té els 
seas. La festa sha eixronplat en 
recursos i en filigranes. Ara la 
celebrern amb més pos bilitats 
—si més no, teóriques-_ de si-
barjtjsme. En el fone, tot aIxó és 
una martingala de botiguers 
D'acord. Perú val la pena. Enea-
ra que siga a costa de sacrificar 
les menudee varjants localistes, 
tan entranyables 1 gloriosos. 

Una cosa s'ha Salvat, a pesar 
de tot, en aquesta decadencia ge-
neral del folklore nadalene ver-
nade: ele torrone. 1 no solarrient 
s'ha salvat por a nosaltres, sInó 
que l'hem incorporada a la festa 
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d'altrm pateos. Ele toi-rons can 
un aatiquissun producto valen- 

la seua eonfecei mdc acre-
ditada s'avala arob ele nong 
d'una parada de ciutate nostre 
Xixona i Alacant. Postres o Ile-
polla autónonus, ele torrone va-
lenciene havien fet fortuna a 
l'Europa del segle XVI, ja Te. 
airo documentat aquest veil éxit 
del nostre dolç 1 per una rad 
que no resulta fácil d'aclarir, 
ara ene trobem que ele torron 
s'han eonvertit en un ingredient 
imprescindible en les tauje fa-
millare del Nadal. Dirleu que un 
Nadal soase torrone de un Nadal 
mcomplet. La pasta d'ametles 1 
mel, tan stviarnent treballada 
ale obradore del Sud del País 
Vahencié, ha conseguit fama in-
ternacional, i a 1'hora d'aquestee 
festee ningú no eabr-ia deixar d€ 
menjar-ne. <Per Nadal, torrone, 
din una dita de la terra. Áv4 
aquestes tres paraules eón una 
vertadera consigna univer e al 
Ele comerciante de] raza haurien 
«explotar-la des del punt de vis-
ta publicitari. Perqud, ben mirat 
no de mal eslógan... 

Fuste? 


