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Les guerres d’aigua s’han convertit en un clàssic de moltes de les festes majors que se celebren a l’estiu. / E.P.

BATALLES FESTIVES . Les
úniques guerres que tenen sentit són
les que maten l’avorriment i fan riure
els participants.

IRENE CASELLAS

J Caramels, tomàquets, meren-
ga, aigua, confeti, flors, farina,
petons... Aquestes són algunes de
les armes que s’utilitzen en les ba-
talles festives que se celebren als
Països Catalans i que hem recopi-
lat en aquest reportatge. Són les
úniques guerres justificables en
una cultura de pau, enfronta-
ments de broma que en lloc de
provocar destrosses generen ria-
lles idiversió.Araqueperdesgrà-
cia es respira un ambient bèl·lic
real, les batalles festives ens re-
corden que la violència, les morts
i la destrucció no porten enlloc i
que els enfrontaments entre és-
sers humans només haurien de
ser simbòlics.

El tema de la lluita es troba en
l’arrel de moltes festes i tradi-
cions. «En l’home, el dualisme
entre el bé i el mal és ancestral i
està relacionat amb el dualisme
entreeldia i lanit, lavida i lamort,
els àngels i els dimonis... Els en-
frontaments han estat sempre la
base de molts rituals de la comu-
nitat. Les lluites simbòliques són
una descàrrega catàrtica i caòti-
ca», explica Joan Soler i Amigó,
expert en cultura popular. El car-
naval, una tradició derivada dels

antics rituals d’any nou, és el con-
text en què ara es mantenen mol-
tes d’aquestes lluites simbòli-
ques, «amb la diferència que la
dualitat ancestral ha desaparagut
i ara el que busca la gent és sim-
plement passar-s’ho bé», afegeix.

Per Jordi Armadans, director
de la Fundació per la Pau, les ba-
talles festives són, com qualsevol
altre joc, una activitat positiva
semprequees facinenunmarcde
respecte. «El conflicte és un ele-
ment inherent a les persones,
però hem d’entendre que els en-
frontaments es poden resoldre
sense haver de recórrer a la vio-
lència.» Armadans creu, per
exemple, que les festes de moros
i cristians són una mostra del pò-
sit cultural conflictiu de la socie-
tat, un pòsit que no es pot amagar
ni eludir. «Ja és molt que un con-
flicte com aquell, que va generar
tantes matances, es recordi ara de
manera simbòlica i no de manera
real. Però hauríem d’entedre,
precisament perquè l’home ja té
experiència,que intentarsolucio-
nar conflictes amb armes només
genera més conflictes. La no-vio-
lència, el diàleg i la justícia són les
úniques vies per solucionar pro-
blemes», conclou.

Tinguem
la festa
en pau


