
De fet,no hi fa altra cultura que la popular; si m�s no, �s

l'espont�nia,aquella que el g�nere hum� ha creat amb el viure di

ari. I nu �s poc.

Precisament quan l'home ha adquirit una cultura superior, ela

borada en centres d'estudis s�,quan arriba perillosament a

confondre cul, tura amb acumulaci6 de saber, �_ c:k. ... �S' reflexiona,....,
s'adona de la frescor, abast i flexibilitat de la cultura popular,

aquelles manifestacions de II home en el seu viure quotidi�,parti
cularment en el seu viure comunitari. Des de la superstici6 a la

creenga religiosa estructurada, des de les temors at�viques a 1a

tradici6 de tribu, e1s actes de la comunitat,repetits, han tingut
tant una littirgia com una transmissi6 • Ennaixement�i la mort,el
calendari i la festa, el casament, el ritual dels elements (aigua,
terra, aire, foc ) la malaltia,la guerra, el festeig,la cacer�
� majoria dledat, per una banda. Per una altra la casa i les ei-
la cUinaf·· .
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dnes, eLS 0 1C1S 1 es ar esan1es, organ1 zaC1 e re a 1 e

l'oci .I dins aquest importantissim darrer apartat, les cantal1es,
, "

els mites que tots els pobte6 � .. ban afaigona t per explicar la

prbpia histbria: car- l'home nomes s'ent�n explicant-se. La narraci6

es la forma nBs directa de catarsi col.leetiva.
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EXPRESSIO ESCRITA
DE LA CULTURA POPULAR

,\

La cu.l, tura catalana ba tingut grans conreadors de 11 e s tudd i
-

codificaci6 de la cultura po�ular, mal anomenats folkloristes,o

costumistes. "'Em temo --que he .e,quivoeat ;1 terme- • El conreador de

l'estudi de la cultura popular no �s un codificador, sin6 un des

coPb.ficador de la dita cultura,perqu� aquesta se Ii presenta com

un conjunt les parts del qual apareixen soLdadee ,

Entre els grans noms dels estudiosos dels costums pmpulars, en

una varietat i profunditat respectabilissims, hi figura Valeri $erra

i Boldu, el qual Bellpuig honora un cop mes amb el Premi dlestudis
de costums i folkDore que porta el seu nom. Cada any hi acuden obres

de �it�cLt variat�, pr'oducg e la majoria de vegades de tesines 0
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treballs d'investigaci6 concrets pre-existents. De mica en mica, mal-

grat La curta vida delL Premil es va _::-pale�ant una divereissima te-

m�tica,i contingut sorprenent. El tresor
_

,dels n03tres costums,

les nostres creences,l'us del llenguatge en reLaci6 amb ra natura,

la pressi6 que aquesta fa sobre l'home i la de.l'hame sobre la natu

ra,la festa, la. paremiologia cohcreta,les devocions i supersticiorrs,

els quefers tradicionals,el calendari, tot as objecte d'estudi, expli

caci6 i desvela�ent de transfons. L'argument no est� esgotat ni de

bo n tros. Cada any el jurat troba dificul tats per decqntar-se sense

discussi6 per un treball. I aixQ es bo. Com �s bo que sigui consta

table, em.temes que,a voltes semblarien erms de possibilitats lite-
liIl£uistiouesraries/la galania i bellesa IC>.m15 que son conduIts >iper la m� de

llurs autors.

Josep Vallverdu


