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RESUM

 

    Les noves tecnologies de la comunicació han penetrat de ple en la difusió dels fenòmens culturals a les 

zones rurals. El present article s’encamina a l’anàlisi del fenomen amb l’esment de les conseqüències que 

aquest té en el fet comunitari del món rural fonamentant l’anàlisi en la festa com a condensador cultural. En 

suma, les conseqüències del fenomen a escala cultural es poden resumir en un marcat desarrelament de la 

cultura respecte el territori i en el fet que, paral·lelament, els fenòmens culturals tradicionals experimenten 

una radical transformació a causa de la intrusió d’aquestes tecnologies. De resultes la comunitat local rural 

pateix tensions que posen en perill el propi món rural en tant que la solidaritat comunitària està desapareixent 

de la mà de noves necessitats, expectatives i patrons de vida que són insostenibles, per definició, per al món 

rural.

  

INTRODUCCIÓ

     

    L’anàlisi de Jordi Borja i Manuel Castells (2004) referent a la nova forma urbana d’allò global, que 

inevitablement  es fan ressò de les prediccions de Lefebvre (1973) sobre la urbanització del planeta 

conseqüència de l’auge de la civilització capitalista, donen un prioritari paper a la ciutat com a espai 

de la civilització actual, i per això escenari natural de la cultura contemporània. La ciutat ha esdevingut 

l’espai social de referència i per tant de creativitat i d’espectació. El propi canvi de paradigma que porta 



de la concepció de la cultura com un element de l’esfera comunitària a la seua concepció com a element 

de “producció, comerç i consum” de fenòmens socialment qualificats com a culturals en l’esfera del mercat, 

porta a confirmar, de manera cada cop més evident, l’alerta que Guy Debord (1999) emetia a la seua obra “la 

societat de l’espectacle”. Efectivament l’espectacularització impera com a criteri de selecció d’expressions 

a les que es qualificarà com a cultura. Fora quedaran tot un seguit de formes expressives i simbòliques per a 

les que es reserva tan sols una esfera de significació des del punt de vista urbà a través del filtre folklòric, és 

a dir, a través de la seua transformació en formes sense sentit. És el cas de la “cultura” rural, que està patint 

un procés de selecció de formes que la ciutat, allò urbà, imposa incorporant el mercat al món rural i el món 

rural al mercat de tal forma que s’engeguen mecanismes d’apropiació dels fenòmens culturals més rellevants 

(espectaculars) quedant per a la “marginalitat” allò comú, allò no apropiable, no mercantilitzable.

 

El destacat paper de les NNTT de la comunicació en aquesta dinàmica és que impulsen dos fenòmens 

contraposats i a l’hora complementaris i retroalimentats.

 

El primer fenomen és el de la transformació d’allò rural a través de l’espectacularització. Les NNTT 

de la comunicació contribueixen a espectacularitzar, tranformant i seleccionant, formes genuïnes de cultura 

local i fomentant la urbanització social del món rural acostant a aquest els espectacles essencialment urbans.

 

El segon fenomen és el de la conservació del propi món rural a través de certes manifestacions 

culturals. Això, al seu torn, es fa amb dos sentits. Per una banda la ciutat genera imatges estàtiques d’allò 

rural seleccionant dels fenòmens culturals aquelles expressions més espectaculars i vistoses, aquelles que més 

encaixen en els seus codis. Aquesta dinàmica es manifesta a través del folklore intern i extern. La ciutat busca 

la conservació d’allò rural identificant-lo amb el seu folklore, i el món rural acaba, precisament per respondre 

a eixa demanda i de resultes del propi procés urbanitzador, per interioritzar aquestes formes estàtiques 

culturals1.

 

Per l’altra, de manera paral·lela, es reserven certs aspectes, moments i espais dels fenòmens culturals 

per a la comunitat local, bé deixant-los fora de l’abast d’allò urbà, bé pel fet d'haver estat menys tingudes 

com inapropiables pel mercat. Aquesta és, sense dubte, la més genuïna mostra del paper originari de les 

manifestacions culturals no apropiades pel mercat, lliures, espontànies i regulades de manera autònoma. Un 

paper de conservació i reforçament dels vincles de la comunitat i de la identitat col·lectiva.

 

Per a il·lustrar la nostra argumentació presentem una anàlisi del fenomen en un cas concret i 

paradigmàtic de la cultura rural afectada per les transformacions esmentades a les nostres comarques. Es 

tracta de la celebració de Sant Antoni a Vilanova d’Alcolea.

 

ELS PARADIGMES EN JOC

 



El món agrari-rural (difícil com és de definir) basa les seues relacions en la “comunitat” sorgida de la 

conjunció entre territori i societat amb tot el que això comporta en els àmbits culturals i econòmics. Durkheim 

definia com a “solidaritat mecànica”, basada en el concepte d’allò comú, aquella que dota la comunitat d’una 

fortalesa basada en el compromís i conseqüentment en una elevada consciència col·lectiva. Per contra, les 

societats urbanes “modernes” basen els seus vincles en un ciment molt més plàstic, el mercat, fet que genera, 

en terminologia durkhemiana, l’anomenada “solidaritat orgànica”, fonamentada en la divisió social del treball 

i que genera una consciència col·lectiva molt més tova.

 

Ambdós models estan en joc barrejats i en conflicte al nostre món rural. Mentre que per una 

banda la imposició de la divisió del treball de la mà del mercat capitalista no fa més que créixer, per l’altra 

romanen estructures pròpies de les societats primitives. No és d’estranyar si tenim en compte que aquest 

conflicte el podem trobar, també, en la pròpia societat urbana en certes esferes d’adscripció voluntària, com 

poden ser les tribus urbanes, els grups de música, els equips de futbol, etcètera. Ambdós models de solidaritat 

no es troben en estat pur en cap dels "dos mons". Hi ha una gran diferència, però. A la ciutat aquestes 

adscripcions són voluntàries, mentre que al món rural són necessàries en tant que inevitables. Les 

característiques físiques del propi món rural fan inevitable un seguit de relacions socials basades en la 

necessitat, l’intercanvi, el veïnatge, la fluïdesa de les relacions i la impossibilitat de passar desapercebut a la 

comunitat. La solidaritat basada en les relacions de producció es barreja amb aquelles basades en l’estructura 

espacial consubstancial del medi rural. Per contra a la ciutat està fonamentada en la solidaritat orgànica i les 

solidaritats mecàniques es produeixen com respostes “voluntàries” a l’anomia pròpia de la societat capitalista, 

a l’alienació en terminologia marxista o, dit amb una altra terminologia més actual, si es vol, com a resposta a 

la desterritorialització pròpia de la segona modernitat.

 

En aquest punt és on trobem una de les causes del fenomen que pretenem descriure. Cóm precisament 

la ciutat està penetrant al món rural provocant adscripcions voluntàries a fenòmens aliens, sense donar mitjans 

als habitants del món rural per a desfer-se de les adscripcions necessàries o interferint en els mecanismes 

tradicionals i propis de reforçament de la solidaritat comunitària.

  

La ciutat, a través de la societat capitalista, ja fa temps que ha ocupat l’esfera productiva del món 

rural sent que la industrialització es fa a costes del propi camp. Els llauradors que no han passat a ser obres 

d’altres sectors fa temps que han passat a ser assalariats agraris i els propietaris que queden tenen els dies 

comptats. Els ritmes agraris marquen cada dia menys el calendari rural i van desapareixent els sentits que 

atorgaven rols socials als fenòmens comunitaris culturals. La festa, com a fenomen condensador cultural 

(ALBERT, M, ed altri, 2005) rep l’impacte directe d’aquesta transformació.

 

La limitació espacial del present treball impedeix tractar tots els flancs d’aquest atac i per això ens 

centrarem en els aspectes derivats del front comunicatiu en la festa que tractarem a continuació. El que sí paga 

la pena no passar per alt són les conseqüències de la transformació en l’esfera de la solidaritat comunitària.



 

En aquest sentit ens trobem un món urbà que avança amb el cap ben alt cap a una direcció 

desconeguda i en qualsevol cas perillosa atesa la seua insaciable fam de territori, energia i capital. D’altra 

banda trobem un espai rural que minora la seua extensió i el seu orgull amb una identitat minvada en favor 

dels nous estils de vida urbans. El món rural està, socialment, en continu procés d’urbanització (GINÉS, 

1998) amb un espai cada cop més reduït, però que, per definició en tant que espai rural, presenta unes 

característiques, lògicament, gens urbanes: poblacions xicotetes; comunicacions limitades; amples franges de 

territori despoblat, natural o conreat; amb escassa diversificació econòmica i productiva; mínima presència de 

serveis públics i dotacions; envelliment de la població; èxode demogràfic; fugida de capital...

 

De resultes, s’està produint una desconnexió entre el territori rural i la nova, per urbana, cultura rural, 

que no pot fer menys que atemorir-nos si tenim en compte el fet que és el món rural un espai que estimem 

perquè considerem més just, més humà i font d’identitat tan individual com col·lectiva, com després veurem.

 

Aquesta desconnexió a què ens referim està provocant que el món rural siga indefugiblement més 

incòmode que l’urbà, si s’observa amb l’òptica urbana i amb les necessitats que aquesta genera. Raó suficient 

per a que els seus habitants, en poder, l’abandonen. S’està trencant el compromís a què referia Durkheim. Un 

compromís que és necessari per a la preservació del nostre món rural, tal com afirma Artur Aparici2.

 

La festa, que tenia atorgat un paper de reforç d’aquesta solidaritat, està deixant de tenir-lo amb l’ajuda 

de les NNTT de la comunicació, que introdueixen el mercat en les seues diverses formes al seu si.

 

TRUC I RETRUC DE LES NNTT DE LA COMUNICACIÓ

 

Efectivament, les Noves Tecnologies poden ser una important ferramenta per a la difusió de les 

diverses activitats i iniciatives culturals que es puguen organitzar en les zones rurals. No és possible posar 

en dubte el seu valor i poder de comunicació. Ara bé, no es pot negar la correlació entre difusió i selecció de 

continguts que es produeix en el fenomen difusor de les NNTT. La presentació de seleccions del fenomen 

cultural que fan les NNTT produeix un esbiaix perceptiu per part de l’espectador, i el que considerem més 

important, una mutació del propi fet cultural per la part dels actors.

Revisat fins aquí-Xavier Ginés 27/04/08 16:30 

Aquest esbiaix en la comunitat protagonista es produeix, entenem que de forma principal, en 

dos sentits principals. Per una banda el pes de les NNTT de la comunicació en l’era actual, precisament 

anomenada “de la informació” (BORJA, 2004), està fent que aquestes redefineixquen els valors en funció 

dels seus interessos i necessitats. És quelcom semblant al que passara amb l’apropiació de la festa per part de 

l’església redirigint festa pagana al seu camí i valorant com a factors “importants” aquells que eren 

patrimonialitzables per la pròpia església, aquells que donaven la possibilitat d’interpretar el fenomen d’acord 

als interessos eclesiàstics. L’església atribuïa valors i metamorfitzava la festa (com a fenomen cultural en què 



centrarem l’anàlisi) en funció d’aquests, des de l’exterior, amb prohibicions tàcites o expresses, i des de 

l’interior, redibuixant les preferències del protagonistes de la festa, la comunitat local. De la mateixa forma 

passa amb les NNTT de la comunicació, d’una manera molt més subtil en el canal exterior, i molt més 

productiva en l’interior. Per la banda de fora les NNTT de la comunicació són les principals portadores dels 

valors de la segona modernitat en els dos sentits. Donen a conèixer el que n’hi ha fora dintre, i el que hi ha 

dintre a l’exterior. I això representa que sense que a priori medie poder es poden censurar conductes no 

pròpies dels nous valors, perquè des de dintre s’haja canviat la percepció respecte una pràctica cultural o 

perquè aquesta en fer-se evident a l’exterior haja provocat la reacció de poders o corrents d’opinió.

 

Els canvis en la cultura i per tant en la festa són continus en funció de les utilitats que en cada moment 

siguen necessàries. Però aquestes utilitats poden no ser úniques i encara més, poden estar enfrontades. Els 

canvis socials a què hem fet referència comporten enfrontaments entre classes, però també entre dinàmiques 

històriques. La classe que opera el poder intenta definir realitats i en la cristianització és evident que la classe 

dirigent construïa ideologia amb la religió cristiana. El capitalisme atorga poder a les elits econòmiques que 

a través de l’estat i del mercat construeixen la ideologia dominant. Així, la festa com a reflex de la societat 

en què es produeix incorpora el conflicte de classe, però també el de gènere (com es pot veure en el cas de 

les festes de Moros i Cristians), i, entenem, el rural-urbà. Així la festa pot ser analitzada des d’aquests punts 

de vista en sentit crític. Deixarem de banda el conflicte de gènere i en part el de classe, i ens detindrem en el 

conflicte rural-urbà que al seu torn incorpora conflicte de classe i també, si ho mirem bé, de gènere.

 

De la mateixa forma que l’església intervé en la festa fent servir un objecte i uns canals d’expressió 

intel·ligibles des del seu paradigma, les NNTT de la comunicació fan ús de canals nous que provoquen un 

gran impacte en la festa. Formalment i profunda. Es produeix un esbiaix en el sentit de la impossibilitat de 

fer arribar mitjançant aquest canal tota la informació del fet. Tot i tractar-se de canals, amb molta potència i 

que possibiliten al emissor utilitzar un “sistema de codificació i descodificació” que permet arribar a molts 

receptors en molts casos en temps real, té alguns aspectes negatius. Entre els quals es pot destacar, la pèrdua 

d’informació en alguns esdeveniments culturals, alterant i deformant el contingut original. Les NNTT de la 

comunicació intervenen en la festa objectivant-la en funció del paradigma en què s’inscriuen, seleccionant 

elements conformes a la ideologia que transmeten.

 

UN CAS PARADIGMÀTIC: LA FESTA DE SANT ANTONI DE VILANOVA D’ALCOLEA

 

Un exemple clar, el trobem en les festes populars i la seua evolució, com és el cas de la Festa de Sant 

Antoni, en la població de Vilanova d’Alcolea. Sant Antoni, és una festa popular que es celebra a localitat 

de la Plana Alta des del segle XIV (això significa que porta, almenys, sis segles de festa en versió cristiana) 

que conjuga la tradició religiosa de l'adoració a "Sant Antoni del Porquet" amb el ritus pagà del solstici de 

d'hivern.

 



L’origen de la festa és pagà inscrita en un fenomen astronòmic, el solstici d’hivern (22 de desembre). 

Gregori I, al segle XIII, aconsella un canvi objectual per a conferir nou significat als mites pagans i dotar-

los, d’aquesta manera, d’un sentit cristià. Del segle XI al XIII havia adquirit el seu apogeu una religió 

còsmica, rural-agrària, que combina la denominada religiositat popular amb el paganisme més ric. El qual 

entenia el foc com un agent purificador, que atorgava fertilitat, tant animal, com vegetal i humana. La seua 

cristianització, a banda del canvi “objectual” va suposar el seu desplaçament de gairebé un mes més tard (17 

de Gener) per exigències del santoral.

 

La festa popular pateix un canvi parcial de significat en el seu simbolisme i una metamorfosi 

morfològica també parcial, paral·lelament als canvis socials, tot i que el significat més profund d’aquesta 

singular festa -que inclou un evident sincretisme cultural- continua fent referència a un ritual agrari (un 

exemple clar és la presència de forques, arada, sembra, arbre, fertilitat...) i, alhora catàrtic, purificatori.

  

Ara bé, a pesar dels canvis simbòlics i formals, actualment continua sent una festa popular, del poble-

comunitat, però que ja no es pot considerar d’àmbit local, ni fins i tot comarcal, sinó que es tracta d’un 

esdeveniment que sobrepassa les fronteres provincials, un referent a nivell autonòmic, un referent identitari 

per a l’urbs. És a dir, aquesta festa ha anat creixent, fent-se amb un major ressò i donant-se a conèixer en llocs 

molt distants de la localitat, i aquesta apropiació progressiva de la celebració per part de la ciutat que troba 

en ella un factor de reterritorialització, ha sigut inversament proporcional, al manteniment de l’”essència” de 

la festa, del potencial de reforçament comunitari que tenia. Resultat aconseguit en gran mesura, gràcies a les 

noves tecnologies, enteses com a una ferramenta per a la difusió i propiciant que la festa es conega enllà on 

ens puguem imaginar.

 

De la celebració de Sant Antoni, s’està produint una selecció que dóna major importància a certs actes 

de la festivitat, en menyspreu d’altres igual d’importants històricament però que no són tan espectaculars, 

ni transmeten res a càmera, o no són d’essència capturable per fotografies. Són, en definitiva difícilment 

apropiables per les NNTT de la comunicació i per això queden fora de la metamorfosi, queden excloses 

conservant, si no desapareixen, el factor comunitari primigeni propi de les celebracions en rurals. És el cas 

de les fogueres, que centren o monopolitzen la festivitat de Sant Antoni, assumint una importància que en 

els orígens de la festivitat, en el seus orígens pagans, els pertanyia, com a mecanisme purificador propi del 

ritus del solstici d’hivern. Ara bé, el paper principal d’avui en dia, res té a veure amb la finalitat mecànica 

purificadora dels seus orígens, és, més bé, un protagonisme assolit per l’espectacularitat de l’acte en sí, 

objectivat com a fi en ell mateix.

 

Espectacularitat esta, que any rere any anava creixent, amb fogueres colossals, amb grandàries 

exagerades. Internament els veïns i veïnes de la localitat han assimilat aquest paper protagònic de les fogueres 

i de la intervenció del poder en la seua organització associat, precisament als aspectes seleccionats pels 

mitjans de comunicació. Als anys 70 s’implantà una novetat per reforçar aquesta; el concurs de fogueres 



de Sant Antoni. Aquest premiava la foguera el més gran, fet a partir del qual les fogueres de Sant Antoni 

de Vilanova comencen a diferenciar-se de les dels pobles veïns amb una trajectòria històrica semblant fins 

aquells anys. Una diferència basada en l’espectacularitat. Així de la llenya de combustió lenta i de lògic 

ús gastronòmic (a altres localitats es fa servir la brasa per torrar sardines o carn) amb el que això comporta 

d’enfortiment de la comunitat (menjar al carrer, per a tots, sense formalismes, de fort caliu fomentador de la 

conversa...), a Vilanova es passa a l’ús com a material de combustió principal les argelagues, les quals tenen 

una combustió molt espectacular, amb una ràpida encesa i creant grans flamarades, però que eviten qualsevol 

dels usos comunitaris esmentats.

 

El propi fet del “concurs” incorpora un element competitiu molt poc comunitari i propi de les 

adscripcions voluntàries de la ciutat (futbol, música, tribus...). El procediment per a conèixer la foguera 

guanyadora, era prou simple: es tractava de cronometrar quina era la foguera que es mantenia més temps 

encesa, impedint el pas de la processó i mantenint el Sant en l’entrada del carrer, beneint amb la seua 

presència als veïns i veïnes del carrer. Així hi havia fogueres que mantenien mitja hora, tres quarts o inclús 

un hora a la processó davant d’ella sense poder creuar-la. Fins que hi havia un valent del poble, generalment 

la gent més jove i intrèpida, que s’aventurava a creuar la foguera en flama, al qual aplaudien tots i la 

resta es veuen obligats a travessar les espectaculars barreres de foc en que es converteixen les fogueres. 

El “quedar bé” amb els veïns i els forasters característic de les festes de Sant Antoni de pobles veïns ha 

acabat transformat-se en un joc de valentia individualista en el que un jove (home) és el primer que venç un 

carrer que fa els possibles per evitar-ho o per evitar-ho més temps que el carrer d’abans. Com es pot apreciar 

l’espectacularització ha canviat des de dintre la festa, arrimant-la a l’estat i a la ideologia individualista pròpia 

del model capitalista.

 

Doncs bé, fins i tot aquesta variant popular de la festa i d’un dels seus actes més característics ha 

segut modificada, a causa de la fama i del ressò que aquesta, en aquesta ocasió des de fora. Ja que, gràcies en 

gran mesura al poder de difusió de les noves tecnologies (blogs, fotografies en pàgines web, vídeos penjats 

a la xarxa), han aparegut tants aficionats com detractors (associacions de protecció d’animals) d’aquesta 

celebració, aplegant a modificar la celebració d’aquest acte. A dia d’avui, són molt poques les fogueres que 

es construeixen a l’ample del carrer, sinó que es realitzen al llarg, possibilitant el pas per el lateral, sense la 

necessitat de creuar la foguera, donant lloc a la pèrdua d’un dels significats de l’essència de la festivitat: el 

fet de saltar les fogueres, persones i animals, per a aconseguir l’efecte simbòlic de la purificació del cos i de 

l’ànima.

 

Però no sols s’ha modificat l’acte central de la Festivitat de Sant Antoni, com són les fogueres, passant 

e ésser el protagonista, l’actor més espectacular de la celebració. Sinó que, aquest ha eclipsat a la resta 

d’actes que conformen la festivitat; així han passat a un segon plànol tant la benedicció dels animals, els 

vestits dels animals, la Gropa o Matxà, el Tropell, l’entrega de les Coquetes, les Corregudes, el Canvi de 

Bares... I fins i tot el nom amb què es coneix ha canviat. El Sant Antoni de Vilanova és, ara, les “fogueres de 



Vilanova”.revisat fins aquí -Eugeni Trilles Fabregat 5/12/08 9:04 PM 

 

EL TRIST DILEMA ENTRE LA CLANDESTINITAT, EL FOLKLORE I L’ESPECTACLE

 

Tant les característiques físiques dels mitjans de comunicació com les simbòliques estan provocant 

una selecció del fet cultural rural que repercuteix en una ràpida transformació d’aquest a escales formal, 

simbòlica i comunitària. Creiem que l’exemple de Vilanova és ben il·lustratiu.

 

El fenomen cultural en general mamprèn, entenem, tres possibles camins entre el conflicte urbà-rural 

que al principi de l’article hem plantejat. En primer lloc pot reservar certs moments (de la festa en concret i 

de la cultura en general) per a la comunitat, en els que les comunitats alienes i especialment la urbana queden 

excloses. A Vilanova podríem parlar del canvi de vares, entre d’altres, on els organitzadors presents i els 

futurs organitzen un dinar de germanor. A Benlloch és el “dia dels comptes” on es fa quelcom semblant. 

Formalment i simbòlica la festa es manté, i la seua funció comunitària-solidària roman. Aquesta fórmula corre 

permanentment el risc de perdre’s ja que els membres de les organitzacions poden no trobar interès en un 

moment donat. La tensió en qualsevol cas continua.

 

La segona fórmula és la metamorfosi simbòlica i formal on la forma de la festa canvia per adaptar-

se a les demandes espectaculars i físiques dels mitjans. El sentit comunitari és nul, si no és un que posa en 

equivalència el poble “rural” amb la ciutat, la competició, el mercat, el ser més gran i més lucrativa que la 

del veí. Fet, que com en el futbol reporta solidaritats mecàniques de caràcter, diríem primitiu. En aquest cas, 

normalment, la festa és apropiada pels mitjans o per les autoritats locals i per tant, treta de la comunitat i 

convertida en un producte més. És el cas d’allò que es coneix de les festes urbanes.

 

La tercera, malauradament ben estesa, és la mutació del valor simbòlic, i la conservació de l’aspecte 

formal. És el cas del folklorisme, protagonitzat preferentment pels grups de danses de les nostres comarques 

que actuen com una associació cultural de pràctica, triant i destriant tan sols els aspectes formals de la seua 

pràctica.

 

QUEDA QUELCOM: LA REIVINDICACIÓ DEL PROCOMÚ

 

El procomú és un neologisme que es refereix a l’esfera d’allò que és de tots i no és de ningú. És un 

tret característic del món agrari previ a la desamortització en el qual certs recursos estan a la disposició de la 

comunitat sense pertànyer a ningú en especial i amb sistemes de distribució i assignació propis i independents 

dels poders de torn. El capitalisme ha acabat amb el procomú agrari i cada dia intenta apropiar-se de 

més “recursos de la humanitat”. Abans el bosc, ara l’aigua i probablement en el futur l’aire, l’espai exterior, la 

informació genètica...

 



La festa és un fenomen excel·lent per a la reapropiació del procomú ja que, mentre tot poder ha 

intentat apropiar-se d’ella, a aquesta li és pròpia l’excepcionalitat, la participació, la proximitat, i amb això la 

manca del control absolut que de la resta de moments fa el capitalisme, a través de l’estat o del mercat. Com 

en la ciutat la festa té trets de xicoteta revolució anàrquica, però mentre que a la ciutat aquests trets reforcen 

vincles i a la ruralitat urbanitzada una reidentificació amb valors desarrelats, una solidaritat corporativa i 

excepcional, la festa del món rural és més bé celebració, calmada i tranquil·la, rabiosa i desafiadora també, 

però fonamentada en l’intensificació de vincles ja normals. La celebració rural és independent del poder, 

autònoma, mentre que la festa, tant urbana com aquella de tipologia urbana importada al món rural, incorpora 

l’espectacle inconnex amb la realitat territorial, amb la intervenció de l’estat i del mercat.

 

La festa és homogènia qualitativament i heterogènia quantitativament. Tenen rigorosament programes 

d’actes calcats a tots els municipis i són les autoritats locals les que l’organitzen destinant més o menys 

recursos, fent més o menys actes, competint per atreure més o menys visitants amb una programació al seu 

gust. Són festes amb funció d’aparador i són tant gran recurs econòmic com despesa pública.

 

En canvi, la celebració comunitària és qualitativament diversa i quantitativament homogènia. 

Organitzades per la comunitat i per a la comunitat posseeixen elements formals únics, propis del territori i un 

paper comunitari que les dota de sentit. Desproveïdes d’un sentit espectacular, són abandonades o lliurades 

del mercat, del capital, de la ciutat en definitiva. Entre elles hi ha Sant Antonis de diversos pobles, processons, 

revetlles...

 

Festa i celebració no es presenten aïllades sinó barrejades. Són aspectes de cadascuna els que tenen 

un caràcter més proper a una o a l’altra. Les festes patronals dels pobles tenen intrusió urbana amb les 

discomòbils, però tenen devoció rural. No valorem ací el caràcter de l’acte sinó la seua significació en el 

fet comunitari. Les santantonades tenen aspectes també festius característics d’allò urbà com en el cas de 

Vilanova en una celebració agrària. Són dinàmiques en conflicte i en tant que dinàmiques no estan acabades. 

Tenen possibilitat de canvi.

 

La reapropiació de les festes en la seua consideració com procomú, com una celebració de la 

comunitat de reivindicació de la seua identitat, evolucionades com calga en la seua forma, però amb la funció 

intacta de la celebració originària de l’enfortiment de la comunitat és un objectiu que al món rural és a l’abast, 

precisament gràcies al fet “obligatòriament” comunitari en què, volent o no, es basa el món rural, i també 

gràcies, paradoxalment, a les NNTT de la informació i de la comunicació. Amb elles es pot també reforçar 

la potència de les celebracions en el seu paper comunitari en tant que posen a l’abast dels membres de la 

comunitat local una perspectiva necessària per advertir el caràcter de les transformacions que estan patint, i 

poden servir per divisar respostes que, a problemes semblants, han servit en altres comunitats.
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