
52 DISSABTE, 24 DE DESEMBRE DEL 2022 ara   

Estils
Set tradicions  

de Nadal 
que potser 

no coneixes
Cada país celebra les festes amb els seus propis rituals 

i costums, alguns dels quals són ben sorprenents

Mentre nosaltres 
mengem grans de 
raïm per Cap d’Any, 
a Portugal mengen 
panses, a Polònia 

fan dotze receptes diferents i a Ità-
lia opten per menjar llenties. Les 
tradicions de Nadal han anat evolu-
cionant amb el pas dels anys fins a 
convertir-se en el que són avui, pe-
rò la majoria conserven l’essència. 
Una evolució que el folklorista i ex-
pert en cultura popular Amadeu 
Carbó, que les ha estudiat i les es-
tudia en profunditat, celebra per-
què està convençut que “el truc per-
què una tradició continuï vigent és 
que evolucioni”: “És la seva garan-
tia de vida, perquè han de tenir sen-
tit per a les persones que la cele-
bren. Cal trobar l’equilibri entre 
tradició i contemporaneïtat”. 

Tots els països tenen les seves 
pròpies tradicions, algunes de les 
quals molt curioses, i de la mateixa 
manera que nosaltres potser ens po-
sem les mans al cap quan ens assa-
bentem que a Sud-àfrica mengen 
erugues fregides per tenir sort l’any 
següent, potser hi ha gent que es 
queda parada quan veu que nosal-
tres engreixem un tronc amb man-
darines per després fer-li cagar re-
gals a bastonades. Carbó, que podeu 
seguir al podcast Fes Ta Festa, expli-
ca que la tradició de fer cagar el tió 
no és exclusiva de Catalunya, i des-
taca: “La trobem en molts llocs d’Eu-
ropa, des dels països del nord del 
continent fins a les illes Britàniques. 
En el fons, és un culte a la natura. 
Tradicionalment, els feien cagar i 
després els cremaven, per simbolit-
zar la renovació del temps. El tió és 
un ritual d’origen rural, significa 
l’abundància, un tronc vell i sec re-
gala de les seves entranyes llamina-
dures i llepolies. És l’auguri del re-
naixement de la natura després de 
l’estació hivernal”. Com explica el 
folklorista, la particularitat del tió 
català és que “l’hem infantilitzat, 
afegint-li una cara somrient i una 
barretina”. 

Evolució i pèrdua 
Curiosament, tot i que la tradició de 
fer cagar el tió ara la tenim molt vi-
va, als anys 40 i 50 estava en clara 
recessió. Carbó, autor del llibre Ce-
lebrem el Nadal (Edicions Morera), 
diu que l’èxode dels pobles cap a les 
ciutats va fer que s’anés perdent, i 
no va ser fins a la Transició, “quan es 
viu un temps de reivindicació de la 
cultura popular catalana com a fet 
identitari, que es tornen a posar de 
moda”. “I aquí hi juguen un paper 
important les famílies, però sobre-
tot les escoles i fer cagar el tió comu-
nitàriament, perquè ho rellança en 
l’imaginari popular”, assegura. 

Com dèiem, les tradicions pervi-
uen si evolucionen, però també és 
cert que hi ha tradicions que gaire-
bé s’han perdut amb el pas del temps, 
“com els focs de Nadal”. “Anys enre-
re –rememora Carbó– es feien fo-
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gueres de Nadal després de la Missa 
del Gall, com per Sant Joan, però avui 
quasi no se’n fan. Potser l’excepció és 
el Foc Nuet de Vallcebre”, una fogue-
ra que s’encén la nit de Nadal a la pla-
ça de l’església del poble i que no 
s’apaga fins al dia de Sant Esteve. 
Una altra tradició que s’ha perdut té 
a veure amb la gastronomia i la fes-
ta de Sant Esteve, perquè –encara 
que pugui sorprendre– això de men-
jar canelons no és tan tradicional 
com podria semblar. Ens ho explica 
Amadeu Carbó: “És una tradició que 
ens arriba de fora. Són d’origen italià 
i van ser introduïts a l’hostaleria bar-
celonina del segle XIX. Els cuiners 
arribats de l’estranger per treballar a 
les primeres fondes i cases de menjar 
barcelonines van dur la recepta i la 
van convertir en un èxit. Realment, 
el menjar tradicional de Sant Este-
ve d’abans era l’anomenat arròs cate-
dral o arròs de colls i punys, que apro-
fitava les restes del capó de Nadal”. 

Per contra, una tradició que gai-
rebé s’havia perdut, el Cant de la Si-
bil·la, “ha experimentat un boom 
extraordinari els últims anys i fins 
i tot hi ha tendències: els que volen 
mantenir-ne l’essència i els que fan 
uns cants més contemporanis”. 

Sigui com sigui, és clar que cada 
país té les seves tradicions i n’hi ha 
algunes que són, si més no, curio-
ses. A continuació en podeu conèi-
xer algunes. 

01 
Llançament de sabates 

(República Txeca) 
Pocs sabem que té a veure realment 
amb el Nadal, però a Txèquia, du-
rant aquestes dates, hi ha una tradi-
ció molt popular entre les noies sol-
teres per predir si l’any vinent es ca-
saran. Surten de casa, es posen d’es-
quena a la porta i tiren una sabata 
per sobre de l’espatlla dreta. Si la sa-
bata cau amb la punta cap a la por-
ta vol dir que es casaran. Si és la part 
del taló la que mira cap a la porta, 
hauran d’esperar un any més.  

02 
Amagar les escombres 

(Noruega) 
A Noruega, per Nadal, amaguen les 
escombres. I ho fan perquè sembla 
que és la vigília de Nadal quan totes 
les bruixes i esperits diabòlics deci-
deixen sortir de l’amagatall. Per pro-
tegir-se de visites estranyes, les fa-
mílies opten per guardar les escom-
bres abans d’anar-se’n al llit, perquè 
no volen que alguna bruixa amb ma-
les intencions se n’apoderi.  

03 
Endrapar pollastre fregit 

(Japó) 
Tot i que al Japó això de Nadal no ho 
celebren gaire, el dia 23 de desem-
bre sí que és un dia que tenen mar-
cat al calendari i que celebren ati-
pant-se de pollastre fregit. És una 
tradició que es remunta al 1974, 
quan la famosa cadena de menjar 
ràpid KFC va llançar una campanya 

Per què mengem 12 grans de raïm?
Posats a desmuntar algun mite més, 
Amadeu Carbó comenta que la tradició 
de menjar raïm la nit de Cap d’Any no és 
tan antiga com ens podria semblar. “Es 
popularitza a conseqüència de l’entrada 
dels televisors a les llars, quan RTVE co-
mença a emetre les campanades”. Pel que 
fa a l’origen de la tradició, no és del tot 
clara, “tot i que podria provenir d’una sà-
tira que van fer les classes populars d’un 
costum de les famílies benestants”. A fi-
nals del segle XIX, les famílies benestants 

acomiadaven l’any amb xampany i men-
jant raïm, seguint els costums que arriba-
ven de França. L’any 1882, arran d’unes 
disposicions municipals que regulaven 
l’ús del carrer la Nit de Reis, grups de ma-
drilenys de les classes populars es van 
concentrar a la Puerta del Sol en senyal 
de protesta i desacord amb la mesura i 
van dur raïm per parodiar les classes al-
tes de la ciutat. Amb aquest gest quasi es-
pontani començava una de les tradicions 
més arrelades de Cap d’Any.
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Un extens reportatge publi-
cat pel New York Magazi-
ne ha regirat les aigües de 
Hollywood. Aquesta set-
mana la revista publicava 

una anàlisi detallada de com els nepo 
babies –nom amb què es coneixen els 
fills de famosos– estan monopolitzant 
el món del cinema i la televisió. La por-
tada, que ha fet la volta al món, consis-
tia en un fotomuntatge de cossos de 
bebès amb cares d’actors i actrius fa-
mosos com ara DDakota Johnson, MMaya 
Hawke, LLily-Rose Depp o ZZoe Kravitz. 
Totes aquestes actrius, i d’altres que 
també apareixien en portada, compar-
teixen una cosa: són filles de pares i 
mares que ja treballaven en la indús-
tria audiovisual, un fet que faria que 
haguessin pogut accedir a més oportu-
nitats que altres aspirants a actors sen-
se contactes. “Té els ulls de la seva ma-
re. I el seu agent” era l’eloqüent títol de 
la portada de la revista. 

El reportatge no ha agradat a diverses 
personalitats que s’han sentit al·ludides 
pel concepte de nepo babies. Una de les 
primeres que s’ha queixat de l’ús 
d’aquest terme ha estat la cantant brità-
nica LLily Allen, filla de l’actor Keith Allen 
i la productora de cinema Alison Owen. 
La cantant, que és germana d’Alfie Allen, 
conegut per haver interpretat Theon 
Greyjoy a Joc de trons, ha respost al re-
portatge a través de Twitter: “Si estem 
parlant de conseqüències en el món re-
al i de robar oportunitats a la gent, els be-
bès del nepotisme que us haurien de 
preocupar són els que treballen en bu-
fets d’advocats, en bancs o en la política”. 

Polèmica a Hollywood pels 
‘fills de’ que triomfen al cinema

Per la seva banda, Zoe Kravitz asse-
gura que és “normal” optar per la ma-
teixa professió a la qual s’han dedicat 
els teus familiars. A més, destacava que 
durant molt de temps es va sentir inse-
gura pel fet que el públic pensés que 
era menys bona que els seus pares. 

L’última personalitat que ha donat 
la seva opinió sobre el debat ha estat 
l’actriu Eve Hewson, filla de Bono, lí-
der d’U2. La irlandesa, però, ha recor-
regut a l’humor, ja que el seu nom no 

apareix al reportatge. 
“Crec que em faré un 
tatuatge que digui ne-
po baby al cul”, va ar-
rencar Hewson a 
Twitter. “En realitat, 
estic devastada per-
què no aparec en el 
reportatge dels nepo 
babies, com si no ha-
guessin vist la meva 
exitosa sèrie Bad sis-
ters. Com s’atrevei-
xen!”, deia a conti-
nuació Hewson, que 
afegia que el seu ob-
jectiu per al 2023 

era fer-se prou famosa per aparèixer 
al reportatge. 

Tot i que el reportatge se centra en 
estrelles actuals, com ara Dakota 
Johnson, filla de Melanie Griffith i 
Don Johnson, també assenyala que les 
nissagues d’actors existeixen pràctica-
ment des del naixement de Hollywood 
i que actrius com Jane Fonda, filla de 
Henry Fonda, podrien ser considera-
des nepo babies.e

de publicitat al país per promoure el 
consum del seu pollastre fregit. Des 
d’aleshores, molts japonesos que-
den amb familiars o amics per men-
jar pollastre fregit personalitzat 
amb motius nadalencs. 

04 
A missa amb patins 

(Veneçuela) 
El matí del 25 de desembre, a Cara-
cas, els carrers s’omplen de feligre-
sos camí de la missa de Nadal. Fins 
aquí res estrany, si no fos perquè 
molts hi van patinant! De fet, aques-
ta tradició s’ha fet tan popular que 
molts carrers es tallen al trànsit per-
què tothom pugui arribar segur a 
l’església. A més, la nit de Nadal 
molts nens es lliguen l’extrem d’un 
cordill al dit gros del peu i deixen 
l’altre extrem penjant fora de la fi-
nestra de l’habitació, de manera que 
l’endemà al matí els patinadors que 
passen anant cap a missa els poden 
fer una estrebada amistosa. 

05 
La Nit dels Raves (Mèxic) 

La Nit dels Raves és un concurs que 
se celebra el dia del Mercat Nada-
lenc (23 de desembre) a la ciutat 
d’Oaxaca. Durant tot el dia es creen 
figures o escenes tallades als raves 
que hauran de competir en diferents 
categories. La tradició té l’origen a 
l’època colonial, com un mètode de 
venda utilitzat pels grangers per 
atraure compradors. El 1897 va ser 
declarat formalment com un con-
curs i actualment té un fort atractiu 
popular, i aplega centenars de con-
cursants i milers d’espectadors. 

06 
Arbres decorats amb 
teranyines (Ucraïna) 

Tot i que aquest serà un Nadal trist 
a Ucraïna, confiem que molts tin-
guin l’oportunitat de mantenir una 
tradició ben curiosa, la de decorar 
els arbres de Nadal amb teranyines. 
Als habituals llums i ornaments, s’hi 
afegeixen teranyines amb aranya 
inclosa (de plàstic), en una tradició 
que prové d’un conte folklòric en 
què una dona viuda molt pobra no 
podia comprar guarniments de Na-
dal per al seu arbre, cosa que entris-
tia els seus fills. Les aranyes que vi-
vien a casa seva se’n van compadir 
i van teixir teles a l’arbre, perquè els 
nens el trobessin ben guarnit el ma-
tí de Nadal. 

07 
Fanalets gegants (Filipines) 

Cada any, el dissabte abans de la nit 
de Nadal a la regió de Luzón s’hi re-
uneixen persones per veure qui fa el 
millor fanalet. La festa se celebra 
des de fa més d’un segle. Els primers 
anys es creaven amb bambú i paper 
japonès i avui els fabriquen amb una 
gran varietat de materials. Poden 
fer fins a sis metres i s’il·luminen 
amb llums que creen calidoscopis 
espectaculars.e

El comentari de la cantant de Fuck 
you va aixecar controvèrsia, motiu pel 
qual Allen va intentar tornar a expli-
car-se. “És bastant evident que, pel que 
fa a classe i raça, hi ha una important 
falta de representació en la indústria. 
Com a resultat tothom hi perd. Així i 
tot, crec que estem utilitzant els nepo 
babies com a bocs expiatoris”. 

Tot i que el reportatge del New York 
Magazine ha posat sobre la taula el 
concepte de nepo babies, el nepotisme 
tant a la indústria del 
cinema com al món 
de la moda fa temps 
que és objecte de de-
bat. Algunes de les fa-
moses que s’han de-
fensat de l’acusació de 
tenir una carrera grà-
cies als seus pares són 
Lily-Rose Depp , filla 
de Johnny Depp i Va-
nessa Paradis, i Zoe 
Kravitz, filla de Lenny 
Kravitz i Lisa Bonet. 
En una entrevista con-
cedida a la revista Elle, 
Depp rebutjava de ple 
l’etiqueta de fill del ne-
potisme: “A internet li importa molt 
més qui és la teva família que la gent 
que et fa un càsting. Potser aconse-
gueixes posar el peu a la porta, però 
continues tenint només el peu a la por-
ta. Després d’això ve molta filla”. L’ac-
triu i model assegura que no et donen 
un paper per ser filla d’algú conegut, si-
nó per ser “la persona adequada per a 
ell”. 
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