Dia dels innocents

enredades i les aixecades de camisa son una part fonamental d’aquesta celebració.
Havia estat un costum força arrelat, sobretot en la gent d’oﬁcis. Per això, els aprenents, els
més innocents dels tallers, eren les víctimes de les bromes dels encarregats i dels altres
operaris. Així, els folkloristes recullen la història que als aprenents se’ls manava anar a
buscar els neulers, comprar xarop de pàmpol, o cercar la clau de donar voltes al taller.
Però, un dels costums més arrelats entre la canalla era el de penjar llufes als passavolants.
Les llufes, en un origen, eren fulles de col que els nois recollien de les parades dels mercats.
Amb el temps el paper va guanyar terreny a les fulles de verdures i en aquest s’hi retallaven
siluetes, normalment de persones encara que també en podem trobar d’animals i d’altres
formes.
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Les llufes, amb l’ajut d’una agulla de cap, es penjaven a les faldilles de les dones o a
l’esquena dels homes. Cal dir que l’invent de la cinta adhesiva va facilitar molt la tasca de
penjar-les! El cas és que la llufa actualment està en desús, ha esdevingut la icona d’aquesta
diada.
Les innocentades al carrer han desaparegut. Això ha passat en la mesura que aquest ha
desaparegut com un espai de joc i entreteniment infantil. El fet que les colles de nens hagin
deixat d’ocupar el carrer, com un espai natural per al joc i la relació, ha contribuït de forma
decisiva. Per això hi ha hagut una recessió de costums, com és el cas d’aquest de les llufes.

Les inocentades de la premsa
Actualment, les innocentades han trobat refugi en els mitjans de comunicació. Diaris,
televisions, digitals i ràdios expliquen alguna notícia totalment falsa i que pretenen fer-nos
empassar. Per exemple, l’any 2012, un programa de ràdio amb molta audiència obria el
noticiari explicant que s’implantaria una nova moneda encunyada per la Generalitat de
Catalunya. Segons van dir, aquesta duria per nom “Virolai” i que es correspondria amb valor
exacte a l’euro.
Finalment, cal remarcar que la festa dels innocents és una festa d’inversió. És així, com
d’altres del cicle nadalenc i que l’hivern estan estretament lligades als carnestoltes. El seu
origen cal cercar-lo, una vegada més, en les Saturnals romanes.
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Del llibre de la Col·lecció l’Ermità: Celebrem el Nadal d’Amadeu Carbó.
Per saber-ne més podeu consultar Edicions Morera
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