ÍNDEX

0.- CALENDARI DE TRADICIONS I COSTUMS DELS
PAÏSOS CATALANS
1.- EL CICLE NADALENC
1.1.- La Puríssima
1.2- La Fira de Santa Llúcia i el Pessebre
1.3- El verd de Nadal
1.4- Solstici d’hivern
1.5- Felicitacions de Nadal
1.6- Les Rifes
1.7- El Tió de Nadal
1.8- La Missa del Gall i Ressopó
1.9- La Diada de Nadal
1.10- La Diada de Sant Esteve
1.11- Els Pastorets
1.12- Els Sants Innocents
1.13- L’home dels Nassos
1.14- La Fi d’Any
1.15- Ninou o Any Nou
1.16- Els Reis d’Orient
2.- SANT ANTONI ABAD I ELS TRES TOMBS
2.1- Origen de la Festa
2.2- La Llegenda
2.3- La Benedicció dels Animals i Rifa de Porcs
2.4- Els Tres Tombs
2.5- La Matança del Porc
2.6 Els dimonis i les temptacions
2.7- El Pa i el Tortell de Sant Antoni
2.8- La Festa de Sant Antoni
3.- EL CICLE DE CARNESTOLTES
3.1- Història
3.2- Els dies de Carnestoltes
3.3- Gastronomia
3.4- Refranys típics
4.- QUARESMA-SETMANA SANTA-PASQUA
4.1- La Vella Quaresma
4.2- Diumenge de Rams
4.3- La Setmana Santa

4

5.- DIADA DE SANT JORDI
5.1- Història de Sant Jordi
5.2- La Llegenda de Sant Jordi
5.3- La Figura de Sant Jordi: Iconografia
5.4- La Rosa
5.5- El Llibre
5.6- La celebració de la Diada al nostre país
5.7- Alguns poemes i dites de Sant Jordi
5.8- Alguns refranys
6.- MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
6.1- Història de la Muntanya
6.2- L’Espiritualitat
6.3- La Llegenda
6.4- El Santuari, el Monestir i la Cultura
6.5- El Culte a “La Moreneta”
6.6- El Virolai
6.7- La Festa de “La Moreneta” del 27 d’abril
6.8- Festes de Coronació del Patronatge de Montserrat
6.9- Dites i poemes sobre Montserrat
7.- LA FESTA DE CORPUS
7.1- Una mica d’història
7.2- La Festa
7.3- Les Enramades
7.4- L’ou com Balla
7.5- La Festa de la Patum
8.- FOCS DE SANT JOAN / FLAMA DEL CANIGÓ
8.1- Història dels Focs de Sant Joan
8.2- Introducció als focs-Flama del Canigó
8.3- La Flama del Canigó
8.3.1- Itineraris de la Flama
8.3.2- Frases a recordar
8.3.3- Himne dels Focs de Sant Joan
8.3.4- Refranyer
9.- EL PI DE LES TRES BRANQUES
9.1- Origen i Història
9.2- Poema de Jacint Verdaguer
10.- LA FESTA MAJOR
10.1- La Festa Major: Origen i Història
10.2- Elements de la Festa Major
10.2.1- Espai
10.2.2- L’Anunci
10.2.3- Actes
5

11.- LA SARDANA
11.1- Història i origen de la Sardana
11.2- La Dansa
11.3- Principals instruments de la Sardana
11.4- La Sardana actual: Diccionari tècnic
11.5- Alguna Sardana típica
12- ELS CASTELLERS
12.1- L’origen dels Castellers
12.2- Els Castells actuals
12.3- Diccionari tècnic Casteller
12.4- Alguns Castells peculiars
13- LA CASTANYADA-TOTS SANTS
13.1- Història dels orígens
13.2- Les Rifes
13.3- Recepta dels Panallets
CONCLUSIÓ I OBJECTIU FINAL

6

INTRODUCCIÓ I FINALITAT
"Tota creació té els seus orígens en les tradicions culturals, però es
desenvolupa plenament en contacte amb altres. Aquesta és la raó per la qual
el patrimoni, en totes les seves formes, ha de ser preservat, valorat i
transmès a les generacions futures com a testimoniatge de l'experiència i de
les aspiracions humanes, a fi de nodrir la creativitat en tota la seva diversitat
i instaurar un veritable diàleg entre les cultures."
UNESCO, Declaració sobre la responsabilitat de les generacions actuals envers les generacions
futures, article 7

L’objectiu d’aquest treball ha estat l’enriquiment personal i la col·laboració en el
compliment de la Declaració de la UNESCO sobre un dels molts grans
patrimonis que tenim, com són les tradicions i costums dels Països Catalans.
La romanització ens va donar indirectament la llengua i en un període romà ens
va arribar el cristianisme, un factor que va condicionar una manera de ser. Tant
l’un com l’altre són dues maneres de formar part d’un poble.
Els Països Catalans tenen un passat i un present culturalment molt rics que
estan basats precisament en aquests dos conceptes esmentats anteriorment.
Hem de ser capaços de transmetre’ls a futures generacions perquè són el
nostre símbol d’identitat pròpia d’una terra que ens pertany.
Malauradament, ha estat impossible poder parlar de tots els costums i
tradicions del nostre país, i m’he vist obligada a seleccionar-ne uns quants. En
especial, m’he decantat més per les tradicions i costums d’origen cristià perquè
potser és la part que és més fàcil oblidar: l’origen real i el significat real de la
festa que, per a mi, és el més important, ja que després aquesta festa s’anirà
adaptant als nous temps i cada poble la celebrarà a la seva manera.
A part de les festes d’origen cristià, evidentment parlarem de focs, de
castellers, de festes majors, de sardanes i, en alguns casos, els classificarem en
diferents cicles. També recordarem refranys, versos i paraules de poetes i
historiadors dels Països Catalans que ens han ajudat a preservar la nostra
pròpia identitat.
L’estudi de les tradicions i costums és un bé que ens cal conservar i millorar per
tal de mantenir la nostra identitat i enriquir-nos com a poble que mira cap al
futur.
Montserrat Corregidor Sala
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CALENDARI D’ALGUNES TRADICIONS I COSTUMS DELS PAÏSOS CATALANS 2006
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1) Any nou (neules i torrons)
6) Reis d’Orient (joguines i tortell)
17) Sant Antoni Abat, els tres tombs i Diada de Menorca
20) Sant Sebastià
21) Festes de la Llum a Manresa
22) Sant Vicenç
24) Sant Pau

2) Candelera
3) Sant Blai
5) Santa Àgata
10) Santa Eulàlia
23) Dijous Gras (Coques, botifarres i truites)
26) Diumenge de Carnaval
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14) Divendres Sant
16) Pasqua Florida
17) Dilluns de Pasqua (aplecs)
23) Sant Jordi (roses i llibres / moros i cristians)
27) Mare de Déu de Montserrat
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3) Festa de la Santa Creu
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25) L’Ascensió

4) Pasqua Granada (Trobada Nacional de Capgrossos de Catalunya a Manresa)
5) Dilluns de Pasqua (aplecs)
13) Sant Antoni de Pàdua
15) Corpus (catifes de flors, enramades, Patum, ou com balla)
17-18) Aplec al Canigó
23) Fogueres de Sant Joan – Flama del Canigó
24) Sant Joan, Festa Nacional dels Països Catalans
29) Sant Pere Apòstol – Les Havaneres
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3) Diada d’Eivissa i Formentera
4) Sant Domènec
10) Sant Llorenç
15) Mare de Déu d’Agost (Festes Majors)
16) Sant Roc
19) Sant Magí
24) Sant Bartomeu

9) XXIa. Ciutat Gegantera de Catalunya a Montblanc
16) Aplec al Pi de les Tres Branques
30) Sant Nin i Sant Non (Patró dels hortalans)
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11) Diada de Catalunya (Pèrdua de les llibertats nacionals el 1714)
23) Santa Tecla
24) Mare de Déu de la Mercè
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2) L’Àngel Custodi
7) Mare de Déu del Roser
9) Diada del País Valencià
16) Sant Galderic (patró dels pagesos)
21) Santa Úrsula I les Onze mil Verges
29) Sant Narcís i la Fira de Girona
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30) Sant Andreu
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8) La Puríssima (fires i pessebres)
13) Santa Llúcia (inici del Cicle Nadalenc)
25) Dia de Nadal (festa familiar)
26) Dia de Sant Esteve (festa parents i amics, Pastorets)
28) Els Sants innocents (enganyifes)
31) Fi d’any (l’home dels nassos) – Diada de Mallorca
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1.1- LA PURÍSSIMA

E

l Cicle Nadalenc comença el dia 8 de desembre,

amb la festa de La Puríssima. En aquest dia, l’església
celebra el dogma de la Immaculada Concepció, el
misteri, segons el qual, la Mare de Déu va néixer sense
ser concebuda, lliure de pecat original.
Aquest misteri no és propi del Cristianisme ja que el
trobem relacionat amb certes deesses de la mitologia
grega.
En el segle XIV, van haver profundes controvèrsies i divisions entre diferents
intel·lectuals que eren partidaris i detractors de la festa, amb l’objectiu d’aclarir
els diferents termes del concepte.
La Corona Catalano-Aragonesa en va donar suport des del principi, gràcies als
escrits favorables de Ramon Llull i Bernat Metge, entre d’altres.
La primera referència escrita que es va trobar l’any 1281, va ser a Barcelona,
en el qual, es va aprovar la celebració d’aquesta festa en honor a la
Immaculada. A partir del segle XIV, els monarques catalans van obligar a
celebrar aquesta festa a les seves diòcesis.

1.2- LA FIRA DE SANTA LLÚCIA I EL PESSEBRE

El Pessebre consisteix en la representació, a través de figuretes mòbils, el
Naixement de Jesús. És un costum el qual trobem el seu origen a Itàlia. El
precursor d’aquesta tradició va ser Sant Francesc d’Assís, l’any 1223.
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La Fira de Santa Llúcia, que està considerada com la més important a
Barcelona, és on es venen totes aquestes figuretes i també guarniments de
Nadal. Comença el dia 13 de desembre perquè abans, tothom hi anava a
comprar en aquell dia. El testimoni més antic el trobem l’any 1786 en el llibre
“Calaix de Sastre” de Rafel Amat.
Un refrany diu: “Santa Llúcia la Bisbal, a tretze dies de Nadal”.
Hi ha vàries tradicions: una diu que Santa Llúcia era filla de La Bisbal i en canvi
n’hi ha una altra que diu que era de Barcelona i que la seva casa estava on hi
ha avui en dia, la capella romànica que li està dedicada; com que es troba
davant de Cal Bisbe, se li diu “Bisbal”.
Santa Llúcia és la patrona de les modistes, matalassers, estudiants, i de tots els
oficis que han de fer servir molt la vista, per això se’n diu que: “Santa Llúcia
ens conservi la vista”.

A la fira de Santa Llúcia ho trobarem tot: parades amb arbres de Nadal, molsa,
suro, serradures, pedres, avets etc. Tot allò que ens cal per fer el pessebre i
guarnir la nostra casa per les festes de Nadal: val la pena visitar aquesta Fira
per reviure cada any el Nadal..
També hi trobarem, parades amb els personatges que donen vida al pessebre,
figures de fang, de guix, d’un estil, d’un altre, petites, grans, etc. Les seves
cases, els corrals i els animals: bens, porcs, vaques, rucs, gallines, etc., sense
oblidar-nos de les fonts d’aigua, els llums, els ponts i una figura molt
emblemàtica: “El Caganer”; aquesta, és una figura grotesca que apareix en un
moment de crisi espiritual a finals del segle XVII i que ràpidament va assolir un
gran impacte popular que perdura en els anys. Cada any aparèixen arguments
a favor i en contra d’aquesta figura, però no deixa de ser una figura que posa
un toc d’humor al misteri de Nadal i és un símbol català de llibertat d’expressió.

14

1.3- EL “VERD” DE NADAL
Les sortides a la muntanya per anar a buscar “verd” és un bon costum sempre
que se sàpiga respectar la natura perquè d’aquests fruits es nodreixen molts els
animals.
Portar un ram de vesc dels roures, del galzeran, etc. és senyal de bona sort.
Moltes cases, durant aquests dies es guarneixen amb aquests vegetals que
donen fruit a l’hivern i representen un bon auguri per les famílies. Per això se’ls
relaciona amb el desig de la bona sort.

1.4- SOLSTICI D’HIVERN: 21 de desembre
És el primer dia d’hivern i el més curt de l’any.
El calendari astronòmic actual es va implantar l’any 1582 pel Papa Gregori XIII i
no coincideix amb el calendari astronòmic actual que diu que la data correspon
al 21 de desembre i no pas al 25 com diu l’altre.
Els refranys populars parlen sobre l’allargament dels dies:“Per Nadal un pas de

pardal” - “Per Sant Esteve un pas de llebre” - “Per Ninou un pas de bou”
En aquest dia comencen les fires d’aviram, conegudes també per Fira dels
Galls. A Barcelona se la coneix amb el nom de la “Fira de Sant Tomàs”.
Des d’aquest dia fins el dia de Nadal, hi havia el costum de celebrar una fira en
diferents indrets de Catalunya, on per diferents carrers i places, s’exposaven
una gran varietat d’objectes que s’agrupaven per especialitats.
La Fira del Gall a Barcelona, se celebrava a la rambla de Catalunya o a la Gran
Via i era molt freqüent veure passar els ramats d’indiots, dirigits pels seus
amos. Actualment, aquestes fires són molt escasses per la presència de
supermercats. No obstant, encara hi ha algú que ven galls d’indi pels voltants
del born i també al mercat de Vilafranca on els pagesos exposen el seu aviram
nadalenc: galls, galls d’indi, ànecs, etc.
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1.5- LES FELICITACIONS DE NADAL

L’origen i la finalitat de la felicitació de Nadal no era la de rebre un paper que
digui “Bon Nadal”, era una manera d’expressar un cert afecte a un familiar o
amic quan aquest, la rebia.
Els primers regals (també anomenats anteriorment estrenes) eren “pa i nous” i
es donaven als nens i als serveis públics. Els forners regalaven coques, els
fideuers pasta per a l’escudella, etc. Els nens recitaven l’anomenat “dècimes”.
En canvi, ara la tradició és el revés: és el poble el qui dóna als professionals
d’alguns oficis (escombriaire, carter, etc.) a canvi d’unes felicitacions impreses.
La primera felicitació impresa del món va ser editada a Barcelona l’any 1831 per
la inventiva de la vídua de Brusi i Fills, destinada als seus repartidors del “Diario
de Barcelona”, per saludar i desitjar la bona sort als subscriptors.
Cada cop més, aquesta tradició s’està perdent i ha quedat limitat als familiars o
amics que no veus de fa molt de temps.

1.6- LES RIFES
Pràcticament totes les rifes del cicle Nadalenc ténen una intenció benèfica i amb
motiu d’aquest esperit nadalenc, arriben a adquirir més popularitat que no pas
les que es fan durant la resta de l’any.
Les rifes són un costum molt antic de les terres catalanes. La primera rifa que
tenim notícia és la Rifa dels Porcs que va ser iniciada per al sosteniment de
l’Hospital de Sant Llàtzer de Barcelona, fundat l’any 1115 per l’Ordre dels
Antonians amb la finalitat d’obtenir més mitjans per assistir als malalts de lepra.
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1.7- EL TIÓ I LA NIT DE NADAL

És un costum català que se celebra normalment a la vigília de Nadal o hi ha qui
ho celebra el mateix dia de Nadal, quan la família està reunida.
El tió representa el símbol del geni del bosc que és el benefactor de la casa
(perpetuació del foc de la llar). Equival a l’avet, típic dels països nòrdics I
germànics. El tió, és una soca adormida i cal despertar-lo picant ben fort per
obtenir regals per a tothom (fertilització cíclica de l’arbre).
Els tions d’alzina i roure són els millors. Un bon garrot flexible i consistent per
bastonejar-lo assegurarà una collita abundant.
Dies abans es prepara el tió tapant-lo amb un sac, manta o cortina perquè no
es constipi. Se li dóna menjar cada dia: pa, etc. Si fa sol se’l treu perquè li toqui
el sol. Un tió malaltís pateix de restrenyiment.
Moments abans de fer-lo cagar se li crema el morro i se’l rega amb vi (símbol
de joventut i vitalitat). Després es pica ben fort tot cantant:

Tió, tió
caga torró
no caguis arrengades
que són salades,
caga torrons
que són molt bons
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A la nit de Nadal es dorm poc. Hi ha una dita que diu: “Aquesta nit, només una
cama al llit”.
Tradicionalment s’inaugura el Pessebre amb el Cant de les Nadales més
populars, abans d’anar a la Missa del Gall. En aquest moment és quan es posa
la figura del nen Jesús perquè ja és nat i no es desfà fins el dia de la Candelera
(2 de febrer), en què finalitza el Cicle Nadalenc i s’inicia el de Carnestoltes.
Les Nadales no són res més que cançons de Nadal i tenen un denominador
comú: alegria, esperança i desig de Pau. Una de les més antigues nadales que
coneixem, procedent de la comarca de la Ribagorça, va ser recollida al segle X.
Primer van ser els Joglars els que les transmetien oralment i més tard, la
mainada les aprenien a l’escola o bé es transmetien els grans als petits de boca
en boca.
Les Nadales de tota la vida que més es canten són: “El Noi de la Mare”, “Les
dotze van tocant”, “El desembre congelat”, “El dimoni escuat”, “La Pastora”,
“Nit de vetlla”, “El rabadà”, “Fum, fum, fum” etc. Però la més popular pels
catalans és, sens dubte, “El Cant dels Ocells”, la qual va ser divulgada arreu
del món pel mestre Pau Casals; d’autor desconegut, fou impresa en forma de
goig al segle XVII i encara perdura.

1.8- LA MISSA DEL GALL I EL RESSOPÓ

La Missa del Gall és una celebració popular de fa molts segles. Es comença la
nit del dia 25 de desembre, abans que arribi les 12h de la nit. Els seus orígens
són molt obscurs. Se sap que el Solstici d’Hivern (correspon tradicionalment a
aquesta nit) és la festa del Naixament del Sol i que el gall és el símbol solar
del nostre país, ja que anuncia el pas de la nit al dia. A més, s’anuncia també,
en aquesta nit, el Naixament de Jesús.
Amb l’arribada del Cristianisme a moltes poblacions del Pallars i per la Missa de
Matines, s’entraven a l’església, els galls. No s’ha trobat massa informació de la
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resta de comarques catalanes i per això se suposa que aquest acte fou el que li
va donar el nom actual de “Missa del Gall”. Més endavant, es van introduir
altres animals i productes del camp com a ofrena al nounat.
Un cop acabada la Missa del Gall, és típic en el nostre poble, fer un àpat que
s’ha anomenat amb el nom de Ressopó. El costum era menjar-hi el què diu
“En Noi de la Mare”, una de les nadales més antigues que tenim:”Que li darem

en el noi de la mare, que li darem que li sàpiga bo, panses i figues, nous i
olives, panses i figues i mèl i mató”.

També es dóna fruites pròpies de la collita com pomes, ametlles, avellanes i tot
és clar, acompanyat de vi bo com el Moscatell.
Amb el temps, això s’ha anat ampliant amb neules, torrons i pastissos.

1.9- LA DIADA DE NADAL
La Diada de Nadal és una festa tradicional familiar. Nadal és la festa més gran
de l’any. Per a moltes famílies és l’únic dia de l’any en què es reuneix tota la
família per això, cal que cadascú la dignifiqui tant com pugui. Hi ha la dita que
diu “Per Nadal, qui res no estrena res no val”.
El dia de Nadal, els pastors celebren el naixement dels primers xais. Es
reuneixen amb els pagesos al costat de la llar de foc, on el foc simbolitza l’altar
i reviuen els avantpassats amb la flama del tió que cremen. D’aquí surt la dita
que diu: “Per Nadal cada ovella al seu corral”.
La millor manera de celebrar la Diada és amb un bon menjar: si la Diada és
solemne, també ho ha de ser el menjar.
L’àpat d’aquesta diada és dels més importants de l’any en tots els Països
Catalans. Segons els indrets o comarques, el plat fort serà un o altre i el dinar
típic és constituït pel següent:
1) L’escudella de galets, amb una gustosa carn d’olla catalana: bou, be, porc i
gallina així com la pilota amb pinyons i les bofitarres blanca i negra.
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2) El rostit de pollastre o capó o gall d’indi i el tall rodó de bou, lligat amb fil i
rostit.

3) El farcit, fet de pomes, prunes, panses i pinyons, servit dins del pollastre
rostit o en cassoleta a part.
4) Per beure: bon vi, el de la bóta del racó i, no cal dir-ho, el cava català.

5) Les postres, a base de torrons de xixona, d’Alacant, d’Agramunt i els de
massapà. També les neules, vi ranci i també les panses figues, nous, mel i
mató.
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1.10- DIADA DE SANT ESTEVE
Sant Esteve és el patró dels fadrins solters. Diu un aforisme català que:

“L’endemà de festa, festa!!!”.

És una festa considerada una mica com la continuació de la Festa de Nadal.

“Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a casa seva”.

El dia està centrat bàsicament entorn del dinar; es comença una mica més tard
del compte i s'aprofiten les restes del dinar del dia d’abans, com el rostit, i es
solen fer canelons. Els convidats ja no són només els familiars sinó que també
vénen amics, amigues, companys, companyes... com més gent millor.
El dinar s’allarga fins que s’enfosqueix i la gent amb la panxa plena se’n va cap
a casa a dormir d’hora.

1.11- ELS PASTORETS

La representació del naixement i adoració dels Pastorets en entremès i més tard
en drama teatral, va néixer de l’antic Cant de la sibil·la Eritrea, que era una
dona anciana a la qual Apol·lo (el déu del sol) donava per Nadal, el do de predir
el judici final i l’adveniment de Jesús.
El segle XIII es féu la primera traducció al català, que ens ha arribat fins avui
coneguda com “El Cant de la Sibil·la”. Però no va ser fins el segle XVIII quan
va ser l’inici dels Pastorets tal i com els coneixem actualment: hi ha una
representació de les forces del mal i del bé que estan representats per dimonis i
àngels, es discuteixen el món de l’home que està representat pel rabadà.
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El dimoni

El Rabadà

Ja fa més de 8 segles que, cada any, uns grups d’afeccionats escenifiquen “Els
Pastorets”. Aquestes representacions provenen de drames medievals en llatí
que es representaven en els oficis litúrgics de la Nit de Nadal i fins al dia de
Reis.
Els Pastorets més antics en llengua catalana són “Los Pastorets de Betlem o
sia lo Naixement de Nostre Senyor Jesucrist” i daten de 1887. De tota
manera, els més coneguts i representats actualment són els que va crear Josep
Maria Folch i Torres l’any 1916 amb el títol “Els Pastorets o l’Adveniment de
l’Infant Jesús.

1.12- ELS SANTS INNOCENTS
La Diada dels innocents havia sigut, des de fa molt temps enrerra, l’inici de les
festes de Carnaval: “De Nadal a Carnestoltes, set setmanes desimboltes”.
Malgrat que l’Església ho volgués camuflar commemorant la matança dels
nadons feta pel rei Herodes, la gent del poble seguia tenint ganes de fer
gresca.
A casa nostra, va ser tradicional l’elecció d’un “Bisbetó” a les catedrals i d’un
“Abató” als convenis fins que es va prohibir i es va traslladar la festa al 6 de
desembre que és la diada de Sant Nicolau.
Els Sants Innocents, se celebra el 28 de desembre i antigament era un costum
molt estès, enganyar els aprenents i la mainada, manant-los a cercar productes
inexistents: “La clau de girar el taller”, “L’aigua de tremolis tremolons, etc”.
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La mainada, penjava a l’esquena dels despistats, una fulla de col o pell de conill
com encara es fa avui amb les “llufes” que no són res més que ninots retallats
de paper de diari.

1.13- L’HOME DELS NASSOS

L’home dels Nassos és un personatge mitològic català.
Acostuma a passejar pels carrers un home amb tants nassos com dies té l’any.
Serveix per enredar la mainada, que el busquen imaginant un home amb 365
nassos. Només se’l pot veure el 31 de desembre. Un parent seu és l’home de
les orellas que surt el dia abans.

1.14- LA FI D’ANY
Aquest costum ha anat creixent al compàs de la moda i la comercialització. Un
dels actes més importants d’aquesta nit de fi d’any consisteix a menjar dotze
grans de raïm que, segons diuen, porten la sort si són menjats al compàs de les
dotze campanades de mitjanit.
Aquesta nit que és la nit de Sant Silvestre és la festa major de les bruixes i
tothom creu que és el dia de l’any en què tenen més poder. Antigament i
encara avui, sobretot als llocs de pagesia, la gent pren mesures per tal d’evitar
la visita de les bruixes. Costum com fer una creu amb la pala en tapar el caliu
de la llar amb cendra, o mullar amb aigua beneïda les portes i finestres i,
sobretot, tapar el forat del pany amb una branqueta de llorer o romaní beneït,
entre molts altres, encara es fan:“Per Sant Silvestre entres les bruixes per la

finestra”.
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1.15- NINOU (ANY NOU)
Adaptació popular del terme llatí “Annum Novum”, és una manera familiar
d’anomenar el primer dia de l’any. Aquest dia està ple de nous desitjos i
esperances “Any Nou, vida nova” i s’oferien als familiars i amistats uns rams
d’esca, que era l’origen de les actuals paneres i presents nadalencs. També es
feia una menjada de raïms per assegurar allò que diu la dita: “Menjar raïms per

Cap d’Any, porta diners per tot l’any”.
1.16- ELS REIS D’ORIENT

Com tothom sap, els Reis Mags, són tres reis que procedents d’Orient i que,
segons el Nou Testament, reparteixen regals en el dia del naixement de Jesús.
El nombre de Reis Mags no fou establert amb exactitud fins al segle IV. Basantse en el fet que eren tres les ofrenes (or, encens i mirra), van considerar
normal que fossin tres els personatges i, pel valor d’aquests obsequis, que
fossin Reis. Més tard se’ls anomenaran Melcior, Gaspar i Baltasar.
Antigament la mainada els rebia amb teies, torxes d’espígol i cantant cançons
típiques perquè els Reis, en passar, els veiessin, els sentissin, i no s’oblidessin
de deixar els presents, però això ha anat evolucionant fins a l’actual cavalcada
de tipus comercial que és el dia 5 de gener.
També cal deixar les sabates dels infants al balcó i menjar per als Reis i
camells.
Els Reis distribueixen joguines i llaminadures: duros de xocolata, cebes, alls,
teies, pedretes, etc. En miniatura que pretenen d’apropar el nen a la vida dels
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grans. Per a la quitxalla entremaliada el carbó és una mena d’avís per a l’any
proper.
La festa s’acava al migdia amb el costum de menjar el Tortell de Reis, amb una
sorpresa al seu interior: una fava. L’elecció del “rei de la fava” es procura que
coincideixi amb el més menut de la casa. Se’l corona amb la paperina de les
neules.
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2.1- ORIGEN DE LA FESTA
El 17 de gener és la festa de Sant Antoni Abad. La seva celebració ens recorda
les pràctiques rituals de l’home primitiu per donar culte a les divinitats pastorals
protectores del bestiar, en especial, el del peu rodó i porquí.
A molts indrets aquesta diada dóna entrada al cicle de Carnestoltes pel fet de
començar a fer el toni, aplicat a la persona rondinaire. També hi ha una dita
que havia estat molt popular: “Per Sant Anton Carnestoltes són”.
La festa és d’origen romà, de la coronació dels ases amb corones de llorer que
els romans feien davant l’altar de Júpiter, i de les cavalcades on els genets
imitaven els brams dels ases.
En set dies de diferència s’escau la diada de Sant Pau Ermità (dia 15), Sant
Antoni Abat (dia 17) i Sant Vicenç (dia 22); tots tres sants són portadors de
llargues barbes i ha fet que la gent qualifiqui aquesta coincidència com la
Setmana dels Barbuts.
La gent deia que aquests sants duien el fred a la barba, perquè normalment
aquesta setmana sol ser la més freda de l’hivern.
Hi ha un refrany que ens indica les conseqüències:

Per la Setmana dels Barbuts
governen els tres germans,
tos, moquina i amagamans”.
2.2- LA LLEGENDA DE SANT ANTONI
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Segons una vella llegenda que ha estat ratificada per diversos biògrafs de Sant
Antoni, aquest sant va visitar Barcelona. Durant el temps en què Sant Antoni
feia miracles portentosos per la Tebaida, el governador de Barcelona tenia una
filla greument malalta. Cansat de no trobar remei, va enviar uns emissaris a
visitar Sant Antoni per demanar-li la cura de la seva filla.
El sant els va prometre que vindria, però va dir que no podia visitar Barcelona
de seguida, perquè tenia uns afers a resoldre. Encara els emissaris no havien
retornat a la ciutat que Sant Antoni ja havia arribat a Barcelona conduït
miraculosament per un núvol. Va desembarcar en una platja que per aquells
temps hi havia on avui hi ha l’edifici del Parlament de Catalunya. Per molt de
temps aquest lloc va ser anomenat platja de Sant Antoni.
La gent del poble entesa en núvols encara aplica el nom de barqueta de Sant
Antoni a uns núvols llargs que solen sortir cap a la posta, perquè, segons la
tradició barcelonina, recorden el núvol que el sant va fer servir de barca per
venir de la Tebaida fins a Barcelona. El sant va visitar la filla del governador, la
va beneir, i a l’instant la va curar. Quan tot just havia entrat a la ciutat, se li va
presentar una truja que portava un garrinet a la boca que no podia caminar
perquè era trípode. La truja va deixar el garrinet als peus del sant, aquest el va
beneir i a l’instant el porquet es va posar a córrer amb la quarta pota que li va
créixer miraculosament. La truja, agraïda al sant, no va deixar-lo mai per res i
va seguir-lo sempre pertot arreu. El porquet que caracteritza la iconografia de
Sant Antoni i que mai no deixa de figurar al seu costat és, per tant, barceloní i
no és tal porquet, sinó una truja.
Una altra llegenda explica que un ric cavaller volia sacrificar un ase perquè
estava malalt. L’ase es va presentar a Sant Antoni, es va agenollar davant d’ell i
a l’instant, va ser guarit.
D’aquests fets, Sant Antoni va ser proclamat protector de bèsties, en especial
dels porcs i de les de peu rodó, sense distinció de categories, és a dir, des de
l’ase orellut fins a l’airós cavall, sense oblidar el matxo, ni l’egua, la mula i la
somera. Resultant de tot això, el poble, amb aire de bon humor, el va
anomenar Sant Antoni dels ases o Sant Antoni del porquet, sense que
això vulgui expressar intencionada irreverència envers el sant.

2.3- LA BENEDICCIÓ DELS ANIMALS I LA RIFA DEL PORC
La Benedicció dels animals és una de les festes que s’ha mantingut més fidel en
el calendari barceloní. Malgrat que l’esplendidesa d’abans ha minvat, un bon
nombre de persones aprofiten la Diada de Sant Antoni per portar els animals
domèstics a beneir.
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El seu origen cal cercar-lo a l’edat mitjana, quan la lepra, procedent de l’Orient,
es va introduir a Europa causant innombrables víctimes. Uns devots de la
població francesa de Viena, on s’hi custodiaven unes relíquies del sant, li
pregaren que els concedís la gràcia de poder guarir aquella malaltia amb la
seva protecció. Com que aquest mal es va propagar també per casa nostra, els
consellers van acordar acceptar la proposta dels religiosos antonians, i aquests
van fundar a Barcelona l’Hospital de Sant Llàtzer (1115), que acollia els
leprosos. Precisament, Sant Antoni és advocat contra la lepra.
Per al sosteniment dels religiosos es va establir la rifa dels porcs. Com a reclam
per a la venda de bitllets de la rifa, des d’Any Nou fins al dijous gras, els dos o
tres porcs que rifaven eren passejats pels carrers de Barcelona acompanyats de
dos músics. Aquesta cercavila va originar la frase voltar “més que els porcs de
Sant Antoni”. A mesura que la lepra es va anar guarint, també va anar minvant
la comunitat antoniana, que el 1728 va quedar extingida.
De fet, el 1815, quan l’Hospital va passer a ser atès pel de la Santa Creu, que
gaudia dels beneficis de la rifa dels porcs, l’estat el 1879 va suprimir totes les
rifes locals, per tal que la “Loteria Nacional” prengués més força.
Encara que l’Orde dels Antonians va desaparèixer, ha quedat viu, el costum que
ells van establir: portar les bèsties a beneir i posar-les sota la protecció del
sant. Això feia que la seva Diada fos solemnement festejada amb les passades
dels Tres Tombs.

2.4- ELS TRES TOMBS
L’origen de les cavalcades dels Tres Tombs, les trobem al segle XVIII amb una
gran presència de banderes i estandards dels gremis. Van prendre relleu a les
celebrades el dia de Cap d’Any que no eren res més que velles reminiscències
d’antics rituals romans i un cop el 1714, es va dissoldre el Consell de Cent el pel
Decret de Nova Planta, van ser suprimides.
La cavalcada era organitzada a Barcelona pels gremis de llogaters de mules,
traginers de mar i bastaixos de capçana (traginers de càrrega que no provenia
del mar) per celebrar la Diada del seu patró, Sant Antoni Abat, que també ho
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era dels pagesos, marxants, carreters, tartaners i cotxers, els quals tenien en el
transport de sang la seva eina de treball.
El diumenge abans de la festa era concedit el càrrec de banderer al millor
licitador. La cavalcada sortia de la casa del sant i havien tres genets de costat
que obrien la comitiva, el banderer al mig amb un cordoner a banda i banda.
Un cop visitada les autoritats, els genets conduien el bestiar cap a l’Església de
Sant Antoni, al Portal del mateix nom (actual inici de la ronda de Sant Antoni),
on tots eren beneïts.
Genets i cavalcadures anaven vistosament guarnits. El costum fou viu fins al
primer terç del segle XIX. Actualment, destruïda l’Església de Sant Antoni, la
benedicció és a càrrec de les Escoles Pies, a la ronda de Sant Pau, però les
cavalcades estan molt lluny de tenir el nivell de lluïdesa que assoliren a principis
del segle XIX. El tret més característic de la cavalcada són els Tres Tombs,
l’origen dels quals s’explica de diverses maneres. Uns diuen que després de la
benedicció, els millors genets, per agraïment i exhibició, feien alçar ràpids els
cavalls davant del sacerdot i de la gran gentada que era a veure la cerimònia.
Aquesta explicació sembla molt dubtosa, ja que antigament els cavalls no eren
de sella sinó que eren cavalls de treball, i tant aquests com els genets no tenien
prou destressa per donar ni un sol giravolt. Per a altres, les tres voltes eren
fetes al voltant d’una creu propera a l’Església de Sant Antoni.
Això no obstant, la versió documentada més antiga, i per tant la més
acceptada, deriva el fet que tota la cavalcada donava tres voltes a l’entorn de
l’illa on hi havia enclavada l’Església de Sant Antoni, un tomb per cada gremi
que n’eren tres.

2.5- LA MATANÇA DEL PORC
Aprofitant el fred de gener, en moltes llocs es matava el porc, ja que era una
molt important funció econòmica en el món rural tradicional. En aquest moment
del sacrifici, l’advocació de Sant Antoni s’esdevé com una ofrena al sant per tal
que preservi l’espècie.
L’únic dia que es prohibeix la matança del porc és el 17 de gener, que és la
Diada de Sant Antoni:“el qui en mata ofèn el sant”.
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2.6- ELS DIMONIS I LES TEMPTACIONS
La festa de Sant Antoni es celebra per tots els Països Catalans i, gairebé arreu,
un dels elements característics més antics de caire popular en aquest dia són
els dimonis. Aquests representen els genis de la terra, i la seva funció, a més
d’anguniar Sant Antoni, representant així la llegenda de les temptacions que el
sant sofrí al desert, és la del dimoni alegre que incita la gent a la gresca. Són
hereus dels vells bruixots de la tribu, oficiants de les festes d’hivern, que
defineixen i marquen l’espai de la diversió vetllant els foguerons, com encara es
fa a les illes, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Ports de Morella i el Mestrat, on en
alguns pobles es representa la Santantonada, dita, també La Barraca de Sant
Antoni, on el sant i el dimoni juguen a cartes, vencent sempre aquell segons
canta el poble en aquesta corranda:

Sant Antoni i el dimoni
Jugaven al trenta-u,
El dimoni va fer trenta
Sant Antoni trenta-u
Al Penedès i al Camp de Tarragona és costum el ball de diables. L’argument
d’aquests balls és el plany per no haver pogut pervertir la virtut del sant.

2.7- EL PA I EL TORTELL DE SANT ANTONI
Antigament, a l’Església de Sant Antoni repartiren panets beneïts anomenats pa
de Sant Antoni, en al·lusió a la tradició del pa que un corb portava cada dia al
sant, únic aliment que tenia al desert. Tenien la virtut d’allunyar la pesta i
guarir diferents malalties d’animals i persones, sobretot el mal de coll. Eren
pans circulars, semblants a una galeta i al damunt mostraven la creu de Tau,
insigna de l’Orde Antonià. Eren especials per al bestiar i resultaven integrats de
menjar per a les persones perquè es pastaven amb farina basta. La gent els
anomenava panets de cavall o de mila. Més modernament, aquest costum
va originar-ne un altre: menjar el tortell de Sant Antoni, de pastisseria, per a
les postres del dinar. No oblideu de comprar-lo, hi ha sorpresa!!
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2.8.- LA FESTA DE SANT ANTONI
La festa de Sant Antoni és una festa substitutòria. És a dir, en un moment
donat, una divinitat d’un culte màgic preromà, és desplaçada per una figura
extreta de la nova religió que s’instaura: el cristianisme. Al mig de l’hivern, en
un moment en què la fecunditat del bestiar és auspiciada, hi ha un conjunt de
cerimònies que necessiten d’un protector: Sant Antoni amb el porquet pot ser
una solució de compromís entre els antics rituals zoolàtrics i les noves
necessitats religioses. Per alta banda, amb les temptacions, el foc purificador, i
el tema de la lluita entre el bé i el mal (Sant Antoni i els diables) que ja es troba
en ritus i cerimònies previs al cristianisme, s’inicien les disfresses i les
representacions pròpies del període de Carnestoltes, esdevenint la festa de Sant
Antoni com l’autèntic dia de Carnaval en moltes contrades on es va perdre
l’antic esperit de la festa.
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3.1- HISTÒRIA
Aquesta celebració, és una celebració de culte lunar com ho és també Setmana
Santa, per això és una festa que se’n diu mòbil, ja que els mesos del nostre
calendari tenen 30 i 31 dies i no coincideixen amb el mes lunar que és de
27.322 dies. Normalment se celebra entre el 2 i el 27 de febrer.
La informació més antiga que tenim sobre el Carnestoltes als Països Catalans
queden emmarcades dins d’una llegenda, molt relacionada amb el “Ball de
l’Ós”. Les tribus que habitaven el Pirineu català, que ho feien a les valls del
Xúquer i del Túria procedien de l’actual Baviera i es consideraven “fills de l’ós”.
Per aquestes dates feien el “Ball de l’Ós” i se’n creu que d’aquí surt l’origen de
les actuals disfresses. Però aquesta informació no és del tot segura ja que
l’única obra que fa esment d’aquests pobles és l’Ora marítima d’Aviè,
geògraf del segle IV. Els arqueòlegs que estudien l’anomenada cultura dels
“camps d’urnes”, no han fet encara grans descobriments en aquest sentit.
Altres autors relacionen el Carnestoltes a les festes antigues dedicades a Saturn
(el temps), en el qual les persones es feien regals i confonien els seus papers
socials en alegres festes. Aquestes festes s’iniciaven per Sant Antoni Abat
(encara ho fan al País Valencià, les Illes Balears i Pitiüses i altres indrets),
encara que les celebracions més populars, llevat de Sant Antoni, comencen el
dijous gras o llarder. La religió cristiana només reconeix els tres dies anteriors al
Diumenge de Cendra.
El mot de Carnestoltes prové del llatí “cames tolendes” o sigui cames llevades.
Cal no confondre el període de dies de Carnestoltes amb Carnaval. Aquest últim
mot ve del llatí “carrus navalis” i s’aplica simplement a la rua que es fa
diumenge de Carnestoltes.
L’origen del Carnestoltes ens diu que era una barcassa amb rodes, tirada per
deu o dotze cavalleries, que es passejava per les ciutats. En simbologia, el carro
i la barca signifiquen el cos humà; els cavalls, la força i les regnes, la
intel·ligència i la voluntat. Tot plegat venia a dir que aquests dies l’home és
lliure en totes les seves manifestacions.
Hi ha molta manca de documentació sobre el Carnestoltes. A part de les
cròniques d’Aviè sobre els catalans preromans, notícies sobre disfresses amb
pells d’animals i algun comentari del segle IV, l’origen és un costum pagà i no
en tenim més notícies fins a l’edat mitjana.
Sabem que els consellers de la ciutat de Barcelona van oferir un gran àpat al rei
o al seu representant amb motiu del Carnaval de l’any 1303. En els segles XIV i
XV existeixen algunes prohibicions dictades pel Consell de Cent prohibint tirarse coses amb motiu de les batalles que es feien per celebrar-ho. El 1478 el
poeta valencià Jaume Roig (Horta de València) en un poema del “Llibre de les
dones” parla del dijous llarder com una de les festes de Carnestoltes. L’any
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1561 un altre català del País Valencià, Andreu Martí i Pineda, en el seu poema
“Els Consells a un gran amic” parla de Carnestoltes com una de les festes
més importants de l’any.
A partir de 1714, amb l’ocupació militar dels Països Catalans per les tropes
castellanes, Felip V de Borbó prohibeix a la nostra nació totes les festes de
Carnestoltes per la por que tenien les tropes invasores davant la possibilitat que
els catalans aprofitessin les particularitats de les festes (disfresses, màscares,
concetracions, etc.) per lliurar-se del jou estranger. Aquesta prohibició es va
acabar l’any 1759, un cop la resistència catalana va ser doblegada. Pocs anys
després, el 1774, amb motiu de la crisi i de la guerra contra Anglaterra (antiga
aliada dels catalans), es van tornar a prohibir aquestes festes, que duraran fins
l’any 1797. Fonts de l’època xifren en 40.000 el nombre de persones que aquell
any van tornar a celebrar el Carnestoltes, amb la novetat del ball infantil,
desconegut fins llavors.
A començaments del segle XIX, es va continuar celebrant, malgrat les
limitacions que va imposar l’absolutisme borbònic i els difícils temps de
l’ocupació napoleònica. A partir de 1815 les celebracions tornen a prendre
molta importància ja que en molts indrets, sobretot els més allunyats dels grans
nuclis urbans, mai no s’havien perdut les seves manifestacions, com el dijous
gras o llarder, l’àpat de cassola, el ball de l’ós o l’arribada, judici i enterrament
del ninot de Carnestoltes.
La seva recuperació es va veure novament truncada de cop per la dictadura
que el nostre poble ha sofert els darrers anys, ja que, com Felip V, temien totes
les concentracions que no fossin les d’adhesió al règim. Amb la nova situació
política el Carnestoltes ha tornat a governar: el bon gust, l’enginy i l’humor han
de ser les constants d’aquests dies.

Carnestoltes a Monistrol de Montserrat
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3.2- ELS DIES DEL CARNESTOLTES

•

•

•

Dijous dels Compares: S’anomena així dos dies abans del dijous gras. El
compare és el padrí d’un infant respecte a la padrina i els pares. És un
costum molt antic. El padrí feia un obsequi (roba, joies...) a la companya de
padrinatge.
Dijous de les Comares: És el dijous anterior al dijous gras. Aquest dia la
padrina d’un infant, ha de fer en el seu compare, un regal consistent en
xulla (cansalada), confits, ametlles, etc. sempre de valor inferior al del regal
que ha rebut.
Dijous Gras o Llarder: És el dia en què els infants surten disfressats pel
carrer. És típic en aquest dia menjar macarrons enllardats, truita de
botifarra i botifarra d’ous. També són típiques les coques de llardons.

Els balls de la diada són la Cascavellada o Entrelliçada i el Ball de la Post.

•

Dissabte de Carnestoltes: Aquest dia apareix el ninot (el Rei) de
Carnestoltes que imposa els seus decrets.
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•

Diumenge de Carnestoltes: És el dia següent al dijous gras. El més
típic és la rua de Carnaval. Antigament es feien batalles de taronges i
closques d’ou plenes de farina. Actualment aquest costum ha evolucionat
i les batalles es fan amb paperets i serpentines.
És típic en aquest dia menjar Cassola de Carn de Porc.
Antigament, en aquest dia sortia el carrus navalis del qual ja hem parlat.
El lloc dels Països Catalans on ha restat més viva aquesta tradició és
Reus, on fins èpoques ben recents es passejava una barcassa muntada
sobre un carro tirat per cavalls. Uns homes vestits de mariners repartien
flors i llaminadures.
Actualment en el Carnaval hi ha una rua amb gent disfressada que
recorren els carrers de les nostres poblacions tot tirant papers i
serpentines.
Seria interessant que es reinstaurés el costum d’obrir la rua amb un
“carro naval”, per tal d’enllaçar millor el present amb el passat i, així,
projectar el costum al futur amb autenticitat.

•

Dilluns de Carnestoltes: Es fan balls i gresca a la plaça on s’ha
instal·lat el ninot de Carnestoltes.

•

Dimarts de Carnestoltes: En aquest dia, la comunitat s’adona que la
llibertat i tolerància que acompanya el govern de Carnestoltes no són
bones per a la comunitat i se li fa un judici públic, que sempre el
condemna a mort. Tot seguit fa el testament, i és cremat públicament.
Aquest és el dia de la gran teca. Amb els queviures recollits pel jovent el
dia anterior es fa un gran àpat col·lectiu amb grans calderes beneïdes
pel capellà. Les autoritats tastaran el menjar abans de repartir-lo entre
els assistents. Aquest dinar col·lectiu amb la benedicció i repartiment,
començant per les autoritats, és un record dels antics dinars de tribus
que ha arribat fins a nosaltres. En alguns indrets han recuperat aquest
costum tot adaptant-lo als nostres dies i l’han convertit en un dinar de
germanor, conegut segons els indrets com: “Àpat dels pobres” (arròs)
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a Bagà (Berguedà); “Escudella de pobre” a Alpens (Osona) i
Castellterçol (Vallès Oriental); “arrossada” a Albons i Jafre de Ter (Baix
Empordà), “berenar a Vilaller (Pallars Jussà), “Calderada” a Pobleta
de Vellvehí (Pallars Jussà), Rialb i Sort (Pallars Sobirà), “Ranxo” a
Campmany (Alt Empordà), Isona (Pallars Jussà), Ponts (La Noguera),
Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) – conegut també com “escudella
de pobre”- i Vidreres (La Selva); “sopa” a Armentera i Sant Pere
Pescador (Alt Empordà), Capellades (Anoia), Sant Fruitós de Bages
(Bages) i Vergés (Baix Empordà), “sopa de pinyana” a Lleida (Segrià), i
“sardinata” a Roses (Alt Empordà).
Un cop s’ha mort el ninot de Carnestoltes –i amb ell la llibertat i la
tolerància- és obligat acabar el xivarri i la gresca al toc de la mitjanit.
•

Dimecres de Cendra: Avui es cremen els llorers i palmons secs del
diumenge de Rams com a signe de penitència. L’origen de la cendra com
a símbol de purificació i penitència arrenca dels holocausts als déus dels
antics pobladors del nostre poble, en els quals la víctima era consumida
pel foc (l’actual ninot de Carnestoltes). Després d’aquest acte es fa la
processó de la Bona Mort, amb la gent disfressada de la parca,
esquelets i amb ciris, falçs, dalles i plats amb cendra.

Tot acaba amb un berenar al camp i s’enterra la sardina, disfressada amb
faldilles de paper, com a símbol dels dies d’abstenció que vindran –segons unso com a protesta, segons uns altres autors:

“Set setmanes de Quaresma
només podrem menjar
arengades rovellades
mongetes i bacallà”
Un tercer grup d’autors li donen un sentit anticlerical, motiu pel qual aquest
costum ha estat força castigat. Ara bé, els orígens d’aquest tercer possible
símbol no té arrels més enllà del segle XIX, originades per raons del moment,
alienes totalment a la tradició. Producte d’aquesta persecució religiosa ha estat
el trasllat d’aquesta processó a la Passió del Divendres Sant, per tal de fer-la
desaparèixer.
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En alguns indrets, tot i així, ha pogut ser convervada (Verges, Empordà);
subsistint les cinc figueres de la parca acompanyades per torxes enceses al toc
del timbal.

3.3- GASTRONOMIA
El període de Carnestoltes té les seves peculiaritats gastronòmiques. Entre els
menjars típics esmentats anteriorment, també tenim els següents postres a
partir del dimecres de cendra:
•

Els Bunyols de quaresma

•

Coca de llardons

Per fer coca de llardons podem seguir els mateixos passos que hem seguit per
fer els bunyols. En lloc de comí, però, hi posarem 1 culleradeta de canyella i hi
afegirem 50 gr més de sucre i 200 gr de llardons ben esmicolats.
Donarem forma a la massa, tenint cura de fer-la força prima, i la posarem a la
llauna de posar al forn, que prèviament haurem untat d’oli. Deixarem que pugi,
hi posarem uns pinyons i la pintarem amb ou. L’espolsarem amb sucre i la
deixarem al forn fins que quedi ben torrada.
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3.4- REFRANYS TÍPICS
De Nadal a Carnestoltes
Set setmanes desinvoltes

De tard o de primer
Carnestoltes pel febrer

Per Carnestoltes
Bones voltes

Per Sant Anton
Carnestoltes són

Per Carnaval
Tot val

Amors de Carnestoltes,
amors de revoltes

Per Carnestoltes
Totes les bèsties van soltes

Del Carnaval
no en facis cabal

Les bromes de Carnestoltes
Són penes de Tots-sants

Pels dies de Carnestoltes
molt vi poques-soltes

Tenir cara de dijous gras
I fets de Carnestoltes

Pel dijous gras
camí fins al nas

Carnestoltes, quinze voltes,
I Nadal cada mig any

Carnestoltes mullades,
Pasqües assolellades
Carnaval gelat,
Espiga granada
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4.1- LA VELLA QUARESMA

El dimecres de Cendra, és el primer dia de Quaresma (o el darrer de
Carnestoltes), dia en què el ninot de Carnestoltes és dràsticament destronat per
la Vella Quaresma, figura representada popularment per una vella xaruga
tota vestida de negra portant un bacallà en una mà i un cistell amb verdures a
l’altra, les menges permeses en aquesta època d’austeritat. Una característica
especial d’aquest personatge són els set peus simbòlics de les set setmanes de
duració de la Quaresma, que en tornar de missa cada diumenge li eren tallats
davant l’espectació dels més petits. El diumenge de Pasqua se solia tirar al foc
la figura sense peus.
Després del període de disbauxa del Carnestoltes, la Quaresma és un llarg
temps d’abstinència i de purificació. És el preludi de l’obligada tristesa que
acompanya la Setmana Santa. Quaresma equival a quarentena, i es fa en
record dels quaranta dies de penitència i dejuni que Jesús va passar al desert.
Les botigues de queviures penjaven una figura d’aquestes a la porta per
recordar als clients les privacions que comportava aquest període. Les
bacallaneries hi penjaven un bacallà sec amb set arengades com a símbol de
les set setmanes.
Una manera d’exterioritzar l’alegria en arribar al mig del període quaresmal era
la representació de “Serrar la Vella” que la mainada s’encarregava de realitzar
el quart dimecres.
Colles de jovent amb un tronc d’arbre, una serra i un cistell recorrien el poble i
a cada casa serraven una mica el tronc per la meitat al so de diverses cançons.
En acabar eren obsequiats amb ous, botifarres, cansalada, fruita seca o diners,
i del que recaptaven feien un berenar plegats com a anticipació infantil de les
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Caramelles. I és que la Quaresma es fa molt llarga, tal com diu la dita “Això és
més llarg que la Quaresma”, per indicar un període de temps d’excessiva
durada.
En el tema gastronòmic, el peix hi ocupa un lloc preferent. Antigament les
peixateres recorrien amb gran cridòria les poblacions. Portaven grosses paneres
de peix i muntaven parades al bell mig dels carrers. El bacallà era el principal
peix d’aquests dies de la Quaresma i era consumit en grans quantitats.
El bacallà d’avui en dia està molt més car que abans i no té res a veure amb el
bacallà d’abans que era molt més molsut i de mica en mica ha anat
desapareixent aquell plat tan quaresmal d’abans com era el bacallà amb arròs,
bacallà amb samfaina, etc.
Aquests dies apareixen també les arengades, les sardines, els ous durs amb
pèsols, els espinacs amb panses i pinyons i tota classe de verdures i hortalisses.
Una cobla ho resumeix així:

Set setmanes de Quaresma
Només hem pogut menjar
Arengades rovellades
Mongetes i bacallà
Però un dels elements caracteristics de la gastronomia tradicional que millor
ajuden a passar aquests dies d’abstinència són els populars bunyols (dit a
l’Empordà brunyols) de vent o farcits de crema.

4.2- DIUMENGE DE RAMS
El dia de Rams, amb la benedicció dels rams (d’aquí la denominació de la
diada) que antigament només eren d’olivera i de llorer i posteriorment de
palmes i palmons, inicia la primavera exaltant la brotada de la vegetació que
desvetlla de la letàrgia hivernal. L’antic ritual agrari, incorporat a la tradició
catòlica, es va convertir en la commemoració triomfal de l’entrada de Jesucrist
a Jerusalem.
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Els infants es reuneixen davant l’església i en el moment de la benedicció agiten
i colpejen ben fort a terra els rams i palmons en una mena de competició per
veure qui aconsegeux fer “l’escombra” més llarga en el palmó, simulant l’antic
ritual per despertar la natura adormida.

Diumenge de Rams a Sant Feliu de Llobregat
Els rams i palmons beneïts es penjaven a l’exterior de les cases, als balcons i a
les eixides, com a protecció contra les tempestes, bruixes i tota mena de mals
averanys.
Les padrines són les encarregades de regalar als seus fillols les palmes o
palmons que solen estar guarnits amb figures de sucre i una gran llaçada, que
dies abans s’han adquirit a les tradicionals fires de palmes i palmons. Ell
“Mercat del Ram” de Vic que data del 875, està considerat el més antic dels
Països Catalans.
També és costum del diumenge de Rams, estrenar una peça de vestir,
preferentment feta a casa, tal com diu el refrany:“ Pel diumenge de Rams, qui
no estrena no té mans”.
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4.3- LA SETMANA SANTA
La Setmana Santa d’abans es caracteritzava per una gran quantitat de
tradicions i costums de caire religiós. Destacaven els calvaris, equivalents de
Nadal. Es feien tant a les cases com a les esglésies i consistien en una
muntanyeta sobre un fons negre amb les imatges del Crist, la Verge i Sant Joan
al peu de la creu.

Calvari a Sant Hilari Sacalm
Existien els anomenats “maigs” que no eren res més que testos on la gent
sembrava gramínies, especialment blat i on s’estimulava la seva creixença a la
foscor i el Dijous Sant es col·locaven en cadafals que es bastia en les
esglésies i on hi havia el Santíssim Sacrament. Aquesta obra era feta amb la
contribució de la gent que aportava els elements per al seu guarniment:
palmes, rams beneïts, testos de flors, els maigs, etc.
El salpàs o sal i ous consistia en un recorregut ritual que el sacerdot feia pels
carrers aspergint al llindar de les cases amb aigua i sal com a record tradicional
de la sang de l’anyell pasqual amb què els israelites assenyalaven les portes de
llurs cases, abans d’escapar del jou d’Egipte.
Els temps moderns han canviat moltes de les tradicions i costums d’abans.
Actualment ja no es talla la darrera cama de la Vella Quaresma i la Setmana
Santa es converteix en dies de vacances, de viatges, de fer turisme o d’anar a
la segona residència.
Els actes més concorreguts i que encara ara es fan per Divendres Sant, són
les solemnes desfilades processionals, els viacrucis vivents i les representacions
de la Passió, tots ells drames sacres i són una gran mostra del teatre religiós
popular en què es commemora la passió i la mort de Crist i la seva posterior
ressurecció.

45

A més dels oficis litúrgics celebrats a l’interior del temple hi ha les processons,
que reben el nom del Sant Enterrament, de la Soledat, del Silenci, de la Sang,
dels Dolors, etc. i en alguns llocs també són anomenades popularment dels
Armats (a la zona tarragonina) o dels Manaies (a la zona gironina) per la
participació d’homes vestits de soldats romans. A Besalú en diuen Extraferms i
en altres poblacions Capdeferros. A part dels passos (imatges de la Passió)
propietat de les confraries, aquestes processons es caracteritzen per la
simbologia utilitzada: la pols, les cendres, les cadenes, les vestes dels penitents
encaputxats, els colors negres i morats, les figures que representen objectes de
la Passió, com claus, martell i corona d’espines, els estandards de les confraries
i congregacions organitzadores de l’acte, etc.

Manaies (Girona)

Armats (Tarragona)

Extraferms (Besalú)
Cal destacar-ne una, la de Verges, amb la seva relíquia medieval de la Dansa
de la Mort, on cinc esquelets portadors dels símbols de la mort (dalla, bandera
negra, un rellotge sense minuteres, dos plats de cendra i dues torxes) dancen
al so d’un ritme macabre que desgrana sordament un tètric tambor, formant un
espectacle realment tenebrós i lúgubre.
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El Dissabte Sant o també anomenat El dissabte de Glòria és l’esclat de la
primavera i, al mateix temps, és la joia per la Resurecció del Crist. Abans, al
migdia, a l’hora de fer repicar les campanes, qui es trobés en una plaça de
mercat corria el risc de quedar-se sord.
Els infants també es dedicaven a “Matar jueus”, que vol dir el dret a fer tota
mena de soroll, fent servir tot allò que es podia arreplegar i que fes com més
soroll millor. Al carrer o al balcó o galeria de casa, els nens anaven proveïts
amb cassoles i les seves tapadores, timbals, xiulets, xerric-xerracs o carraques i
feien un gran batibull que resonava per tota la ciutat.
Hi havia llocs on l’alegria de la Resurrecció es manifestava amb el galeig, tirant
salves de pòlvora.

La Pasqua Florida és la gran festa de primavera. En la tradició hebrea, que
recorda la sortida del poble jueu d’Egipte i la fi del seu captiveri, és la festa més
important de l’any. La celebració cristiana és impregnada d’elements d’aquesta
tradició i de l’esperit de joia pel retorn del bon temps.
El dinar tradicional del Diumenge de Pasqua era el xai amb pèsols
primaveimerencs, el primer àpat de carn després de l’abstinència de la
Quaresma.
Les Caramelles és un cant de benvinguda de la primavera. El popular grup de
cantaires es planta al peu del balcó o finestra d’amics i familiars i canta unes
cançons. La cistella, lligada al capdamunt d’un llarg pal i tota adornada de
cintes, arriba fins als balcons per recollir els donatius. El cant més antic de les
Caramelles ha estat els Goigs del Roser o de les Botifarres.
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L’ou Pasqual és característic del Dilluns de Pasqua. És un signe de la vida i
de la fertilitat i és també el principal element decoratiu del tradicional pastís de
la Mona amb què el padrí obsequia cada any el seu fillol. Aquesta tradició ens
remet a l’antic costum d’ofrenar pans i coques de farina primerenca, ous i altres
presents, a la divinitat o a les persones estimades, en aquest temps de Pasqua.
La paraula “mona” procedeix del llatí munus, que significa un do o present. Les
mones tradicionals eren simples pans de pessic o coques rodones amb ous a
sobre, tants com anys tenia el fillol que la rebia, i popularment també eren
anomenades “Cristines”.

El poble, en agraïment a l’esclat primaveral, sortia al camp a venerar l’incipient
vegetació tot realitzant grans forades i aplecs on, amb el pretext d’anar a
menjar la Mona, no hi mancava pas el conill a la brasa, la paella i, sobretot, el
bon vi.

Aplec de la Salut a St. Feliu Llobregat

48

El cicle Pasqual es tanca amb la festa de la Pasqua Granada o Pentecosta,
que és una festa relacionada amb la sega, els fruits de la qual s’ofrenaven a
l’església en acció de gràcies. També són típics els aplecs a redós d’alguna
ermita.
Quaranta-nou dies després del dilluns de Pasqua Florida i deu dies després del
diumenge de l'Ascensió, l’església cristiana celebra la festa de la Pasqua
Granada, anomenada popularment "Segona Pasqua", en relació a la primera.
Es tracta d'una diada solemne que s’emmarca dins el cicle de festes de
commemoració del cicle vital, de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist. Se
celebra en memòria de la vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols el dia de
Pentecostes jueu, de l'any 30. Si el dia de Pasqua es commemora la resurrecció
de Jesús i el dia de l‘Ascenció la seva pujada als cels, el dia de Pasqua Granada
es commemora el descens de l’Esperit Sant sobre els deixebles de Jesucrist, la
primera comunitat cristiana de Jerusalem (ja coneguda amb el nom grec
d’“ekklesia”). Amb aquesta epifania, els deixebles queden infosos de la saviesa i
d’un miraculós do de llengües necessari per anar pel món a predicar i per això,
de fet, la festa de Pasqua Granada també rememora el naixement de l’Església
Cristiana o l’inici de la predicació universal dels apòstols i de la propagació de
l’evangeli a tots els pobles.
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5.1- HISTÒRIA DE SANT JORDI
La manca de fonts documentals certes ha decantat la investigació sobre la vida
de Sant Jordi cap als testimoniatges de culte i recerques arqueològiques.
Aquestes han estat molt encertades i proven que Sant Jordi va néixer a
Capadòcia (avui Turquia), a mitjans del segle III. De família noble i cristiana, de
jove ingressa a l’exèrcit romà on va assolir el càrrec de tribú (cap de mil
soldats).

Quan l’emperador dels perses, Dacià (o Dioclecià), va publicar l’edicte disposant
que els cristians fossin perseguits, Sant Jordi s’hi va oposar. Fou empresonat,
torturat i finalment decapitat a la ciutat de Nicomèdia l’any 303,
aproximadament, d’allà, el seu cos fou traslladat a la ciutat de Lidda (Palestina)
que era la pàtria de la seva mare, o bé, el més segur és que fós a la mateixa
ciutat de Lidda, anomenada després “Ciutat de Sant Jordi”.
El culte litúrgic de la religió catòlica (com a màrtir cristià) es va iniciar als Països
Catalans el segle X, amb l’erecció d’un altar al Monestir de Ripoll (Ripollès) per
l’abat Oliba, i va continuar a Lloberes (Bages) el 1053 i a Montsó (Llitera, Ribera
del Cinca) el 1090. (Fins el 1305 el límit amb Aragó era el riu Cinca). No es va
fer popular fins a començaments del segle XIII, com a conseqüència de les
croades, que van posar la nostra nació en contacte amb l’orient bizantí. Una de
les visites obligades als llocs sagrats de Palestina eren els indrets (imprecisos)
on es guardaven records seus. El cronista Ramon Muntaner diu haver vist a
l’Àsia Menor “l’església on jau lo cors de mossèner sent Jordi”. A
començaments del segle XIV uns catalans de la Segarra anotaren en el seu
diari, que havien arribat a la ciutat “en el qual nasqué Sant Jordi”, i una altra
“on Jesucrist va fer cavaller a Sant Jordi”.
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5.2- LA LLEGENDA DE SANT JORDI
Sant Jordi matant el drac és la representació en el subconscient col·lectiu de la
lluita del bé contra el mal i del triomf del bé.
En les seves formes més arcaïques és identificat amb el déu dels perses matant
l’esperit del mal; en la cultura egipcia és el déu Horus matant el cocodril i en
l’art copte i etiòpic és Sant Miquel matant l’esperit del mal o dimoni. La figura
de la donzella apareix a la fi del primer mil·leni i es pot identificar amb l’esperit
pur del bé.
La seva figura i la seva gesta es van fer tan pròpies del nostre poble que es va
anar incorporant al llegendari català com un fet succeït a Montblanc (La Conca
de Barberà). Segons aquesta llegenda, a la ciutat de Montblanc es va presentar
un drac al qual s’havia d’oferir animals per a tranquilitzar-lo. En acabar-se els
animals es féu un sorteig per saber quin dels habitants havia de sacrificar-se al
drac pels altres i va succeir que la persona elegida va ser la filla del rei. Quan
va arribar al bosc se li va aparèixer un jove cavaller que la va alliberar del drac
i, fermant-lo amb una cinta de la donzella, el va conduir a la ciutat i allà el va
matar. Un cop mort i en el lloc on va morir el drac, va sorgir un roser de roses
roges com la sang, de les quals Sant Jordi va oferir la més maca a la princesa.
Acomiadant-se de tot el poble, se’n va anar de la vila pel lloc que encara avui
es coneix pel Portal de Sant Jordi. Aquesta gesta i el seu lema: “De res no
serveix la joventut si no és per a defensar una causa justa”, el covertiren en
símbol de valentia i gentilesa.

Els catalans el van invocar quan lluitaven cos a cos amb el crit de “Sant Jordi,
firam, firam!”, i la seva intervenció en la conquesta de les illes, a la batalla del
Puig, a València, i a Barcelona el 960 és llegendària.
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Aquesta advocació va fer que es creara l’Orde de Sant Jordi d’Alfama (Tortosa),
la Confraria de Sant Jordi de Múrcia i l’Orde de Sant Jordi de València.
En els comtats catalans d’Atenes i Neopàtria, els Catalans convertiren el teseoin
en església de Sant Jordi, i el castell de Livàdia era la seu de la confraria dels
seus cavallers. En aquell castell es conservava un crani que deien que era de
Sant Jordi, segons documents de la cancelleria catalana dels anys 1354 al 1409.
El 1313 es va celebrar el seu patronatge oficialment a València, el 1378 a
Barcelona i Perpinyà, i el 1407 a les Illes Balears i Pitiüses. L’any 1456 es
reuniren les Corts Catalanes al cor de la seu de Barcelona per declarar-lo patró
dels Països Catalans. A la caiguda de l’imperi català a Grècia la testa fou
cobdiciada de nou pels catalans i pels anglesos, que també el tenien per patró;
Aliot de Caupena, però, senyor d’Egina (darrer reducte català) va traslladar a
aquesta illa el crani i el va posar sota la protecció de Venècia. Aquesta família,
ja ha perdut tot contacte amb Catalunya però van romandre fidels guardians de
les reliquies fins al 1451, en què van morir sense descendència directa. El 13 de
desembre del 1462 aquestes relíquies foren traslladades a l’abadia veneciana de
San Giorgio Maggiore. Amb les vicissituds de la història, l’abadia fou suprimida
el 1851 i convertida en quarter d’artilleria perdent-se el record d’aquesta
història.
A la nostra nació les coses no havien anat pas millor. Ocupada per les costs
espanyoles de Felip V, Sant Jordi (patró dels Països Catalans), Sant Joan, Sant
Antoni i d’altres celebracions foren prohibides. Els Memorials de Greuges, per
un costat, i la Renaixença per l’altre van fer possible que es tornessin a
recuperar aquestes festivitats i es tornessin a homenatjar les dames amb roses
on s’acudia a recollir al Palau de la Generalitat. Amb els anys l’indret es va fer
petit i va caldre ampliar la fira de roses als carrers del voltant. Actualment es
torna a celebrar a totes les nostres viles i ciutats.
Pel que fa al suposat cap de Sant Jordi, arran d’una recerca efectuada per
l’eminent medievalista Kenneth M. Setton, de la universitat de Princeton (EUA)
a Venècia (Itàlia) el 1971, van ser trobades dues relíquies amb restes que les
inscripcions en grec atribuïen al sant. Amb la restauració de la Generalitat de
Catalunya, un va ser entregat pels monjos d’aquell convent a la capella de la
Generalitat. És de desitjar que aviat succeeixi el mateix amb l’altra relíquia, i es
pugui fer realitat el somni de Pere III el Cerimoniós i de la família Caupena, i
que restin definitivament en territori català.
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5.3- LA FIGURA DE SANT JORDI: ICONOGRAFIA
Sant Jordi, al llarg dels segles, ha tingut representacions artístiques ben
diverses arreu del món i, sobretot, als Països Catalans.
Les més freqüents el presenten sota la figura d’un jove, vestit i armat com un
soldat romà (amb cuirassa, faldelli, generalment sense casc, amb espasa o
llança) i escut on la creu vermella resplendeix sobre un camp d’argent: és la
tradicionalment anomenada “Creu de Sant Jordi”, que va ser adoptada com a
símbol de la Diputació del General de Catalunya, l’antiga Generalitat catalana.
Aquesta representació, molt freqüent als països europeus des del segle XII, és
la primera que trobem documentada als Països Catalans: la clau volta de la
capella de Sant Jordi i Sant Genís, a la seu barcelonina, i el feliçment retrobat i
restaurat retaule del poblet d’Abella de la Conca, atribuït a Jaume Serra. Les
dues obres són del segle XIV.
Modernament, és el mateix jove guerrer que l’escultor Rebull ha creat a la
façana de Montserrat o a la Capella de Sant Jordi, prop de Calonge.
També dret i tot sol figura al retaule del segle XIV de la Mare de Déu i Sant
Jordi, de l’església de Sant Francesc, de Vilafranca del Penedès, del pintor Lluís
Borrassà, o en les dues de Jaume Huguet (al Museu d’Art de Catalunya i al
retaule de Púbol, Museu Diocesà de Girona).
En el grup escultòric “Cançó Popular” del Palau de la Música Catalana, a
Barcelona, obra de l’escultor olotí Miquel Blay, és presentat de guerrer, amb
casc i portant una gran bandera.
Però, la imatge de Sant Jordi que tots identifiquem sens dubte, la més popular,
és la que es refereix al sant, a dalt de cavall, lluitant amb el drac.
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La més antiga als Països Catalans és la de Lluçà (Segle XIV).
Destaquen les de Pere Nicart a Ciutat de Mallorca (S. XV) i les escultòriques
dels Claperós al claustre de la catedral de Barcelona (S. XV) i el medalló de
Sant Jordi a la façana gòtica del Palau de la Generalitat de Catalunya, obra de
Pere Joan (S. XV). Aquesta obra, forma part d’un abundós conjunt d’obres d’art
de tema jordià pel fet que el sant és el patró de la corporació: la capella de
Sant Jordi és un dels millors exemples del gòtic florit a Catalunya.
Una altra representació, actualment menys freqüent, és la que deriva de la
primitiva llegenda del seu martiri: un martiri que va durar set anys. Aquest
martiri va inspirar un bon nombre de retaules medievals. Un d’ells, obra del
gran pintor català Bernat Martorell, del segle XV, es conserva repartit entre els
museus del Louvre, a Paris (quatre escenes del martiri) i el Chicago Art Institute
(la taula central, amb el sant a cavall).
Al segle passat, amb el moviment cultural i polític català conegut amb el nom
de la “Renaixença”, la imatge de Sant Jordi és presentada com un símbol de la
lluita de Catalunya per la seva llibertat. Des d’aleshores, molts poetes i artistes
catalans fan de Sant Jordi un tema favorit de les seves obres. Recordem a
Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Ventura Gassol, Josep Maria de Segarra o
Salvador Espriu; els escultors Llimona, Rebull o Subirachs; i els pintors
Montserrat Gudiol, Obiols o Pruna, entre tants d’altres.
En arquitectura modernista, el cas més curiós és la casa de Gaudí a Barcelona,
al passeig de Gràcia, gairebé a la cantonada amb el carrer d’Aragó, on tot
l’edifici representa el cos del drac, travessat per la llança de Sant Jordi.
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5.4- LA ROSA

A les darreries d’abril, i fins al primer de maig, els nostres avantpassats
celebraven unes festes en honor a Flora (deessa de les flors, els prats, els
boscos i els jardins), i els seus amors amb el déu Zèfir (vent suau de ponent
que influeix en l’agricultura i impulsa el creixement de les plantes i els vegetals
en general).
Al bell mig del lloc on se celebrava la festa s’erigien estàtues de la deessa Flora,
la qual era coronada amb roses. Moltes famílies guarnien les portes de les
seves cases amb flors i elles mateixes es posaven, per a lluïment personal,
corones de flors. La culminació de les festes es celebrava de nit, a la llum de les
torxes, i l’espectacle voltava a l’entorn de la primavera, cantant-hi himnes i
premiant-se les millors composicions poètiques. Aquests actes s’anomenaven
Jocs Florals, en homenatge a la deessa. Les noies assistien coronades, igual
que Flora, amb roses. Entrada la nit es feia un tec, en el transcurs del qual eren
premiats els poetes que millor havien cantat el triomf de la Primavera i de
l’Amor, guardons que eren lliurats per les donzelles més belles.
Aquests dies les floristes baixaven amb cistells de roses, perquè els galans les
oferissin a les donzelles. Eren de molta anomenada les del litoral català, i
especialment les del camp laietà (Barcelonès, Maresme, Vallès i Baix Llobregat),
pel seu perfum i la seva bellesa. Pels voltants de l’any 264 a.C. aquestes festes
començaren a evolucionar incloent-hi caceres menors amb llebres, cabirols i
d’altres animals portats expressament per a l’acte, en què es feien grans àpats
que esdevenien bacanals.
Per això, posteriorment, el cristianisme va intentar abolir-les però, com en
tantes altres festes dels nostres avantpassats, la nova religió no va aconseguir
fer-les oblidar del tot.
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Així mateix la rosa, màxima distinció als Jocs Florals, es va convertir en ofrena
mística a la Santa Creu, donant-li un caire religiós. L’esperit dels Jocs Florals,
malgrat tot, era viu en el record dels catalans, i la cort catalana d’Alfons III els
veia de bon grat, raó per la qual el 1338 els reinstauraren a Lleida, i a
Barcelona del 1393 fins el 1395. Martí I els reemprengué l’1 de maig del 1398 i
els va tornar a convocar el 1413, conreant-se especialment la poesia de tipus
amorós. Però en el segle XV, l’església en crea uns altres de tipus religiós.
El 1857 l’Acadèmia de Bones Lletres va intentar de restaurar-los de nou amb
una forta campanya de premsa, però va caldre arribar al 1859 perquè els
homes de la Renaixença sol·licitessin la restauració dels Jocs Florals.
L’Ajuntament de Barcelona va acceptar amb la finalitat de moure el jovent al
conreu de la nostra llengua, amb l’elecció d’una reina Floral, i la divina “Pàtria,
Fides, Amor”. Així el primer de maig del 1859 es tornaren a celebrar. Des de
llavors van celebrar-se ininterrompudament fins al 1936, exceptuant el 1902,
que, suspesos pels militars espanyols foren celebrats a Sant Martí del Canigó
(Catalunya Nord), i el 1924 que se celebraren a Tolosa de Llenguadoc.
Del 1940 al 1971, cada primer diumenge de maig es celebraven
clandestinament a Barcelona. A partir del 1941 també es celebraven a l’exili
amb el nom de Jocs Florals de la Llengua Catalana. El 1971 foren permesos
de nou i actualment es celebren simultàniament als Països Catalans i als casals
catalans a l’estranger.
Els premis consisteixen en Flor Natural, per a tema amorós, Viola, per a tema
religiós i Englantina, per a tema patriòtic català. Corresponen al lema “Pàtria,
Fides, Amor”, i el posseïdor dels tres premis és considerat Mestre en Gai Saber,
màxima distinció cultural.
El simbolisme de la rosa ens ha de fer pensar profundament i veure que la
veritable flor dels enamorats a casa nostra és la rosa de Sant Jordi. Hem
d’evitar les modes estrangeres que no intenten altra cosa que alienar-nos sota
un concepte d’unitat i d’uniformitat. Nosaltres tenim un “San Valentín” molt més
antic i arrelat al cor: Sant Jordi, dia de la rosa i del llibre, al qual no hem de
renunciar, ja que seria renunciar a una part de nosaltres mateixos i el seu únic
dia de celebració és el 23 d’abril.

5.5- EL LLIBRE
Aquesta fira té el seu origen a Anglaterra, nació que també té Sant Jordi com a
patró. La mort de l’escriptor William Shakespeare va coincidir amb la festivitat
de Sant Jordi i la festa del llibre esdevé una forma culta d’homenatjar-lo, com
correspon a un poble com l’anglès.
En temps de la dictadura del general Primo de Rivera (a l’Estat espanyol) fou
anul·lada la Mancomunitat de Catalunya. Fou llavors quan intentaren que Sant
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Jordi, patró de Catalunya i que també ho és per raons històriques de l’Aragó,
fós dissolt dins una festa unitària. Guiant-se pel model anglès, van fer coincidir
la mort de Miguel de Cervantes amb el nostre Sant Jordi i aquest es va
convertir l’any 1926, per iniciativa de la “Cámara del Libro” i del “Gremio de
Editores y Libreros”, en el “Día del Libro”.
Els catalans vam aprofitar per fer país en unes circumstàncies força adverses, i
avui és una tradició més que ens ennobleix i eleva culturalment, sense cap por
a assimilacions, ja que sabem que no és la commemoració de la mort de
Cervantes perquè no hi ha dades del dia ni el lloc de la seva mort.

5.6- LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA AL NOSTRE PAÍS
Encara que no és un dia festiu, hi ha moltes activitats a fer i les més corrents
són les que detallem a continuació:
1. Es fan escenificacions sobre la llegenda del drac.
2. S’organitzen uns “Jocs Florals”: Redaccions, poemes, cal·ligrames,
cartells, auques, rodolins, refranys i dibuixos.
3. Es fan confeccions de murals amb pintures, ceres...roses en paper i
senyals de llibre (en cartró o pell) amb la imatge de Sant Jordi i el Drac.
No obstant, el més important en aquesta diada és disfrutar al màxim d’aquest
maravellós dia que normalment va acompanyat amb l’arribada del bon temps.
No oblidar de regalar mútuament la rosa i el llibre!!!!
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5.7- ALGUNS POEMES I DITES DE SANT JORDI

Senyor Sant Jordi Patró,
Cavaller sense por,
Guarda’ns sempre
del crim de la guerra civil.
Allibera’ns dels nostres Pecats
d’avarícia i enveja,
del drac de la ira i del l’odi
entre germans, de tot altre mal.
Ajuda’ns a merèixer la pau
i salva la parla de la gent Catalana.
Amén
Pregària de Salvador Espriu a Sant Jordi

A la fira de les roses
a firar-me antany aní,
el roser de què em firí
en fa enguany de tan hermoses
que n'he fet parada aquí.
Hi ha la rosa alexandrina,
la vera i la d'esbarzer,
també les de Palestina,
que floreixen sense espina
de Jericó en lo roser.
Fragments de Jacint Verdaguer a la Fira de Sant Jordi
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Vetlleu per la patria aimada
Per la seva llibertat,
Per la fe ben arrelada
Per la santa germandat!!
I si arribés el gran dia
De salvar-la combatent,
Patró de Cavalleria,
Vetlleu per la pàtria mia
I per son renaixement!
Per la nostra terra mare,
Protegiu Sant Cavaller,
Tot el bo que ens queda encara
Tot el vell que ens cal refer,
Sant Patró de deslliurança,
No ens negueu el vostre ajut,
Defenseu-nos amb la llança,
I empareu-nos-ho amb l’escut.
Gloriós Sant Jordi, seguiu vetllant
Aquesta terra que estimem tant
Fragments de F. Matheu

5.8- ALGUNS REFRANYS
No diguis hivern passat
Que Sant Jordi no sigui estat
L’aigua per Sant Jordi és bona per a l’ordi.
Si no plou per Sant Jordi tururut ordi.
Per Sant Jordi, Ves a veure l’ordi
I si l’ordi no fuig, Fuig tu de l’ordi.
Per Sant Jordi, la piula pica l’ordi.
Per Sant Jordi, Cava ton ordi;
Que per Sant Marc ja és tard.
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1881-2006: 125è aniversari de la Proclamació
de la Mare de Déu de Montserrat com a
Patrona de Catalunya
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6.1- HISTÒRIA DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
Montserrat, segons la tradició, és la muntanya més important i misteriosa de
Catalunya. Està situada a cavall de les comarques del Bages, l’Anoia i el Baix
Llobregat i s’hi aixeca una abadia benedictina consagrada a la Mare de Déu de
Montserrat que és una marededéu trobada.
El nom Mont, prové de muntanya i serrat, de cadena muntanyosa. Tant serrat
com serralada provenen de serra (un seguit de muntanyes) i precisament
aquesta paraula deriva del llatí serra, que és el nom de l’instrument per serrar,
per la forma que tenen les muntanyes encadenades una al costat de l’altra, que
fan pensar en dents de serra. Precisament en les representacions heràldiques,
Montserrat apareix com un grapat de muntanyes d’or sobre camper de gules,
amb una serra d’or tallant-les pel damunt.
Com a advocació mariana, Montserrat també és usat com a nom propi femení,
habitualment abreujat Mont, Montse, Muntsa, Serrat o Rat. Fins al segle XIX
també va ser un nom propi masculí.

La muntanya de Montserrat és un massís de formes singulars que s’enlaira a
l’oest del riu Llobregat fins als 1.236m del cim de Sant Jeroni. Altres cims
montserratins són el Cavall Bernat, les Agulles, el Serrat del Moro, el Montgròs,
Sant Joan, La Palomera, etc. Va ser declarat parc natural el 1987 per garantirne la conservació.
Al llarg dels mil·lenis, els moviments tectònics, els canvis climàtics i l’erosió han
acabat modelant un relleu brusc, amb grans parets i blocs arrodonits de
conglomerat de rosa i argiles. A les seves entranyes, els agents físics hi ha
obert coves, avencs i torrenteres.
El tipus de vegetació predominant a Montserrat és el bosc mediterrani. En
podem destacar les alzines.
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Pel que fa a la fauna, actualment hi podem trobar aus com el roquerol, el
ballester, el pela-roques o la gafina, entre d’altres. Pel que fa als mamífers, hi
destaquen l’esquirol, el gat mesquer, el ratpenat o el porc senglar, així com les
cabres salvatges.

6.2- L’ESPIRITUALITAT

Des de sempre, Montserrat ha estat vinculada a l’espiritualitat. A part del
monestir i la Santa Cova, la muntanya conté un bon nombre de petites
esglésies i d’ermites abandonades, com Santa Cecília, Sant Benet, Sant Joan,
Santa Magdalena, Sant Miquel, Sant Jeroni, etc.
La marededéu, anomenada familiarment “La Moreneta” pel seu color fosc de
pell, és una talla romànica de fusta del final del segle XII; el seu color és el
resultat de la transformació del vernís a causa del pas del temps.

6.3- LA LLEGENDA
L’any 880, un dissabte al vespre, uns pastors que estaven pastorant les seves
ovelles, van veure baixar del cel una gran llum, acompanyada d’una bella
melodia. El dissabte següent, la visió es va repetir fins que els quatre dissabtes
següents que els hi acompanyà el rector d’Olesa perquè aquest pogués
constatar l’esmentada visió.
Un cop assabentat de l’esdeveniment, el bisbe, que es trobava a Manresa, va
organitzar-hi una anada, en la qual, van veure una cova on van trobar la Santa
Imatge. El bisbe els va proposar de traslladar-la a Manresa, però només de
treure-la la marededéu es va fer tan pesant que no la van poder moure. El
bisbe va interpretar aquest fet com el desig de la Mare de Déu de restar en
aquell indret i manà construir-hi una capella.
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La Marededéu trobada

La Santa Cova

6.4- EL SANTUARI, EL MONESTIR I LA CULTURA

El santuari de Montserrat, situat en el massís que duu el mateix nom, fou
fundat el segle XI per Oliba, abat de Ripoll i bisbe de Vic. L’indret era molt
conegut perquè el freqüentaven els que duien vida eremítica. El santuari
esdevingué a partir dels segles XIV i XV un dels focus més importants de la
religiositat i, amb l’arribada de la Renaixença, va començar a ser percebut com
el santuari nacional català per excel·lència.
L’espiritualitat del poble català amb l’esperit nacionalista s’uniran per sempre en
aquest indret.
El santuari té tres pilars que el caracteritzen: els monjos benedictins, l’Escolania
i una talla de la Mare de Déu de Montserrat.

Entre diverses construccions del monestir de monjos benedictins, la sala
capitular, el claustre neoromànic i el refetor hi destaquen per la seva
peculiaritat i el seu estil arquitectònic, renovat al 1925 per Josep Puig i
Cadafalch.
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La comunitat actual de Montserrat està formada per uns vuitanta monjos que
segueixen la regla de Sant Benet (segle VI). L’objectiu principal de la comunitat
és continuar fent de la muntanya un lloc de trobada i pregària.
El monestir de Montserrat és l’origen d’iniciatives del món editorial com les
Publicacions de l’Abadia de Montserrat i la revista Serra d’Or.

6.5- EL CULTE A LA MORENETA
L’enorme influència religiosa i patriòtica que Montserrat ha exercit sobre els
catalans al llarg dels temps s’evidencia per la devoció que tenen per la Mare de
Déu bruna, pels nombrosos altars que hi ha dedicats a la Moreneta al llarg del
territori i per la popularitat de Montserrat com a nom de dona i noia.

La Mare de Déu de Montserrat és patrona de totes les diòcesis catalanes i és
considerada com la patrona de Catalunya. Escaient-se la seva festa en l’època
de màxima floració dels rosers i la Diada de Sant Jordi, la Mare de Déu bruna
també és coneguda com la “Rosa d’abril, morena de la Serra”.
Aquest any celebrem el 125è aniversari de la proclamació de la Mare de
Déu de Montserrat com a Patrona de Catalunya. Aquesta idea va sorgir
en les festes del Mil·lenari que es van celebrar, l’abril de 1880, sota l’impuls del
qui era el Bisbe de Barcelona, Josep Maria Urquinaona, nascut a Cadis i que es
va identificar des del seu nomenament, amb les necessitats i els anhels del
nostre poble i que va sentir una gran devoció i estima per La Moreneta, de tal
manera que va morir invocant el seu nom.

6.6- EL VIROLAI
És l’himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat; la primera estrofa del qual
comença amb els versos “Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel” i
que fan que sigui conegut també amb el nom del “Rosa d’abril”.
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La lletra del Virolai fou composta per Mn. Jacint Verdaguer i fou publicada en el
programa del certamen artístic i musical celebrat amb motiu de les festes del
Mil·lenari de Montserrat, el 1880. En el mateix programa s’oferia el premi d’un
flabiol d’or amb esmalts a la millor melodia popular que s’adaptés al text de
Verdaguer.
El 25 d’abril del mateix any fou declarada guanyadora (enmig d’una setantena
de composicions), la melodia de Josep Rodoreda.

6.7- LA FESTA DE LA MORENETA DEL 27 D’ABRIL
Juntament amb les diades de Sant Jordi, Sant Joan i l’11 de setembre, el 27
d’abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, ha esdevingut una de les
celebracions festives que més signes i símbols d’identificació nacional que ha
concentrat. Aquest dia el monestir reb la visita de milers de pelegrins vinguts
d’arreu del país, que s’hi congreguen per participar de les nombroses
celebracions litúrgiques. La imatge de la Verge bruna, La Moreneta, també és
venerada aquest dia en les nombrosíssimes esglésies, tant del país com d’altres
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indrets del món, que li han dedicat barris de nova creació, que celebren les
seves festes aquest dia.
La festa de la Moreneta comença el dia 26 d’abril a mitja tarda amb el res del
Rosari i les Primeres Vespres de la Solemnitat de la Mare de Déu, cantades pels
monjos, l’Escolania i tots els presents congregats. Després té lloc la Vetlla de
Santa Maria amb la participació (des de 1974) de força joves vinguts de tot
arreu i per la qual el Pare Abat reb l’ofrena de “l’oli simbòlic” de les llànties.
De fet, des de les Festes de l’Entronització (1947), la Vetlla ha esdevingut tan
solemne i concorreguda com la mateixa festivitat, sobretot pel jovent, que la
tarda del 26 d’abril comparteix un ambient de germanor i amistat, amb
actuacions musicals, lectures especials i càntics de salms que animen una
jornada que culmina amb la celebració de l’Eucaristia de la Vetlla.
L’endemà al matí Pregaria de Laudes i missa concelebrada, amb el cant de la
Salve i el Virolai per part de l’Escolania. A mitja tarda se celebren les Segones
Vespres de la Solemnitat de la Mare de Déu i els Motets polifònics, de la
mateixa manera que el primer dia.
Durant tot el dia arriben gran quantitat de pelegrins al monestir, que aquell dia
té una afluència excepcional de feligresos. Hi acudeixen grups nombrosos a peu
i des de fa força anys. Moltes dones porten ofrenes florals per la Mare de Déu.
Els pelegrins mostren la seva devoció besant amb amor la talla romànica de la
Moreneta que hi ha al combril i dipositant en una sala annexe tot tipus
d’ofrenes i objectes per tal que els ajudi a aconseguir el què li demanen.

Es ballen sardanes a l’exterior de la basílica i els monjos hissen una senyera a la
façana de l’Abadia.
Durant tots aquests dies una corrua de gent també aprofita les hores de llum
per descobrir, tot passejant, tots els racons de les dues façanes de la
muntanya, gaudir de l’increïble majestuositat de les roques i les evolucions dels
escaladors que les ascendeixen.
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També hi ha qui aprofita aquest dia per ensenyar als nanos els noms populars
que, en funció de la seva forma, tenen les roques: els frares encantats,
l’elefant, el cavall bernat, la prenyada, la cadireta, les agulles, la mòmia, el dit,
el lloro, etc. i explicar-los les innombrables llegendes associada a la muntanya
màgica de Catalunya, com El Timbaler del Bruc, entre d’altres.

6.8- FESTES CORONACIÓ PATRONATGE DE LA MARE DE DÉU
En el 125è aniversari de la proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com a
Patrona de Catalunya, pel Papa Lleó XIII, seguim plens d’estimació i tendresa a
la nostra entranyable Moreneta que és també “Mare de Consol i d’esperança”.

El 8 de desembre de 1880 es va fer oficial la coronació canònica de la imatge
de la Mare de Déu de Montserrat. A partir d’aquesta data es va començar a
promoure arreu de Catalunya una subscripció popular per a oferir a la Mare de
Déu, una corona. Gent de tot arreu, hi va contribuir generosament a aquesta
ofrena que simbolitzava el poble català.
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Mentre l’abat Miquel Muntadas, anava al capdavant de tot aquest moviment
popular que preparava la festa de la coronació, els bisbes catalans
s’encarregaren de fer els tràmits oportuns per tal que Lleó XIII declarés Patrona
de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat.

Finalment, el dia 11 de setembre de 1881, la santa imatge fou coronada pel
legat pontifici, el cardenal Benavides, arquebisbe de Saragossa.
La memòria agraïda del passat, dels qui foren protagonistes de la seva fe i del
seu entusiasme, esdevé compromís per al present i esperança per al futur.
Entre tots, hem de mantenir viva aquesta flama: cuidant-la i mantenint-la per
sempre encesa.

6.9- DITES I POEMES SOBRE MONTSERRAT
Montserrat és el miracle català. És allò nostre que no té igual o que sembla fora de
les lleis de la natura...; de lluny us semblarà de vegades un núvol blavós de retalls
fantàstics; i segons per on us hi acosteu, s’avança enfora com un castell de
gegants amb centenars de torres; més així que hi sou al peu, s’aixeca eixamplantse i llençant cap al cel ses agulles envelades per la boira que corre com fum
d’encens entremig d’elles, i llavors Montserrat, més que tota altra cosa, és un altar;
és un temple.
Joan Maragall
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És per la fe que t’he cridat,
menut company del meu pelegrinatge;
és per entrar en el cor de Montserrat,
i veure sobre el rigorós paisatge,
com el somni esdevé realitat.
Josep M. de Segarra

Adéu, rosa d'abril!
Adéu, rosa encarnada!
Demà, lluny del teu roser,
d'enyorament ma moriré.
Quan te diran la meva fi,
plora per mi, que per tu ploro;
plora per mi, més dolçament,
que amargament no és el teu plor.
Eixuga el plor, no ploris gaire,
que et marciria el pas de l'aire.
No ploris gens; no ploris, no.
Per tu i per mi, jo, que ja en sé,
bé puc plorar millor.
Lletra: Joan Maragall - Música: Pep Ventura
Sardana Popular: Per tu Ploro
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7.1- UNA MICA D’HISTÒRIA
La festa del Corpus Christi, "el Cos de Crist" ha sigut durant segles una de les
més importants del cristianisme catòlic. És una festivitat que està destinada a
homenatjar públicament l'Eucaristia. És una expressió de reconeixement i
adoració a “l'hòstia consagrada” que simbolitza el cos de Jesucrist. La festa fou
instituida per l’Església a Lieja pels voltants de l’any 1246 i es va extendre
ràpidament.
Originàriament se celebrava el dijous següent a la vuitena de Pentecosta, però
actualment se celebra en diumenge. L'acte més destacat de la festa ha estat
des de sempre una processó general en què hi participa tot el “cos social” de la
comunitat i que té una dimensió lúdica i no solemne.
En aquest seguici del Corpus trobem les primeres referències escrites d’alguns
dels que avui són elements principals de les nostres festes com poden ser els
gegants, nans, balls de diables, etc.
A Solsona, el foc i la pòlvora de trabucaires i tronades, la Custòdia i els altres
“entremesos” de les comparses són l'eix de la festa del Corpus, que és una
diada que se celebra com a mínim des de l'any 1331 i que té en les tandes de
ballets de diumenge de Corpus i la Roda de Foc els seus actes més destacats.
La primera referència escrita de la Festa de Corpus a Solsona és de l’any 1331,
fet que la situa a la festa solsonina d'entre les celebracions pioneres a
Catalunya i a Europa. Amb aquesta data trobem constància de la Capella del
Corpus Christi que es troba dins la Catedral (en aquell temps Monestir de Santa
Maria) on ja consta que s'organitzava la processó. D’aquesta capella en queda
l’extraordinària pradela gòtica de l’altar que representa el Sant Sopar atribuïda a
Jaume Ferrer, formant part d’un dels millors retaules de l’època.
Cent anys després, el 1431, trobem la primera referència sobre les danses que
es portaven a terme en acabar la processó de Corpus a la Plaça de l’Església i
que són l’origen dels actes que avui són la base de la Festa Major com del
Corpus solsoní. Aquests "Jocs de Corpus" van formar una gran rivalitat entre
diferents pobles de Catalunya com Berga, Solsona, Olot o Cardona i van
originar una profusió extraordinària de bestiari extraordinari.
A Solsona la processó del Corpus estava formada per comparses. Al segle XV
les primeres comparses eren la de Sant Martí amb la capa i el pobre, Sant Jordi,
Sant Julià i l’ós. Aquesta última ha arribat fins els nostres dies.
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7.2- LA FESTA
La festa comença el Dijous de Corpus, quant a la una del migdia els
trabucaires encenen la tronada al bell mig del Casc Antic. La vigília, el dissabte,
a les 12 del migdia les onze campanes de la Catedral anuncien que la festa està
a punt de començar.
Tot seguit, a la Plaça Major els trabucaires encenen la segona tronada de les
festes que anuncia el passacarrers dels gegants i els entremesos, que
acompanyen al pregoner a anunciar la festa a tots els solsonins.

Hi ha un pregó, i l’actuació de banda de música i tots els elements folklòrics,
tret del Ball de Bastons.
El Diumenge de Corpus de bon mati els trabucaires, que són l’eix central de
les festes solsonines, surten a despertar la diada tot voltant les antigues
muralles de Solsona. La corporació municipal acompanyada per totes les
comparses baixa de la casa consistorial per assistir a l’Ofici de Corpus a la
Catedral.
La cercavila compta amb la presència dels gegants, els nans, el bou, la
mulassa, el drac, els óssos, l'àliga, els cavallets, el drac, els trabucaires i el Ball
de Bastons.
En acabar l’ofici s’inicia la processó amb la Custòdia, els entremesos festius i les
autoritats que surt per la porta de Sant Agustí, puja el carrer de Sant Miquel,
Plaça Major i Plaça Palau. Allà la gran catifa amb l’altar es procedeix a la
benedicció de Corpus.
Un cop s’acaba l’acte, la custodia retorna a la Catedral.
Amb el consentiment del clergat, la comitiva reemprèn carrer amunt cap a la
Plaça Major. Allà es viu l’acte més esperat de tota la festa, les tandes dels
ballets. La gran emoció i la vivacitat de la música omplen tots els racons de la
Plaça Major. Amb el ball de gegants es posa fi a la tanda de ballets que serà
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seguit per la tercera tronada de les festes. Mentres que a la plaça es ballen les
Sardanes, la comitiva i els gegants retornen a la Casa de la Ciutat. Aquest acte,
anomenat la Pujada, és un dels més llargs i més viscuts de la festa.
Si un element diferencia la festa del Corpus de Solsona de les altres és la Roda
de Foc, que és un acte pirotècnic que es realitza la nit de Diumenge de Corpus
a la plaça Major. Tot comença a quarts d’11 amb la “Baixada del Drac, la
Mulassa i el Bou” una cercavila d’aquests tres elements que desfilen, al so de
la música d’orquestra, des de la Casa de la Vila fins a la Plaça Major. Als carrers
del casc antic de la vila es tanca l’enllumenat públic i s’encenen les teieres amb
incendiaris. Una vegada a la Plaça Major, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona
toca el Ball del Drac que és una peça musical pròpia d’aquest element de la
imatgeria local que durant uns moments balla sol i solemne. Acabat el Ball, el
Bou i la Mulassa comencen a girar al seu voltant en el sentit de les agulles del
rellotge. Durant mitja hora els tres animals tiren foc sense parar i la gent hi
balla al costat.
La Roda de Foc es va fer per primera vegada a principis dels anys 1980, amb la
voluntat d’incorporar el foc a la festa, una mica a imatge i semblança dels salts
de plens de la Patum de Berga. Com és lógic, els arxius vinculats al Corpus de
Solsona no esmenten en cap moment la presència d’aquest acte nou, tot i que
encara ningú no s'ha preocupat de cercar què diuen els arxius de les festes dels
antics ritus agraris del solstici d'estiu.
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7.3- LES ENRAMADES
Moltes poblacions enramen els seus carrers i places amb guarniments especials
quan arriba la festa de Corpus. Es guarneixen edificis, carrers i places amb
imaginatives decoracions que sovint tenen un tema central i un caràcter no
competitiu. Originàriament això es feia perquè la processó del Corpus fós més
lluïda però actualment, i malgrat que en algunes viles les enramades segueixen
estant vinculades al seguici de Corpus, el costum ha agafat entitat pròpia.
Antigament, tots aquests engalanaments es feien amb brancatge verd, flors i
altres materials naturals però en l’actualitat també es fan amb altres materials,
com el paper, el ferro, la fusta i el plàstic.
A Arbúcies (La Selva), l’enramada està declarada Festa Tradicional d'Interès
Nacional, aquesta autèntica exhibició d’obres d’art fetes amb plantes i flors
sobre l'asfalt, que té lloc durant la vuitada de Corpus i compta amb una gran
participació popular, és una de les festes populars més importants del cicle
festiu a la vila.
La festa de les Enramades té, com la majoria de festes populars, un origen
desconegut però vinculat, pel que sembla, a antics rituals pagans de culte a la
natura en l’època de floració, a les tasques agrícoles i al poder del Sol.
Amb el temps, la celebració ha experimentat transformacions molt
significatives, però ha sabut adaptar-se i també reflectir els diferents moments i
èpoques històriques que ha viscut.

A partir del segle XV, el Cristianisme va adoptar la festa, que va començar a
celebrar-se a l’interior de les esglésies en temps de la vuitada del Corpus.
Segons explica la llegenda, un dia, celebrant-se la missa de Corpus a l’interior
del temple, una flama prengué en el brancatge ornamental de boix, freixe i
flors, i es va produir un gran incendi. Aquest fet va provocar l’obligada sortida
d’aquests actes religiosos al carrer. I a partir d’aquí va començar la tradició.
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A Arbúcies, la consolidació de la festa com a esdeveniment de religiositat
popular va arribar durant el segle XVIII, en el moment en què es va començar
a vincular la realització de catifes de flors i ornamentacions al carrer als
habitants de cada barri. Les catifes de flors es realitzaven perquè el Santíssim
Sagrament hi passés per sobre; i a partir d’aquesta diada, cada barri
organitzava la seva festa.
Una de les parts més destacades de la celebració comença setmanes abans dels
dies de Corpus. Les flors es comencen a collir un mes abans en racons del
Montseny. Després de la recollida de flors i plantes comença la seva selecció
tenint en compte el dibuix del disseny de la catifa.
Diumenge abans de Corpus té lloc el Concurs de Catifes de Flors, un dels
actes més esperats de la festivitat, on els participants culminen dies d’intens
treball col·lectiu. Els carrers centrals de la vila es cobreixen amb catifes de flors
naturals, i els milers de persones que assisteixen al concurs queden fascinats
amb la creativitat, i també amb els colors i els perfums que desprenen aquestes
autèntiques obres d’art.
Les catifes es van construint al llarg de tot el matí, en un procés en el que
participen persones de totes les edats i condicions socials. Primer es pinta amb
guix al terra el dibuix que setmanes abans s'ha decidit que tindria la catifa. N'hi
ha de tot tipus, però abunden els que tenen les sanefes florals i els temes de
més rabiosa actualitat com a protagonistes. Al llarg del matí, les catifes van
agafant forma, sota la mirada atenta de turistes i locals.

Periòdicament, les catifes es van regant amb aigua per tal que el sol no les faci
malbé. A la tarda, després que un jurat nomeni la catifa guanyadora, una
magnífica cercavila de cultura popular festiva (amb gegants, capsgrossos,
músics i grups d'animació) recórren, tots els carrers que han confeccionat
catifes.
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La nit anterior a la diada de Corpus es fa l’elaboració de enramades:
ornamentacions amb brancatges, rames i banderetes, posades davant de les
cases i que cobreixen el carrer d'un costat a l'altre.
El dia de Corpus, cap al migdia, comença la passejada. Abans passejava el
seguici eclesiàstic però avui aquest acte s’ha convertit en una gran cercavila
amb musica de grallers, gegants i danses tradicionals. Després del ball es va a
fer un vermut popular i una botifarrada a la plaça, i la tarda es tanca amb la
Passada de la Plaça a dos quarts d'11 del vespre. La festa es clou amb una
mostra de música tradicional (sardanes, xotis i vals). El divendres al matí es fa
la Passada Matinal i la Dansa a la Plaça. Per la tarda es fa concert i ball. Al
vespre, es fan sardanes a la plaça de la Vila.
Aquesta estructura festiva es repeteix cada dia en un barri diferent de la vila,
que durant la vuitada de Corpus, gaudeix així de set festes en una.

7.4- L’OU COM BALLA

L’Ou com balla consisteix bàsicament en colocar un ou buit damunt del raig
d’una font i deixar que es mantingui a l’aire impulsat per l’aigua. El brollador
està habitualment ornamentat amb tot tipus de motius florals, que a més eviten
que l’ou caigui a terra. Si l’ou cau sobre l’aigua i no es trenca, torna a rodolar
fins al raig i s’enlaira de nou. Si l’ou no es trenca durant tota la jornada es
considera bona senyal de cara al cicle que comença.
Formalment és una imatge que recorda molt a la figura de l'Eucaristia (l'hòstia
consagrada que es venera durant el Corpus), però les al·lusions de l'ou a la
fertilitat i la plentitud són ben clares i suggereixen altres interpretacions i
lectures.
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La simplicitat i bellesa d'aquest costum, que consisteix en fer ballar un ou al
ritme juganer i incert de l'aigua, li ha donat molta popularitat, de manera que el
que va començar a la ciutat de Barcelona s'ha extès ràpidament en d'altres viles
del país. El ritus, tan simple com misteriós, desperta passions entre els
estudiosos que discuteixen encara avui sobre el seu origen i significat.
El temps de Corpus Christi, que celebra entre els cristians l’Eucaristia, és a dir,
l’encarnació del fill de Déu en pa i vi, és pels fidels un dels moments més
importants en el cicle festiu anual. A més, aquests dies litúrgics coincideixen
habitualment amb l’arribada de la calor i el despertar de la natura, cosa que
marca bona part dels ritus propis de la festivitat.
Les clàssiques enramades i catifes de flors, que omplen carrers i places a
moltes localitats del principat en aquestes dates, en són una bona mostra.
Aquestes tradicions, recreacions d’ancestrals homenatges a les potències
naturals, posteriorment cristianitzades, coexisteixen amb moltes d’altres que
tenen un significat similar.
Per a alguns savis aquest ritus és una metàfora del cicle de la vida i una
referència al temps i al moviment continuu. Altres el veuen com un simple joc
d’entreteniment propi dels temps de l’Edat mitjana. I d’altres associen l’ou amb
el cos de Crist.
Com passa en l’àmbit dels significats, hi ha moltes teories respecte als seus
origens. Una de les més esteses la situa a Itàlia, on un frare dominicà va veure
l’acte en un petit poble i quan es va traslladar a Barcelona va proposar de ferho a la Catedral. Altres versions parlen concretament de la ciutat de Nàpols, en
temps d’Alfons el Magnànim on l’«uovo che danzava» era un pur entreteniment
entre els cortesans.
Segons l'historiador barceloní Ramon Nonat, que va estudiar els arxius del
claustre, el ritual es va començar a celebrar a Barcelona l'any 1440. D’altres,
menys científics, pensen que tot va sorgir d’un joc inventat pels cuidadors dels
jardins del claustre, coneguts per les seves sorolloses oques.
Més enllà de la discussió sobre els origens, el que sí és cert és que la tradició ha
arrelat a Catalunya com a únic lloc de tot el món on actualment es fa ballar l’ou.
Actualment destaca a Barcelona, Igualada, Cardona, Manresa, Martorell, Vic,
Lleida, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i Arenys de Munt.
A Barcelona, una de les ciutats on el ritus és més popular, es pot veure ballar
l’ou en un circuit per les fonts de l’Ateneu Barcelonès, Casa de l’Ardiaca,
claustre de la Catedral, església de Santa Anna, museu Federic Marés, Reial
Acadèmia de la Bones Lletres, Palau del Lloctinent i parròquia de la Concepció
al Poble Espanyol.
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7.5- LA FESTA DE LA PATUM

Patum és el nom que reb l'antiga Bulla a les Festes del Corpus de la ciutat de
Berga (Berguedà). El nom li ve del repic del Tabal que el dia de l'Ascenció
anuncia l'inici de les celebracions i que, dia a dia, marca el bategar de la festa i
de tot un poble. Originàriament lligada a la processó religiosa de Corpus, la
festa s'ha convertit en una demostració única de teatre popular que constitueix
una notable excepció dins el costumari general d'aquesta festa a casa nostra.
La Patum atrau cada any visitants d'arreu del país i fins i tot de l'estranger i s'ha
convertit, amb el temps, en una de les festes populars més emblemàtiques.
Actualment la UNESCO l’ha considerat una festa de Patrimoni de la
Humanitat.
Aquesta festa s’ha convertit en una de les festes de Corpus més emblemàtiques
i mítiques del calendari català. Durant els dies que el cristianisme consagra a la
plenitud, els plens, el tabal, els Gegants, l´Àliga, la Guita, els Nans i la resta
d'entremesos, juntament amb berguedans i forasters, ballen al ritme frenètic de
tot un poble.
Els primers indicis escrits de la festa berguedana es remunta a la baixa Edat
Mitjana i estan lligats a la processó de Corpus, celebració del misteri del Cos de
Jesús Sagramentat, instituida pel Papa Urbà IV l´any 1264 i popularitzada a
principis del segle XIV per una disposició del Papa Joan XX.
Amb el temps, a Berga, la festa va anar evolucionant i la participació popular la
va transformar en una Festa Major de primavera. La gent va trobar en aquesta
celebració, un motiu per donar volada a la seva imaginació i començar a farcir
la processó d'entremesos i figures amb què volia representar plàsticament el
triomf del Sagrament.
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En l'actualitat, La Patum fa el seu primer pas, al dia de l´Ascensió amb la ronda
del Tabal que anuncia la festa i el nomenament dels administradors. La vigília
de Corpus, dimecres a les dotze del migdia, les campanades marquen el
començament de la festa al carrer. El Tabal acompanyant els quatre gegants
surt a fer la tradicional Passada convidant a tot el poble a participar en la festa.
Al vespre del mateix dimecres les Maces i les Guites s´uneixen als Gegants
Vells i al Tabal per fer els Salts corresponents pels carrers de la vila i davant
dels domicilis de les autoritats locals.

Els elements fonamentals de la Patum són les seves Comparses que us els
detallem a continuació:
•

EL TABAL: És l’herald i acompanyament de la festa i per tant, un
element fonamental de La Patum. Aquest personatge porta per la diada
de l’Ascenció, l’anunci de les festes que s’apropen. En la vigília del
Corpus al migdia, surt novament, acompanyant els gegans i no hi ha
Patum sense el repicar d’aquest personatge de ressò greu i calmós
enrogallat pels segles, al qual se li atribueix la virtut màgica d'esbandir
els núvols. El seu repic, que ha donat a l'antiga Bulla el nom de Patum,
és tot un símbol. Es diu que per l'Ascensió qui posa l’orella a terra, tot
berguedà, en qualsevol part del món que pugui estar, pot sentir el ressò
del Tabal de la Patum.
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•

TURCS I CAVALLETS: La Patum comença amb el salt dels Turcs i
Cavallets, que no és res més que una bella dansa que representa una
lluita de moros i cristians (antigament es deien moros i cabretes). Es
tracta d’una dansa molt antiga que possiblement derivi d’alguna dansa
ritual pagana que fou convertida en en lluita de moros i cristians. Més
tard, els moros es van convertir en turcs. Abans evolucionaven al so del
Tabal. A finals del segle passat el músic berguedà Quim Serra va posarhi la música tan escaient amb què es balla avui en dia.

•

LES MACES: És una escenificació ingènua de la lluita entre els àngels i
dimonis que evolucionen al so típic del Tabal.
Els diables, brandant unes grans maces rematades amb un "fuet", van
saltant en direcció contraposada i sense preocupacions rítmiques de cap
mena col·locats en dos grups, l'un enfront de l'altre. Sant Miquel i l'àngel
van encreuant-se amb els diables en un simulacre de lluita. Quan el fuet
esclata de la maça respectiva, el dimoni cau a terra on és traspassat per
la llança de Sant Miquel i l'espasa de l'àngel. Això dura fins que han
esclatat tots els "fuets" i els diables resten estesos a terra.

•

LES GUITES: Abans se l’anomenava Mulaguita, Mulafera i Mulassa.
És un original monstre infernal de mal classificar. Esbrava la seva ira
envestint desaforadament la gentada que omple la plaça amb una
predilecció especial pels pacífics estadants de la barana. Tradicionalment
només hi havia una guita: la Grossa. A finals del segle passat van
arribar-li els reforços amb la introducció de la Guita Xica. Aquest
entremès evoluciona, també, acompanyat pel so del Tabal.

•

L’ÀLIGA: És l’entremès més distingit de la Patum. Antigament eren
moltes les poblacions de Catalunya que tenien la seva Àliga que
esdevingué com a símbol de la població que la posseïa. Aquesta Àliga
que té cenyit el cap amb una corona comtal, parla de l'alliberament de
l'antiga vila que, el 1393, va passar del domini feudal de Joana d'Aragó,
comtessa de Foix, al domini reial de Joan I l'amador de la gentilesa, que
regia la monarquia comtal catalana. El ball de l’Àliga, comença amb un
delicat joc de peus, com els d’una princesa captiva que broda amb
esperança la senyera del seu alliberament. Tot d’una comença a
estrebar, incontenible a banda i banda fins que se li trenquen les
cadenes i llavors emprèn el vol de la seva llibertat. En aquest ball, hi ha
una gran melodia que l’acompanya, com les ambicions d’aquest poble.

•

ELS NANS VELLS: Hi ha dues colles de Nans: els Vells i els Nous. Els
primers que salten són els Nans Vells que dansen tocant les catanyoles.
Aquest ballet, com el dels Gegants, consta de dues parts: la primera és
un airós temps de vals, i la segona la mateixa melodia en compàs binari i
temps més viu. El que en diem el rebatut.
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Els Nans daten de la primera meitat del segle passat i no tenen res a
veure amb els origens de la Patum. Poden significar que el poble
s’incorpora a la mitologia tradicional.
•

ELS GEGANTS: Són populars a tots els països occidentals d'Europa.
Deriven segurament - almenys pel que fa a Catalunya - d'aquell gegant
Goliat que desfilava vençut en les antigues processons del Corpus. En un
principi a Berga va haver només un Gegant, com a tot arreu però més
tard van aparèixer les Gegantesses que formen parella amb el Gegant.
Així que hi ha dues parelles de gegants. La primera, els Gegants Vells
(que ja van substituir-ne una de més antics), són de la primera meitat
del segle passat i els Gegants Nous són de 1891.
Segons la llegenda, els gegants representen els cabdills moros que tan
mal record deixaren a Berga per generacions de generacions. El cas és,
que avui els berguedans se’ls miren amb l'amor i la veneració que ens
miraríem els nostres besavis. Han esdevingut com de la família, i són, ja,
un element imprescindible de la intimitat ciutadana.

•

ELS NANS NOUS: Daten de 1888. A diferència dels Nans Vells, cada
figura és diferent. Representen dues parelles: una vella i l’altra jove, i llur
abillament vol estrafer la indumentària de la gent distingida de l'època.
La seva dansa és airosa i joganera. La melodia és també del músic
berguedà Quim Serra.
Després dels Gegants, amb el ball dels Nans Nous acaba la celebració de
la Patum del migdia coneguda com la Patum de Lluïment.

•

ELS PLENS: Representa l'orgia infernal d'uns diables (plens de foc i
d'aquí el nom de Plens). Van saltant al so pregon del Tabal i als acords
d'una música enardidora. La multitud es barreja amb els diables en un
vèrtex infernalós, frenètic i vivent que extasia, però, i fa sentir. Fins a
final del segle passat saltaven al so del Tabal exclusivament. La melodia
actual que els serveix de mùsica és també d'en Quim Serra.

•

EL TIRABOL: És la rematada final de la Patum. Fins fa pocs anys, quan
el poble, primitiu però culte, sabia contemplar i deixar fer, esperava el
Tirabol per esplaiar-se amplament al mig de la Plaça, barrejat amb totes
les comparses que evolucionaven plegades sense cap ordre.
Així que els músics paraven de tocar, la multitud protestava i xiulava als
crits de "Volem Patum, volem Patum" i això durava qui sap quant!!. En
temps més antics solia seguir un ball popular fins a altes hores. Les
tandes de Tirabols clouen la celebració de La Patum.
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El dia de Corpus, dijous, i una vegada acabada la Missa Major es fa la Patum
de Lluïment a la Plaça de Sant Pere que es tanca amb el ball dels Nans Nous.
Acabada la Patum de Lluïment es ballen sardanes a la plaça Viladomat, amb
música de cobla.
Al vespre arriba la primera Patum Completa que comença amb el salt dels
Turcs i Cavallets, una dansa que representa una lluita de moros i cristians. La
comparsa la formen quatre cavallers cristians que s´enfronten a quatre turcs.
Els Turcs armats amb cimitarres persegueixen els cavallers per la plaça, però
fracassen en el seu intent i són vençuts. Antigament, la dansa evolucionava al
so del Tabal, però avui, es balla amb la tonada que el músic berguedà Quim
Serra va composar a finals del segle XIX.
Més tard arriba l´hora de la Guita, una bèstia fantàstica amb un coll llarguíssim
que escup foc a tort i a dret tot evolucionant per la plaça de Sant Pere al ritme
del Tabal. Actualment hi ha dos guites: la Grossa, que és la més antiga, i la
Xica que va ser creada al segle XIX.
Els Plens (nom que ve de l´expressió plens de foc), són uns personatges vestits
de diables i amb una màscara envoltada d'herbes que s'encén per dalt.
Antigament el salt de Plens estava integrat amb el de les Maces, que és una
representació de l´enfrontament entre l´Arcàngel i els Diables. Els Plens són
l´apoteosi de la festa, una autèntica orgia de foc i fum on els diables salten al
so del Tabal i es barrejen amb la multitud que avança frenètica i en espiral al
ritme de la música, convertint la plaça de Sant Pere en un autèntic infern. En
cada salt s’encenen prop de 100 plens que són convenientment preparats pels
vestidors per protegir-los del foc. En el salt de plens, el participant deixa de ser
ell mateix per passar a formar part d'un tot que avança imparable en cercle.
Acabada la Patum, joves i no tant joves ballen sardanes a la plaça Viladomat,
amb música de cobla.
El divendres es celebra la Patum Infantil. Des dels seus inicis, l´any 1956, ha
anat creixent de mica en mica fins a esdevenir una festa paral·lela ben
completa que serveix per formar els futurs patumaires. De bon matí, la
mainada va a buscar als administradors casa per casa, al migdia se celebra la
Patum de Lluïment i a la tarda petits i grans gaudeixen amb la representació de
la seva Patum infantil Completa.
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El dissabte al matí, hi ha la Missa Major amb repartiment de clavells i
panellets i després audició i ballada de sardanes a la plaça Viladomat. Al vespre
es repeteixen els Salts de Patum davant dels domicilis dels administradors de la
festa i a les places de la població. Actualment és el dia que se celebren els
Tirabols, l´antiga rematada final de la Patum. Anys enrera, els espectadors
esperaven el Tirabol per barrejar-se amb les comparses i ballar tots junts sense
cap ordre fins ben entrada la matinada. El diumenge al migdia es fa la Missa
Major amb presència de la corporació municipal, els administradors i les
comparses de la Patum. Despres de l´ofici es repeteix a la plaça de Sant Pere la
Patum de Lluïment i tot seguit es ballen sardanes a la plaça Viladomat.
Finalment la nit del diumenge es torna a fer la (segona) Patum Completa,
que aquesta vegada està dedicada als forasters i es tornen a ballar sardanes
com a cloenda de la festa.
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8.1- HISTÒRIA DELS FOCS DE SANT JOAN

El foc ha estat sempre un símbol en la història de l’home. Els pobladors
primitius dels països mediterranis i europeus veneraven les forces de la natura
(el sol i el foc), mitjançant cultes i celebracions diverses. Una d’aquestes
celebracions ancestrals, tramesa de generació en generació al llarg de molts
segles, és la tradició de les fogueres de la nit de Sant Joan; amb ella els
primers pobladors de les nostres comarques festejaven la nit més curta de
l’any, això que avui, més científicament, anomenem el solstici d’estiu.
Aquestes celebracions ens han arribat avui amb uns lleugers canvis pel que fa
al seu simbolisme. Si bé era una festa comuna a tot Europa, actualment només
se celebra en alguns indrets aïllats. Podem dir que el nostre poble ha estat
l’únic que l’ha sabuda conservar de manera conjunta. La superposició de les
diverses cultures que han anat mantenint aquesta tradició, la més notable de la
comunitat catalana, ha transformat aquelles celebracions prehistòriques en els
tradicionals Focs de Sant Joan actuals.
Des de fa molts segles, s’ha celebrat aquesta diada (la vetlla, la matinada i el
dia de Sant Joan) arreu de les comarques dels Països Catalans, des de les
terres entrades d’Aragó fins a les illes Balears i Pitiüses. No és gens casual que
encara avui les festes majors de les poblacions més extremes del nostre país
(Perpinyà, Alacant i Ciutadella) coincideixin amb el dia de Sant Joan i que tota
la seva festa giri entorn del foc.
Els noms dels Focs de Sant Joan, segons les époques i els indrets, han estat, i
encara són molt diversos: falles, focs, fogueres, foguerades, faies, festers,
faites, llamarides, gales i galedes. El nom més antic és el de falles, i els seus
portadors, fallaires. Encara avui és possible trobar testimonis vius d’aquests
fallaires al poblet d’Isil, a la Vall d’Àneu (Pallars Sobirà). A començaments de
segle hi havia molts més poblets a les valls pirinenques que mantenien aquesta
tradició.
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Aquesta diada ha donat origen a un gran nombre de pràctiques i creences
màgiques que prenen vigència la nit i la matinada de Sant Joan. Algunes
d’aquestes pràctiques vénen d’antigues supersticions, d’altres, en canvi, són
posteriors a la cristianització de la festa. Entre aquestes pràctiques trobem els
pactes, l’ús d’unes herbes determinades, les dites danses, cançons, versets, les
pràctiques fetes en el foc o damunt les seves cendres, petcions i designs,
invocacions i conjurs, l’ús d’una aigua concreta o la de la rosada, menjars
diversos –coques i altres dolços, vins i licors- ofrenes i altres cerimònies
profanes i religioses, com processons, comparses, oracions, aplecs, juguesques,
etc. També cal assenyalar la diversitat de formes i de composició de les
fogueres.

Reculant ja en la notra història trobem que la primera gran etapa que els Focs
de Sant Joan han de superar és la romanització. Tot i el seu enfrontament amb
les tribus dels ilergets, comandades per Indíbil i Mandoni, un cop derrotades i
sotmeses les tribus del país els romans deixaren fer la seva vida als nadius. La
romanització, doncs, no es manifesta plenament fins a l’any 500 de la nostra
era, quan passem a ser un poble llatí (més aviat en l’alta cultura que no pas en
els costums del poble). Cal pensar que en aquesta situació els pobles no
tingueren gaires dificultats per mantenir les seves tradicions.
L’any 680, però, el Concili de Constantinoble, decretà la prohibició de totes les
pràctiques i supersticions paganes i entre elles, les fogueres dels solstici d’estiu.
Aquest fou el primer gran entrebanc conegut que hagueren de superar els Focs
de Sant Joan. El poble, però, va continuar fent les seves fogueres; fóra
interessant de conèixer com s’ho devien fer aquells homes en una època en la
qual la influència de l’església era cabdal. És fàcil suposar que és en aquest
moment històric que la festa es cristianitza.
Els sarraïns, que havien envaït les nostres contrades a partir del 717, deixaven
practicar les creences i costums populars en els indrets on no eren mal rebuts.
D’aquesta manera els nostres focs van poder continuar practicant-se, potser,
fins i tot, amb la participació dels sarraïns. Hi ha una cançó, llegendària, que
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parla d’aquesta etapa històrica. Aquesta cançó, que encara es cantava a
començaments d’aquest segle, diu així:

Lo dia de Sant Joan
és dia d’alegria,
fan festa els cristians
i els moros de moreria.
Durant tota la edat mitjana els focs continuen celebrant-se, com sempre, a
pagès, a viles i ciutats; els seus grans impulsors foren els gremis.
Uns segles més tard, amb la incorporació de la Catalunya Nord –antics comtats
del Rosselló i la Cerdanya- a l’Estat francès (1659), els Focs de Sant Joan
prenen el caire de senyal d’identitat catalana que han continuat mantenint fins
avui.
L’ocupació de la resta dels Països Catalans per les tropes francocastellanes de
Felip V comporta, junt amb l’abolició de les institucions d’autogovern i la
prohibició de l’ús públic de la llengua, la marginació de totes les nostres
tradicions, la celebració pública de les quals fou prohibida. Tot i les prohibicions,
però, les fogueres continuen encenent-se quan arriba la vigília de Sant Joan.
Aquesta situació durà fins a l’any 1761, en què el capità general, marquès de
Mina, començà a autoritzar les festes populars. Un any abans s’havia presentat
al rei Carles III el “Memorial de Greuges”, que entre altres coses denunciava la
violació dels costums més lloables per funcionaris portats de fora aixó com la
introducció de tradicions estrangeres.
Amb l’arribada de la Renaixença, que cercava els signes d’identitat del nostre
poble, s’inicià la recuperació d’aquesta festa. El 1885 mossèn Cinto Verdaguer
enalteix els focs i els fallaires en el seu poema “Canigó”. Altres poetes també
ho fan: com Maragall, Girbal i Jaume, Duran i Tortajada, Garcés, etc.
Ja en una època més moderna, via en el record de molta gent, el 1933
excursionistes, estudiants i molts altres ciutadans donen un sentit de comunitat
al Focs de Sant Joan i encenen fogueres a totes les viles a les muntanyes més
importants, com a senyal d’inici del retrobament d’una comunitat.
Acabada la guerra d’Espanya torna a produir-se un replegament de tot el que
ens identifica com a poble, i amb prou feines són permeses aquelles tradicions
que no porten problemes, és a dir, les més buïdes de contingut. Així, els Focs
de Sant Joan es converteixen en l’ocasió anual de cremar fustots vells i la
revetlla, o bé es fa en la intimitat familiar, o bé resulta mancada de contingut
cívil i cultural.
D’uns anys ençà, però, hem assistit a un despertar de la nostra consciència
col·lectiva i això ha significat un reviscolament de totes les nostres tradicions,

89

entre elles, no cal dir-ho, la celebració de l’antic solstici d’estiu. La nit de Sant
Joan torna a ser la nit de foc i de misteria que havia estat sempre.

8.2.- INTRODUCCIÓ ALS FOCS DE SANT JOAN – FLAMA DEL
CANIGÓ
La celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut de sempre un caràcter social,
col·lectiu i cerimoniós: d’aquí que hagin mantingut la seva vigència i actualitat,
enmig de les vicissituts del nostre poble al llarg de la seva història. El que ha
salvat, però, aquests i molts altres costums ha estat l’arrelament en moltes
famílies, sobretot a pagès i als racons més amagats de la nostra geografia, les
quals han fet sobreviure, tants i tants costums, a desgrat d’invasions i
d’esnobismes, d’ordres i de prohibicions d’activitats col·lectives.
L’any 1955, Francesc Pujadé, vilatà d’Arles, al Vallespir (Catalunya Nord), inicia
la renovació dels focs mil·lenaris. La diada patronal de Perpinyà esdevé
celebració conjunta de les ciutats i viles de la Catalunya Nord i les fogueres
populars prenen sentit col·lectiu, ja que són enceses amb la Flama del
Canigó. I el 1966, el foc salta ja les fronteres, cap a Vic, i d’aleshores ençà no
ha parat d’escampar-se, malgrat trabes i dificultats –greus a voltes- i arriben al
País Valencià i a Andorra.
El foc que agermana tots els ciutadans dels Països Catalans encén les nostres
fogueres i amb el missatge que ens porta reafirmem la pertanença a un mateix
poble.
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8.3- LA FLAMA DEL CANIGÓ

L'encesa de la flama del Canigó pels volts de Sant Joan és una tradició bastant
recent, nascuda a conseqüència de la creixent preocupació de la pèrdua de
l’esperit i del sentiment de catalanitat dels nacionalistes de la Catalunya Nord.
Alguns d'aquests nacionalistes nord-catalans, com Francesc Pujades, Josep
Deloncle i Gilbert Grau van treballar incansablement per tal que no
desaparegués la catalanitat del seu país en uns moments en que el govern
francès intentava esborrar aquest sentiment català.
Fou l’any 1955 quan Francesc Pujades, enamorat del Canigó i inspirat en el
poema de Mn. Cinto Verdaguer, va prendre la iniciativa d’encendre un foc la nit
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de Sant Joan al cim del Canigó, per tal de repartir des d’allí la flama per totes
les terres de parla catalana com a símbol d’identitat comuna. Eren anys en que
actes com aquest s’havien de fer de forma clandestina i fou impossible de tenir
un ressò a l’altre banda dels Pirineus, doncs les lleis imposades pel govern
espanyol ho hagueren impedit. Tot i això, amb l’encesa d’aquest foc es va
plantar la llavor de la Flama del Canigó. Així doncs la Flama va néixer amb un
sentit nacionalista per despertar una consciència adormida dels catalans a
banda i banda de la frontera.

En els moments difícils de repressió i persecució de tot allò que tingués caire
català, la flama neix amb la idea de que el foc dóna vida. Calia que el nostre
país mantingués i renovés periòdicament aquest caliu. El lloc escollit per
guardar la Flama fou el Castellet de Perpinyà, fortalesa on segles abans varen
ser empresonats nord-catalans, i que actualment s’ha convertit en museu de les
tradicions catalanes. Cada any, amb una cerimònia que s’adiu al caràcter màgic
de la nit de Sant Joan, la Flama del Canigó torna al Canigó a ser purificada, on
és pujada a peu per diversos grups excursionistes i des d’allí es procedeix a la
seva distribució arreu dels Països Catalans, i es torna a guardar al Castellet.

La Flama del Canigó contribueix a donar un altre visió de la Festa de Sant Joan.
El dia 22 es fa un acte de regeneració de la flama al cim del Canigó i es
reparteix a tot el territori per encendre les fogueres que presidiran la nit de
Sant Joan. L'arribada de la flama va acompanyada d’un missatge que és llegit
abans d’encendre el foc, perquè les persones que el rebin coneguin i siguin
conscients del seu significat. A més la setmana abans al cim del Canigó arriben
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feixos de branques d'arreu dels Països Catalans, i, fins i tot, les activitats van
acompanyades d'un Congrés anual sobre els Focs de Sant Joan.

Actualment la Flama és un dels símbols més representatius de tots els Països
Catalans. En encendre les fogueres de Sant Joan, es fa palès el sentiment i la
voluntat de la unitat dels Països Catalans. Cal constatar la visió dels nordcatalans respecte a la Flama; ells en veuen la forma d’expressar la seva
catalanitat i el sentiment d’unitat que tenen vers els Països Catalans.
L’any 1966 el foc creuà per primera vegada la duana i arriba a Vic. Són èpoques
ben difícils, sovint de clandestinitat. A poc a poc la xarxa es va estenent i el foc,
escampat per tot el Principat, ja arriba també al País Valencià.
No hem d’oblidar que el diumenge abans de Sant Joan se celebra l’aplec del
Canigó, trobada que té per finalitat pujar al cim del Canigó (2.784 metres)
feixos de llenya portats per gent de més diverses contrades del nostre país.
Aquests feixos serviran per encendre la foguera que, la nit de Sant Joan,
cremarà dalt del cim, de la qual s’agafarà foc nou per ser retornat al Museu de
la Casa Pairal.
La Flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Catalunya, Ajuntaments,
consells comarcals i entitats culturals i esportives.
Cal, doncs, que aquesta Flama del Canigó arribi i es mantingui arreu dels Països
Catalans, i que aquest Foc de Sant Joan perduri com a símbol d’esperança i de
germanor d’una comunitat que vol i necessita recuperar plenament el seu sentit
de Pàtria, socialment justa, políticament lliure, econòmicament pròspera i
culturalment digna.
L’arribada de la Flama al seu destíi pot fer-se en cursa d’atletes, amb cotxe,
moto, a cavall, etc. El millor sistema per transportar-la és utilitzant un fanalet
de petroli que es pot trobar en qualsevol ferreteria a baix preu.
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Es poden usar també torxes, ja que donen molta vistositat a l’acte; cal tenir en
compte, però que les de pirotècnia només duren uns minuts. Les torxes ens les
podem fer nosaltres mateixos, agafant un mànec d’escombra d’un metre de
llarg, l’enrotllem amb 5 o 6 voltes de filferro per evitar que el cos de la torxa
pugui moure’s, després emboliquem un gruix de draps nets arrugats, subjectem
la roba amb 4 o 5 voltes més de filferro i, si cal, amb algun clau: li posem dues
capes més de draps i finalment l’empapem de petroli. Li posem algun protector
per evitar que el líquid llisqui fins el nostre braç i recordar que la torxa s’ha de
sostenir inclinada cap a l’exterior.
La festa es fa segons els costums de la nostra població. Hi ha moltes poblacions
que fan un festival infantil fins a l’hora que arriba la Flama i continuen la festa
amb una revetlla per als grans; en altres indrets es fan concerts de cant coral o
bé sardanes.
Darrerament hi ha una gran tendència a fer concursos –de fogueres o de
torxes- entre equips d’una mateixa població. Hi ha qui aprofita la foguera per
cremar els mals esperits del nostre País –el Decret de Nova Planta, per
exemple- i, en canvi, n’hi ha d’altres que tenen problemes per encendre
fogueres i s’han de conformar amb un gresol simbòlic.
És interessant que s’aprofiti la festa per donar a conèixer a la gent el seu origen
i la seva història; és bo de repartir fulls entre els presents. També es pot
repartir coca i vi dolç –productes típics de la diada- ja sigui gratuïtament o
pagant.
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8.3.1- ITINERARIS DE LA FLAMA

Alacantí
Alcalatan
Alcoià
Alguer
Alt Camp
Alt Empordà
Alt Maestrat
Alt Millars
Alt Palencià
Alt Penedès
Alt Urgell
Alt Vinalopó
Alta Cerdanya
Alta Ribagorça
Andorra
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Cinque
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Maestrat
Baix Penedès
Baix Vinalopó
Baix Segura
Baixa Cerdanya
Barcelonès
Berguedà

Camp de Túria
Canal de Navarrès
Capcir
Comtat
Conca de Barberà
Conflent
Costera
Eivissa I Formentera
Foia de Bunyol
Fonolleda
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Horta Nord
Horta Oest
Horta Sud
Llitera
Mallorca
Maresme
Marina Alta
Marina Baixa
Matalarranya
Menorca
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Subirà

Pla d’Urgell
Plana Baixa
Plana Alta
Plana d’Utiel
Ports
Priorat
Racó
Ribagorça
Ribera d’Ebre
Ribera Alta
Ribera Baixa
Ripollès
Rosselló
Safor
Segarra
Segrià
La Selva
Serrana
Solsona
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d’Aran
València
Vall d’Albaida
Vall de Cofrente
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Vallespir
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Camp de Morvedre

Pla de l’Estany

Vinalopó Mitjà

8.3.2- Frases a recordar
Una flama, per damunt de tot, és un símbol i a la vegada, és una realitat que ens
il·lumina, que ens escalfa i ens aplega. I si la flama de la nit de Sant Joan és la que
ens arriba des del Canigó, és doble símbol, pel cim i pel foc.
Així ho ha entès el nostre poble, que n’ha fet un dia de festa, ho sigui en el
calendari oficial o no. I així ho han entès els nostres poetes, que han cregut en la
unitat del nostre poble, per damunt de fronteres, estatals, provincials o
autonòmiques.
Quan un poble i els seus poetes senten i diuen el mateix, tingueu confiança que les
fogueres tenen futur. I que la Flama baixada del Canigó, abrandarà, a la llarga, els
camps i les ciutats de les nostres terres, encara adormides.
Josep Maria Ainaud de Lasarte
Historiador 2006

Jacint Verdaguer:

“El que segle bastí, l’altre ho aterra;
Mes resta sempre el monument de Déu;
I la tempesta, el torb, l’odi i la guerra,
Al Canigó no el tiraran a terra,
No esbrancaran l’altívol Pirineu.”
Joan Maragall:

“Ja les podeu fer ben altes
les fogueres, aquest any,
cal que brillin lluny i es vegin,
els focs d’aquest Sant Joan.
Cal que es vegin de València,
De Ponent i de Llevant....
I en sereu també en la Serra
Perquè es vegin més enllà.
Ventura i Gassol

“I del fons de la tomba més glaçada
cremi una veu novella el cant dels cants,
Foc nou, baixa del cel i torna a prendre,
Ja ha sonat l’hora d’esventar la cendra,
Oh Pàtria de les tombes flamejants”.
96

8.3.3- Himne dels Focs de Sant Joan

Ja les podeu fer ben altes,
Les fogueres d’aquest any.
Cal que brillin lluny i es vegin
Els focs d’aquest Sant Joan.
Cal que es vegin de València,
De ponent i de llevant...
I en fareu també en la serra
Perquè els vegin més enllà.
Que la terra està revolta
Sota els peus dels occitans,
I convé que se’n recordin
De l’antiga germandat.
Des que fou esquarterada
No s’havia vist pas mai
Redreçar-se alhora els trossos
Cadascú pel seu costat.
Miracle! Gent d’Occitània
L’esperit d’Oc s’ha despartat!

Tots la passarem en vetlla
Eixia nit de Sant Joan.
Tots la passarem en vetlla,
Al voltant dels focs més alts,
Perquè es parlin uns amb altres
Com llengües de l’Esperit Sant.
Parlaran de serra en serra
I de la més alta als plans...
Pirineu si resplendisses
Yot encès de mar a mar,
remembrant els fills en vetlla
les memòries del passat
les finances del pervindre
i els misteris d’eix atzar
que fa que els fills d’una mare,
que els homes d’un sol parlar
Tinguin els braços enlaire
Tots alhora bracejant,
I el crit d’una sola llengua
s’alci dels llocs més distants
omplint els aires encesos
d’un clamor de Llibertat!!!!

Poema Joan Maragall, 21 de juny de 1907
8.3.4- Refranyer
Per Sant Joan I Sant Pere
Adéu primavera.

Sant Joan,
De les festes van al davant

Per Sant Joan,
Una passa de gegant.

Si trona per Sant Joan
Pesquera en gran

Per sant Joan,
El primer bany

Sant Joan plovent,
Fa el vi dolent

La nit de Sant Joan,
La més curta de tot l’any.

Sant Joan dia gran.
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9.1- ORIGEN I HISTÒRIA
El Pi de les Tres Branques és un dels símbols del catalanisme actual. Però la
tradició i la llegenda venen de temps enrere. De sempre, s'ha venerat com un
arbre sagrat. L'Església catòlica ha atorgat indulgències a les pregàries fetes
davant seu. L'arbre ha esdevingut una figura mítica, ja que per als catòlics
representa un dels misteris més importants de la fe, per als berguedans la
imatge de la pròpia identitat local o comarcal, i per a tots els catalanoparlants
és un emblema de la unitat de les terres de llengua catalana i la voluntat d'un
poble de viure i perviure.Possiblement si Verdaguer no hagués escrit el seu
poema, Lo Pi de les Tres Branques mai no hauria assolit la projecció política,
literària i llegendària que actualment té, transformant del que només era un
arbre singular en un dels símbols del catalanisme dels Països Catalans.
El Pi de les Tres Branques és un símbol de la unitat dels Països Catalans:
Catalunya, País Valencià i Illes Balears. Tres branques que surten simètricament
d'una soca única. És situat al bell mig del pla de Campllong, en el terme de
Castellar del Riu, al Berguedà, a pocs quilòmetres de Berga.
El propietari de l'arbre el va donar a la Unió Catalanista, i el dia 25 de setembre
de 1904 es va celebrar al seu voltant la primera diada nacionalista. Des de
principi de segle, la Diada Nacionalista al Pi de les Tres Branques es va celebrar
cada any fins el 1924.
Es va prohibir la seva celebració durant la dictadura de Primo de Rivera primer,
la Guerra Civil i després, la Dictadura de Franco. El 1987 el Pi de les Tres
Branques, molt deteriorat i assecat pel pas dels anys, va ser declarat arbre
monumental per la Generalitat; també es va declarar arbre monumental
l'anomenat Pi Jove, que es troba al mateix indret.

LO PI DE LES TRES BRANQUES
Per on baixa el Llobregat
dels Pirineus a la plana,
don Guillem de Mont-rodon
a trenc de dia davalla,
voltat de comtes i ducs
en ufanosa colcada.
De l'alta sella en l'arçó,
sobre arabesca gualdrapa,
seu en Jaume nostre rei;
no du més corona encara
que la de son cabell d'or
que algun àngel li ha deixada.
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Lo tenia presoner
Narbona dins sa muralla:
al vencedor de Muret
Mont-rodon lo demanava;
Monfort no l'hi vol donar,
per gendre diu que se'l guarda.
Quan lo sant Pare en té esment,
que a corre-cuita, li mana,
torne son rei a Aragó
i al Pirineu la seva àliga.
Catalunya, aixeca el front,
doble sol avui t'aguaita,
lo sol que et surt a orient
i el que t'ix a tramuntana.
Lo que et surt al Pirineu
te vol donar una ullada;
mes, infantó de sis anys,
no vol ésser vist encara,
ja el veuran a Lleida prou
davant la cort catalana.
Abans d'arribar a Berga
s'enfilen per la muntanya,
per entre Estela i Queralt
de Campllong envers la plana;
quan són al mig de Campllong
la nit fosca és arribada.
Lo Campllong té com un bres
dues serres per barana,
per coberta un bosc de pins
verds tot l'any com l'esmeragda.
Corona immensa de tots
és una hermosa pinassa,
pinetells semblen los pins
entorn de llur sobirana,
geganta dels Pirineus
que per sang té rius de saba.
Com una torre és son tronc
que s'esbadia en tres branques
com tres titans rabassuts
que sobre els núvols s'abracen,
per sostenir en lo cel
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una cúpula de rama
que fa ombra a tot lo pla
com una nova muntanya.(...)
En dolça contemplació
lo sorprèn lo bes de l'alba;
al bes de l'alba i al seu
don Jaume se desvetllava;
-He somiat que era gran
i d'un bell país monarca,
d'un bell país com aqueix
entre la mar i la muntanya.
Com eix pi meravellós,
mon regne posà tres branques,
foren tres regnes en un,
ma corona els coronava.
Esbrinant somni tan dolç
lo sol li dóna a la cara
i esporuguida a ponent
la mitja lluna s'amaga.
Lo somni del rei infant
lo vell templari l'acaba
en extàtica oració,
espill de visió més clara.
Veu Catalunya la gran
fer-se més gran i més ampla,
robant als moros València,
prenent-los l'Illa Daurada.
Unides veu a les tres
com les tres cordes d'una arpa
com les tres nimfes d'eixa mar,
d'aqueix jardí les tres Gràcies.
Mes al veure desvetllar
lo lligador d'eixa garba,
profeta, al Conqueridor
sols li diu eixa paraula:
-Preguem, que sols Déu és gran,
los hòmens són ombra vana;
preguem que sia aqueix pi
l'arbre sagrat de la pàtria.
Jacint Verdaguer (1845-1902)
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10.1.- LA FESTA MAJOR: ORIGEN I HISTÒRIA

El cicle o any agrícola es base en el moviment del sol al llarg de l’eclíptica i està
directament relacionat amb les tasques pròpies del camp: s’inicia a la tardor
amb la sembra i es defineix a l’estiu amb la collita.
Durant l’any, les primeres comunitats agrícoles es lliuraven a una sèrie de
celebracions en honor dels déus de la vegetació, adreçades a cercar la
fertilització de la terra, com en el cas del tió de Nadal, per exemple, i l’obtenció
de bones collites. És lògic que després d’un període d’intens treball i austeritat,
tothom ho celebrés amb uns actes d’acció de gràcies per haver acabat
satisfactòriament les feines de la collita: la sega i la verema, que des de fa
segles són les dues més importants de la Mediterrània. Normalment els mesos
de juliol i agost, es feia la collita de cereals (sega, batuda i ensitjada) però
actualment aquesta festa agrícola s’han convertit en les festes majors dels
pobles i viles i amb la ignorància del seu autèntic significat.
Per tant, hem de saber que l’origen de les festes majors estan en les antigues
celebracions vinculades a l’activitat agrícola.
És curiós comprovar que les festes majors dels diferents pobles de segadors es
celebraven esglaonàdament a mesura que en aquelles contrades va avançant la
maduració dels cereals, condicionada pel clima. Als Països Catalans, en una
distància d’uns 130 Km, es passa d’arran de mar als 3.000 metres d’altitud. Així,
el refrany popular “pel juny, la falç al juny” es tradueix en arribar a la comarca
del Ripollès per “pel juliol sega qui vol” i al Pallars per “a l’agost, la dalla no té
repòs”.
També les colles de segadors durant el mes de juny iniciaven la campanya al
Pla de Llobregat (al costat de Barcelona) i a mesura que el blat madurava
anaven pujant fins a les terres de Pallars Sobirà on arribaven a finals d’agost.
La verema s’escau pels volts de Sant Miquel (29 de setembre) i el tast del
primer most s’oferia als primitius déus de l’acció de gràcies. Actualment la festa
de la verema constitueix un dels principals actes de les poblacions vinícoles. I
en darrer lloc, per la collita de les olives, que es fa durant la tardor –“Per Santa
Caterina (25 de novembre) replega l’oliva”- es quan s’escauen les festes majors
dels pobles olivaires.
Altres festes tenen diferents origens que molts d’ells coincideixen amb la diada
del Sant Patró de la Parròquia o bé d’un sant votat en temps de pestes i
penúries o bé d’advocació general, com és la Mare de Déu d’Agost.
Actualment les festes majors dels nostres pobles se celebren tant en funció dels
residents habituals com dels emigrants. Per aquest motiu, en molts pobles
s’han desplaçat les dades de la festa per possibilitat que hi assisteixi el màxim
nombre de gent, ja que són un element de relació social. Així, és durant el mes
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d’agost que, aprofitant el període de vacances estivals, se celebren la majoria
de festes majors , i sobretot el dia 15, la diada de la Mare de Déu. Cal recordar
les festes volcanàlies de l’antiga Roma que amb aquestes festes es
commemorava l’acabament de les tasques agrícoles que s’esqueien pels volts
del 15 d’agost. Per aquest motiu, el cristianisme va modificar i adaptar aquesta
festa pagana ja que ocupava un paper cabdal en la seva antiga concepció.
Aquestes festes han anat evolucionant al ritme dels canvis econòmics i socials.
Durant molt de temps, la gent hi havia d’anar a peu, i mudats. D’aquesta
manera només s’anava a les festes majors dels pobles que estaven més a prop,
quedant-se la gent a casa dels parents els tres dies que durava la festa. Ara, en
el canvi, per raó de l’elevada mobilitat que permeten els cotxes, les festes
majors han perdut, en part, la funció de relació familiar i social que
anteriorment havien tingut i que es concretava fonamentalment en el dinar de
la Festa Major on, un cop a l’any, les famílies es trobaven amb els parents
d’altres pobles.
Però la Festa Major és, per sobre de tot, la festa del poble: un esclat d’alegria
col·lectiva que, durant uns dies, referma els vincles de germanor i la identitat
com a poble. Una festa molt esperada pels veïns, esdevinguent un signe
d’admiració davant de forasters i poblacions veïnes, motiu de rivalitat que
reafirma la solidaritat interna enfront de l’exterior.
La Festa Major petita, o la d’hivern- dites així perquè la majoria s’escauen en
aquesta estació de l’any- també obeïa en el seu primitiu significat a una
celebració de caire agrícola. Adaptada al Cristianisme sota diverses
advocacions, dóna lloc, a una imatge duplicada de la Festa Major, però més
íntima i recollida, a diferència de la d’estiu que és més extrovertida i sensual,
plena de forasters.

104

10.2.- QUIN SÓN ELS ELEMENTS DE LA FESTA MAJOR
10.2.1.- Espai on es desenvolupa
Dintre de la concepció actual de la Festa Major, els llocs naturals dels actes
multitudinaris eren l’església per als actes religiosos i l’era per als profans.
S’escollia l’era més gran i cèntrica però per raons d’espai de l’era, es va passar
a la plaça major del poble i si l’Ajuntament o la comissió de festes tenen
suficients diners, fa la seva aparició l’elevat. A les ciutats, les festes majors
abandonen la plaça i s’instal·len al carrer. Perquè el carrer pugui exercir la seva
funció són necessàries algunes condicions com per exemple que s’impedeixi la
circulació de cotxes, i que el carrer resti clos limitant l’entrada amb motius
decoratius i que les garlandes formin un sostre de balcó a balcó, transformant
així el carrer. En darrer lloc s’ha de tenir en compte l’espai firal, a les rambles o
als passeig dels pobles, o al recinte addient per a tals manifestacions, ja que es
feia i es fa encara coincidir la Festa Major amb les fires, encara que les actuals
solament siguin “d’atraccions”.
10.2.2.- L’Anunci de la Festa Major
La comissió de festes ha d’anar configurant el programa en força temps
d’antelació ja que és la principal eina d’informació dels diferents actes. Editat en
forma d’opuscle, moltes vegades s’hi apleguen, a més del pregó, fotografies
antigues, articles històrics, costumistes o literaris, d’autors i erudits locals, i
anuncis d’establiments. Té una funció d’informació interna que es reparteix als
veïns del poble, a diferència del cartell que a més d’ésser penjat a les parets i
aparadors de les botigues del poble, surt fora dels límits del municipi per
anunciar la Festa Major a les poblacions veïnes.
Hi ha actes que tenen una funció de reclam, convidant els veïns a participar en
la festa, com el repic de les campanes i les cercaviles populars amb
acompanyament de grups d’animació, marcant els límits del propi territori, tot
recordant les tradicions desfilades de benvinguda als músics als afores del
poble. El pregó, a càrrec d’una personalitat des del balcó o saló de sessions de
l’Ajuntament i en acabar, gran traca per si algú encara no s’ha assabentat que
ha començat la Festa Major.
Les festes majors són obertes a tothom, i s’aprecia molt l’assitència de tothom
que demostra un bon gest de cara als qui organitzen.
En aquest sentit, havien funcionat en moltes contrades catalanes el que a la
Vall d’Aran, Pallars i Andorra en diuen la Cambra, cambreta o comuna, símbol
d’hospitalitat dels veïns del poble que per pocs diners hostatjaven els forasters,
sobretot el jovent.
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10.2.3.- Els Actes de la Festa Major
La fisonomia geogràfica del nostre país, des del mar fins al poble pirinenc,
passant per la cèntrica capital de comarca i la peculiar manera d’ésser dels seus
pobladors, dóna una gran diversitat de costums que fa impossible parlar de la
Festa Major com una tradició homogènia. Des de les Festes de la Mercè, a
Barcelona, fins a les que es celebren als poblets de cases disseminades, ja es
comprèn que el volum del sarau pot arribar a nivells molt diferents.
Tractarem doncs, aquells actes més comuns i que més han participat a
refermar el caràcter tradicional de les nostres festes majors.

En els actes religiosos, han estat i són tradicionals les vespres o completes a
la vigília, l’ofici solemne i la processó (sovint amb gegants i nans) acompanyats
tots per música de banda.
L’ofici solemne és una de les cerimònies més importants del primer dia de la
Festa Major. Compta amb la presència de les autoritats locals i amb la
preparació dels capellans dels pobles veïns.
El sermó constitueix un acte molt esperat, fins al punt d’haver-hi hagut oradors
de gran renom que es contractaven per a tal fi.
L’església així, continua éssent lloc de trobada de la comunitat i la sortida d’ofici
–tot esperant les sardanes del migdia- un dels moments en què les relacions
socials més es fan sentir i d’on sorgien futurs matrimonis, acords i tractes
econòmics.
L’ofici del segon dia de Festa Major, sol estar dedicat als fadrins, i el tercer dia
al record dels difunts del poble.

El dinar de la Festa Major és una festa familiar i aquest dinar manté una
estructura oberta. A diferència del dinar de Nadal, s’admeten ara forasters,
amics, coneguts. Se celebra al menjador més gran de casa, on llueix tot el
millor: joc de taula, plats, coberts, copes de cava... El menjar és abundant i de
quantitat: els entremesos, els canelons i el pollastre eren i són encara el dinar
oficial de tota la Festa Major. Les bones mestresses de casa guardaven els
millors pollastres –d’aquells criats a casa- per a aquest dia. L’elaboració dels
dolços locals té una tradició en aquesta diada. La sobretaula, llarga i animada,
convida a la conversa tot esperant l’hora de la fresca per anar al ball.
Fins a la primeria del segle passat, en la majoria de poblacions rurals només era
permès ballar per la Festa Major, com un llunyà ressò de quan el ball era
únicament i essencialment ritual i cerimonial, dedicat a genis molt sovint
agraris, els quals se’ls invocava per mitjà de la dansa.
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És obvi imaginar-se el delit amb què tothom esperava la Festa Major, sobretot
la joventut.
Antigament, els músics s’estaven un cert temps als pobles durant els tres dies
de Festa Major. Un mateix grup de músics ho feia tot: l’ofici, la processó, les
sardanes, els balls. Solien ésser tres músics: un cornamusaire, un flabiolaire i
un tamborinaire. I encara estava de sort que podia fer-ho així, ja que als
poblets més modestos hi solia anar un acordionista, que a la vegada tocava
l’harmònica i els platerets i... “Era l’home orquestra”, figura popular que durant
molts anys va amenitzar tot sol força festes majors catalanes.

La sardana és la dansa tradicional de Catalunya i una manifestació festiva per
excel·lència en les celebracions comunitàries, no pot faltar en cap marc de
Festa Major per modest que sigui el seu pressupot. Ballades al matí, tarda o nit,
esdevenen una veritable reunió social entre la gent que balla i la gent que
s’acosta a la plaça per gaudir d’aquesta sonoritat tan nostra. Antigament, cada
aplec, festa o celebració tenia el seu ball propi, autòcton, que avui ha estat
substituït per la sardana. El ball més esperat era el “Gran Ball de Festa Major” o
“Ball de Gala” que tenia lloc al tradicional envelat, enginyosa construcció que
sostinguda per cordes i pals i coberta amb lones, amb una tècnica inspirada en
els velams dels vaixells, protegia del sol i dels ruixats d’estiu. L’interior era
decorat amb catifes, pintures i estampats que seguien els estils i modes de
l’època. No hi mancaven les cadires i les llotjes, que s’adjudicaven el primer dia
de Festa Major, i des d’on les mares miraven esperançades o neguitoses els
joves caçadors. En decadència a partir dels anys 60, avui en dia han estat
substituïts per pavellons d’estructura metàl·lica folrada de plàstics, molt més
grollers i impersonals. El ball d’envelat ja requeria la seva orquestra, per més
modesta que fós.
Cal destacar el sentit social de tres menes de ball que se celebraven
antigament:

El Ball infantil: que era una mena d’assaig per familiaritzar els més menuts
amb costums de l’envelat. La dansa era el ball més solemne, era gairebé obligat
estrenar-hi vestit. Es ballava al migdia i era obligat no canviar de parella durant
tota la dansa. Tenia un caràcter social ben clar pel que fa a la referència als
fadrins, perquè si una parella de promesos ballava la dansa, era gairebé segur
que acabaria en casament. En aquest sentit, el ball del ciri i la dansa de
Castellterçol, que es ballen per la Festa Major d’aquest poble, són de les poques
danses que encara es conserven.

El ball dels casats reunia aquells que havent deixat l’etapa de prometatge
volien demostrar que per a ells el temps no passa, i que encara tenien ganes de
gaudir del sarau. Se celebra el darrer dia a la nit, i s’allarga fins a la matinada
cloent-se amb el típic “Passi-ho bé fins l’any que ve”. Enmig de la sessió se
celebraven diferents balls, que tant servien de divertiment com perquè la
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comissió de festes recaptés alguns calerons. Cal destacar el ball de rams, el ball
del “puro”, el ball robat, el ball de la toia, el ball del fanalet, etc.

La fira fou sempre un centre d’atracció de tota mena d’activitats relacionades
amb el comerç. Sovint coincidien amb les solemnitats religioses i a les festes
majors mai no hi faltaven. Donaven lloc a la concurrència de joglars i
saltimbanquis i a diverses manifestacions folklòriques. A les fires actuals de
festa major, molt diferents, hi destaquen les atraccions mecàniques com els
cavallets, les cadires volants, els autos de xoc i el tren de la bruxa, entre
d’altres, i les barraques de la tómbola, de la virolla, de tir al blanc, etc. En
l’aspecte llaminar criden l’atenció les vermelles pomes ensucrades i el sucre
filat, que sembla un núvol de cotó. És sens dubte, un dels llocs on hi ha més
soroll durant el dia i la nit. Les típiques frases “per al nen i la nena” o “jugui que
sempre toca” són ja característiques.

Els gegants (o vells entremesos) són uns personatges fantàstics i llegendaris
que aporten un carisma especial a les nostres festes majors. Barreja admiració i
respecte, de bonhomia i protecció, els gegants tal com els coneixem avui,
prescindint dels seus orígens profans, responen al simbolisme d’un bell
entremès (teatre religiós popular), introduït al segle XIV a la processió de la
festa del Corpus.

El Corpus és una celebració eucarística que establí el papa Joan XXII el 1316 i
es va fixar la seva celebració en una data que coincidia en el moment de l’any
pletòric de festes i expansions paganes de tipus agrari. Com la Festa Major, la
festa del Corpus ens motivava a demanar o agrair la collita als déus, i molts
dels elements que avui animem la Festa Major daten del moment en què es va
establir la festa del Corpus: que són els gegants, les figures animals (el drac i
l’àliga en són les més típiques) i els balls de Bastons i de Cercolets, de
significatives arrels agrícoles.
Els gegants catalans tenen la particularitat de la dansa, de gran majestuositat i
elegànica, al so d’un instrument propi, característic i indispensables: la gralla.
Els nans, que són els més nombrosos arreu de les nostres contrades, són
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baixets i rabassuts., amb el cap gros però proporcionat amb el cos, al dels
capgrossos, amb el cap molt exagerat i duts normalment per homes. Ambdós,
d’existència més moderna, nasqueren com un sentit d’oposició als gegants, i
sols tenen raó d’ésser al costat d’aquests, prop dels quals sempre es troben, ja
sigui ballant, empaitant els nens o captant.

Les figures animals són reminiscències dels entremesos teatrals de l’edat
mitjana, en què les imatges simbòliques d’una colla de figures mitològiques en
forma de dragó o semblants, fetes de cartró i que llencen foc per la boca, són
representacions de l’infern, del mal i concretament del diable. Les processons
es feren contra les plagues i mals averanys que poden comprometre les collites.
Aleshores el drac vingué a representar plàsticament els flagells del camp. El ball
dels diables té el mateix significat. Ambdós entremesos es barregen amb el que
d’un temps ençà tothom l’ha denominat el Correfoc.

Els castells Encara que és una tradició pròpia de les festes populars al Camp
de Tarragona i al Penedès, les colles de castellers són més que una
manifestació de força, equilibri, valor i seny. És l’obra col·lectiva d’un treball
d’equip, des dels baixos fins a l’enxaneta i amb la participació del poble formant
pinya el que els dóna un gran sentit de germanor.
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Valls és la ciutat bressol dels castellers, l’origen dels quals és una derivació de
Ball de Valencians, al final del qual s’aixecava l’anomenada “torreta”. Són
diades castelleres per excel·lència el 31 d’agost, Festa Major de Vilafranca del
Penedès, i el diumenge després del 21 d’octubre, Festa Major de Valls.
Omplien la Festa Major molts altres actes. Per als menuts, els tradicionals
cóssos (curses) de la sortida de sacs, de l’olla, de l’ou, de pomes, etc. I els jocs
com la maroma i la cucanya. A la tarda berenars, xocolatades, pallassos,
titelles, etc. Per al jovent curses atlètiques i competicions esportives, on han
assolit una gran tradició els partits de casats contra solters, de gran germanor.
I per a tothom en general: concerts, representacions teatrals o líriques, on
destacaven les “sarsueles” cantades d’havaneres, concursos i exposicions de
pintura ràpida, de fotografia, de pesca, de tir al plat, de cartells i programes
antics de Festa Major, etc. Que cada comissió de festes ha de saber adaptar a
les seves necessitats i possibilitats.
La cloenda de la Festa Major no pot ser altra que el castell de focs d’artifici,
tradició pirotècnica que es remunta als segles XII i XIII per la influència que ens
deixaren els àrabs. En les seves festes no hi podia faltar mai fer “córrer la
pòlvora”.
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11.1- HISTÒRIA I ORIGEN DE LA SARDANA
En el lèxic de la llengua catalana, es descriu la paraula “sardana”, com un ball
tradicional de Catalunya i una composició escrita per seguir-la. També, de
manera més gràfica, com a dansa catalana que ballen un nombre indeterminat
de balladors agafats de les mans i formant una rotllana.

En el llenguatge corrent d’avui, entenem per sardana el ball popular i
característic del poble català. Aquest que es balla a la plaça del poble, a
l’esplanada del peu de l’ermita o en ple carrer el dia de festa, en un aplec o en
una commemoració.
S’ha escrit molt sobre la sardana, i gairebé sempre, en un sentit romàntic,
donant a vegades importància a l’aspecte llegendari. Si bé és cert que se situa
en l’època de la prehistòrica l’aparició de la dansa circular, en la qual els
balladors, agafats de les mans, donen voltes ara a un costat ara a un altre, són
lluny les descripcions d’aquesta dansa, i val a dir que la iconografia coneguda
no ofereix documentació prou fiable.
Les primeres dades que tenim sobre la Sardana provenen del decret de
prohibició de ballar sardanes de la Universitat d’Olot l’any 1552. A partir
d’aquest moment hi ha moltes referències escrites on surt la sardana com a
activitat viva. Tenim també alguns documents plàstics: del segle XIV, el plat de
Paerna, anomenat també de la Sardana, que es guarda al Museu d’Art de
Barcelona i del segle XV, un capitell gòtic al claustre de Montserat, amb la
figura del comamusaire, i un altre de similar al pati de la casa Estruc a Girona.
La manca de mencions anteriors al segle XIV ens fan creure que la sardana era
designada amb altres noms. El que sí que ens consta, certament, és que durant
el segle XVII la sardana es converteix en la dansa de moda entre l’aristocràcia i
la cort del rei.
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Les ballades a la plaça del poble es fan molt nombroses durant el segle XIX. És
aquest un segle històricament complex: Guerra de la Independència, guerres
carlines, aixecaments militars, etc. Culturalment, en canvi, és un segle fructifer
per la influència del romanticisme i l’inici de la Renaixença catalana en els
camps literari i artístic.
D’una banda, el moviment de la Renaixença, portaveu del nacionalisme polític i
literari, actua com a activador de l’art del so, crea un art ingenu però molt
vinculat a la terra i d’abast social (l’obra coral claveriana), estimula els estudis
musicològics com a font revitalitzadora d’una tradició autòctona, fomenta
l’afecció a la dansa popular, la sardana, que en mans de Pep Ventura adopta
l’estructura actual, alhora que modifica també l’estructura i la disposició
instrumental i adopta, després d’uns períodes incerts amb algunes indecisions,
la forma i la disposició amb què la coneixem ara.
L’origen de la sardana es perd en la foscor del temps. La seva forma, la manera
de ballar-la, el fet d’agafar-se les mans denoten, segons els etnòlegs, una
antiguitat que pot remuntar-se a èpoques prehistòriques. Per això són
abundoses les llegendes que fixen el seu principi a l’antiga Grècia, on les
danses circulars, donant-se les mans, ja s’estilaven, segons es desprèn de
representacions escultòriques que ens han llegat.
No manca qui hagi imaginat per a la nostra dansa orígens ancestrals. Així,
l’historiador Josep Pella i Forga (1852-1918), imagina el remot origen de la
sardana en l’esperit del romanticisme literari, i la identifica amb les hores del
dia, basant-se en la semblança de la sardana que aleshores es ballava, sardana
curta, amb les hores del dia (8 compassos de curts amb la nit i 16 compassos
de llargs amb el dia).
En la recerca dels orígens remots de la nostra dansa, els arqueòlegs i els
historiadors abonen la idea que la dansa en forma d’anella, amb les mans
agafades, segurament sorgida a Grècia, va ser adoptada per pobles ibèrics i es
practicava a les riberes del Mediterrani.

11.2- LA DANSA
Catalunya és un dels pocs països occidentals en què la dansa popular és un fet
viu. La sardana, aquesta dansa, relativament moderna en la seva ordenació
actual, la ballen els catalans de l’un i l’altre vessant del Pirineu. Del Rosselló a
les terres tortosines, i de la Mediterrània a la Franja de Ponent. La ballen a més
a l’Alguer (Itàlia) i en altres ciutats d’Europa i d’Amèrica on s’agrupen catalans.
Es distingeix pels seus valors estètics i morals i s’interpreta, normalment, amb
un conjunt musical anomenat cobla.
La sardana, és considerada dels Països Catalans, una de les danses més
harmonioses i representatives. És una dansa clàssica i matemàtica. Els
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sardanistes s’agrupen lliurement en rotllanes, és a dir, formen anelles agafats
de les mans. Els dansaires han de comptar els compassos de la música, que
solen ser de nombre diferent en cada composició, i traduir-los a passos, de
manera que, repartits ara cap a la dreta ara cap a l’esquerra, la dansa es
desplegui i s’acabi d’acord amb les normes tradicionals que la regeixen.

El lligam de la sardana amb la catalanitat i el seu aire festiu fan que aquesta
esdevingui la manifestacó per excel·lència en les celebracions comunitàries, i no
pot faltar en el marc de les festes dels pobles i les ciutats, d’on pren el seu
veritable sentit popular: quan en començar a tocar la cobla es fan rotllanes
espontàniament.
La sardana actual, si ens atenem als historiadors, té el seu origen a l’Empordà,
des d’on es propaga a la resta de Catalunya, pels vols de 1850-1860, de la mà
dels músics empordanesos.
A les comarques gironines, fins a la primeria del segle passat, les cobles de
ministrils, com eren encara anomenades en aquells temps, estaven formades
per tres o quatre músics, i en ocasions assenyalades se’ls afegia algun altre
executant. Aquestes cobles rústiques estaven integrades pel flabiol i el
tamborí, la tarota o el tible i la cornamusa.
Sovint passa que, en parlar de sardanes, tothom pensa en els possibles origens
d’aquesta dansa i recorda, potser, que la història de la música popular es perd
en el temps, en l’època dels joglars, artistes bohemis que anaven pel món
cantant cobles, narrant històries i cançons d’amor i divertint el públic de
maneres diverses.
Així mateix, cal pensar que la cobla que acompanya les sardanes i altres danses
populars és el resultat de l’evolució de formacions instrumentals més antigues, i
possiblement, segons alguns erudits, el flabiol i el tamborí de la cobla actual
són instruments que vénen d’èpoques medievals.

11.3- PRINCIPALS INSTRUMENTS DE LA SARDANA
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Trompeta

Trombó

Tamborí i Flabiol

Tenora

Contrabaix

Fiscorn

Tible

De fet, la paraula “cobla, que prové del llatí “Copula” i que significa “lligam”,
“unió”, sembla que es troba ja en uns documents del segle XII.

La Cobla està constituïda per un grup de músics que acompanyen, amb els
seus instruments, les danses populars i altres balls de festa.
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En concret, hom creu que aquestes cobles de ministrils foren l’origen de la
cobla primitiva.

11.4- LA SARDANA ACTUAL: DICCIONARI TÈCNIC
Com totes les danses la sardana disposa d’un vocabulari propi que ens cal
conèixer i utilitzar.
Comencem, doncs, per dir que les parts més diferenciades que hi ha a la
sardana són dues: els CURTS i els LLARGS.
Qualsevol sardana es divideix en 10 parts, que es diuen TIRADES. De les 10
TIRADES n’hi ha 4 de CURS i 6 de LLARGS.
Quan parlem de TIRADA ens referim amb ella a tota l’extensió dels temes
musicals de curts o de llargs (sense importar-nos el nombre de compassos que
té).
El TIRATGE és el nombre de compassos que té cada un dels temes musicals
de la sardana (tirada).
11.4.1.- ORDRE DE LES TIRADES

Preludi
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tirada
Tirada
Tirada
Tirada
Tirada
Tirada
Tirada
Tirada
Tirada
Tirada

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

curts
curts
llargs
llargs
curts
curts
llargs
llargs (Contrapunt)
llargs
llargs (Cop final o fora)
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Així, doncs, les 10 tirades d’una sardana tenen sempre el mateix ordre: dues de
curts, dues de llargs, dues de curts i quatre de llargs.
PRELUDI o INTROIT: És un avís perquè els dansaires es preparin per ballar
la Sardana que aquesta està concebuda per ésser ballada primordialment a
l’aire lliure, on la gent està dispersa i xerra o juga i cal que se l’avisi d’alguna
manera, tota vegada que cal que el sardanista estigui atent al principi, per
poder comptar correctament.
ELS CURTS: Podríem definir els curts com un preludi musical del que serà la
sardana, i que al llarg dels curts i llargs, s’anirà desenvolupant fins a conquerir
el final amb la seva conclusió musical.
ELS LLARGS: Podríem definir els llargs com aquella part de la sardana en què
la música es desenvolupa amb tota la seva intensitat. Els llargs consten,
normalment, de tres o quatre parts ben diferenciades que són: el ritme normal
de la sardana; una part més airosa, anomenada pels dansaires com “aire”, una
altra encara més airosa, o més rítmica anomenada “Salt petit” o repunteig, i
acaba normalment amb un augment de la intensitat musical anomenada “salt”.

Representació gràfica
•

Curts /--/--/

•

Llargs: /---/---/

•

Curts i Llargs: /--/--/ /---/---/ /--/ /--/ /---/ /---/ /---/ /---/

/--/--/
/---/ /---/ /---/ /---/

EL CONTRAPUNT: Les dues darreres tirades de llargs van separades per unes
notes de flabiol que són anomenades “contrapunt”. És una filigrana musical
molt semblant a l’introit, però que té una durada ben ajustada i determinada.
Són els dos compassos en que es marca uns moments de repòs, tant per als
músics com per als dansaires. Així, doncs, els balladors abaixen els braços i al
segon compass o principi del tercer compàs comencen una altra vegada.
EL COP FINAL O FORA: Quan la cobla comença els compassos de la sisena
tirada de llargs, si hi posem atenció, sentirem que el flabiolaire tot girant-se cap
a la resta dels músics, crida “fora!” i després d’acabada la sardana tots els
instrumentistes emeten una nota en una sola i sobtada emissió musical en
forma de cop, això es coneix musicalment amb el nom d’ACORD i és el que
marca el final de tota la sardana. És l’acord final, més conegut per FORA o COP
FINAL. Els dansaires també acaben la sardana amb un acord final, traduït amb
un moviment de braços en forma de cop endavant o bé enrera segons l’estil de
cada dansaire.

11.5- ALGUNA SARDANA TÍPICA
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LA SANTA ESPINA
Som i serem gent catalana
i serem sempre catalans,
tant si és vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.
Déu va passar-hi en primavera,
i tot cantava al seu pas.
Canta la terra encara entera,
i canta que cantaràs.
Canta l'ocell, lo riu, la planta,
canten la lluna i el sol.
Tot treballant la dona canta,
i canta al peu del bressol.
I canta a dintre de la terra
el passat jamai passat,
i jorns i nits, de serra en serra,
com tot canta al Montserrat.
Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.
Música: Enric Morera
Lletra: Àngel Guimerà
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12.1- L’ORIGEN DELS CASTELLERS
S’ha escrit molt sobre els origens dels castells i s’han establert diverses teories,
algunes d’elles, com les que parlen del Circ romà de Tarragona que són molt
fantasioses.
Avui els historiadors de la cultura popular coincideixen a anar a buscar la gènesi
del fet casteller en el conjunt conformat pel ric tresor dels balls i entremesos
que configuren, des de l’època medieval, el seguici popular de la Catalunya
Nova, i, en particular, en balls com el de Titans, de la Campana o de la
Piràmide, dels quals encara trobem referències als segles XVII i XVIII, i, més
tardanament, el de Valencians –i les Moixigangues, que hi mantenen molts
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punts en comú-, que ja trobem documentat al Camp de Tarragona a finals del
segle XVII.
El ball de Valencians, que es tancava amb l’enlairament d’una torreta o petita
construcció humana, va anar evolucionant en separar-se les estrictes evolucions
de dansa del fet d’aixecar construccions humanes, que acabaren per esdevenir
independents.
Així, a final del segle XVIII, nasqueren els Castells, que tingueren els seu
bressol al Camp i s’expandiren ràpidament a tot el Penedès i la Conca de
Barberà. Tot i això, continuaren mantenint-se alguns balls que incorporaven
una torreta final, com encara succeeix avui en alguna zona d’Aragó o succeïa,
fins no fa massa dècades, a les contrades pirinenques dels Pallars. En la
mateixa zona castellera, el ball de Valencians, ja plenament distingit dels
castells, es mantingué, en constant regressió, durant bona part del segle XIX.
Els Castellers van néixer a finals del segle XVIII i esdevingueren en el segle XIX,
un pilar fonamental de l’activitat festiva del Camp de Tarragona i el Penedès,
gràcies a la profunda activitat de les colles dels “Xiquets de Valls”, que no
deixaven de visitar gairebé cap festa major de cap ciutat, vila o poble, per petit
que fos, d’aquestes comarques i que assoliren construccions que, avui dia,
encara són mítiques.
Si bé és cert que, tot al llarg de la passada centúria, les colles de Valls no foren
les úniques a existir, ja que alguns estudis recents proven definitivament
l’existència de dues colles a Tarragona, i posteriorment, de colles a Montblanc,
l’Espluga de Francolí, un altre cop a Tarragona i a Torredembarra- el que és
indubtable és que els vallencs foren els únics que aconseguiren una projecció
hegemònica i sense cap mena d’intermitències, arribant a situar la denominació
“Xiquets de Valls” com a sinònim del fet Casteller.
Els historiadors situen els inicis dels castells al 1845 i a partir d’aquesta data,
l’època d’or, quan s’intenta el 3 de 9 amb folre, que es carrega l’any següent a
Valls. A la dècada dels anys 80, es consolida l’època anomenada de plenitud,
que és quan s’arriba a les construccions més importants que documenta la
història: dues diades, almenys ara per ara, mai més superades, per Santa Tecla
de 1881, a Tarragona, la Vella de Valls descarrega el 4 de 9 net –sense folre- i
la Nova vallenca el 3 de 9 també net i, per Santa Úrsula de 1883, a Valls, la
Vella descarrega el 5 de 9 sense folre.
En la darrera dècada del segle XIX, va arribar la decadència per raons de caire
econòmic i social –com la fil·loxera que arruinarà el camp de les nostres
comarques, empobrint-ne els pobles i produint una primera onada migratòria a
Barcelona, sense oblidar un canvi de gustos festius, que féu desaparèixer bona
part del seguici popular, en introduir costums més burgesos, “ciutadans”produïren la desaparició de totes les colles no vallenques, la no entrada en el
fet casteller de noves generacions i, el que fou més greu, la gradual davallada
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en alçària dels castells, que arribà, a les primeres dècades del nostre segle, fins
als castells de sis.

12.2- ELS CASTELLS ACTUALS
Els primers anys del nostre segle són de decadència. El 1920, per exemple, a
Vilafranca, els vallencs només hi fan castells de sis i, l’any següent, ni tan sols
hi ha castells. En 1922 s’inicia la Renaixença amb l’assoliment a Valls del 3 de 7
per sota. Tres anys més tard, els Xiquets de Valls, tornen a tenir companyia
amb l’aparició dels Nens del Vendrell i els Xiquets de Tarragona. Així els primers
fruits d’aquesta renaixença es pogueren comprovar el 1932 quan la Vella de
Valls va plantar el 4 de 8 i el 2 de 7. Un altre pas endavant el va assolir la Nova
vallenca en carregar, el 1934 i el 1935, dos 3 de 8.
La guerra civil va significar un fre a aquesta progressió: les dues colles de Valls
s’unificaren en una de sola, com també es va trencar la dualitat que havia
aparegut al Vendrell i a Tarragona, al Baix Penedès, reunificant-se les dues
colles i, a Tarragona, desapareixent la Nova i quedant només la Vella. Tot i
això, el mateix 1939 els Xiquets de Valls ja descarregaren el 4 de 8 i, el 1946 va
tornar a haver-hi dues colles a la capital de l’Alt Camp i, a partir d’aquí, es va
anar ampliant: el 1948 els Castellers de Vilafranca, el 1950 reapareix la Nova de
Tarragona i el 1958 els Minyons de l’Arboç.
El 1969 s’obria la segona època d’or i els Nens del Vendrell descarregaven el
pilar de 7 amb folre i la Vella dels Xiquets de Valls carregava el 5 de 8.
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Fotografia del cinc de vuit del segle passat a Vilafranca del Penedès, a començaments de
la dècada dels vuitanta.
Des d’aleshores, la història és prou coneguda: castells de 9 assolits
progressivament per la Vella i la Jove de Valls, els Castellers de Vilafranca i els
Minyons de Terrassa, ampliació constant de la geografia castellera i el nombre
de colles.
Les comarques castelleres més importants i originàries són l’Alt Penedès, el Baix
Penedès, l’Alt Camp i el Tarragonès. Posteriorment i com a influència d’aquestes
colles, es van anar creant altres noves colles castelleres importants com les de
El Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès
Oriental, el Baix Camp i el Priorat.
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12.3- DICCIONARI TÈCNIC CASTELLER
•

Acotxador, cotxador, aixecador o cassola: el nen del penúltim pis
que es posa de quatre grapes, amb un peu damunt dels dosos i agafantse amb les mans als braços d’aquests.

•

Agulla al mig (quatre de... amb l’....): Pilar que s’aixeca dins d’un
castell de quatre homes de base. Si el castell, el quatre, és de vuit pisos,
el pilar serà de sis; si el cstell és de set pisos, el pilar en tindrà cinc...

•

Agulles: Castellers que es col·loquen dins d’un castell, encarats als
baixos i apuntalant les mans i el cap als segons.

•

Aixecar o carregar per sota o per baix: És el fet d’enlairar un castell
des de terra, pis per pis, de manera que aquests ja surten muntats de la
pinya.

•

Anxaneta o enxaneta: El nen que corona un castell, passant per sobre
l’acotxador.

•

Baixos: Els castellers que formen el primer pis i toquen a terra. Els
baixos es lliguen entre ells amb les braços, al voltant dels quals es munta
la pinya.

•

Carregar: Acte d’aixecar, enlairar, bastir o muntar un castell fins al
moment que l’anxaneta fa l’aleta.
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•

Folre o forro: Segona pinya, situada damunt de la normal i més petita.

•

Gralla: Instrument musical que acompanya el moviment dels castells i
avisa els cstellers de la seva evolució.

•

Llenya (fer...): Caiguda d’un castell

•

Mans (primeres...): Castellers que aguanten, per darrera, amb les
dues mans, el mateix segon.

•

Net: Castell que es fa sense pinya i els baixos resten visibles.

•

Peu de Castell: Conjunt format per les agulles, els baixos, les crosses i
els contraforts.

•

Pilar: Construcció castellera en la qual cada pis és format per un sol
home.

•

Pinya: Tots els elements del primer pis.

•

Pom de dalt: Conjunt format pels dosos, acotxador i anxaneta, també
conegut com la canalla.

•

Quarts: Castellers que formen el quart pis.

•

Quatre (de…): Castell de quatre homes de base i en cada pis.

•

Quints: Castellers que formen el cinquè pis (només en els castells de
vuit).
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•

Segons: Castellers que formen el segon pis.

•

Sisens: Castellers que formen el sisè pis (només en els castells de nou).

•

Terços: Castellers que formen el tercer pis.

•

Timbal o tabal: Instrument de percussió que acompanya les gralles.

•

Tres (de...): Castell de tres homes a cada pis.

A l’hora de valorar un castell cal tenir en compte dos paràmetres: els homes de
la base i el nombre de pisos d’alçada. Aquestes dues dades donen el nom de
castell.
L’inici d’un castell ve donat quan, amb la unió d’un grapat considerable
d’homes, es forma una massa compacta, la pinya. Quan aquesta és formada, hi
pugen els segons. I és aleshores quan tota la plaça pot saber quin tipus de
castell s’intentarà: un dos de...., un tres de..., etc.
Pel que fa a l’alçada, per comptar els pilars (un sol home a cada pis) només cal
mirar els homes que hi ha quan el castell ja és carregat, és a dir, quan
l’anxaneta, el nen que és damunt de tots, aixeca el braç (fa l’aleta). Cal
comptar també com a pis el que toca a terra (el baix).
En els castells d’altres construccions, cal comptar, a més de la pinya, el conjunt
anomenat “pom de dalt”, format per un pis de dos nois (els dosos) i dos pisos
d’un nou cadascun (l’acotxador i l’enxaneta, respectivament). En el gràfic
adjunt es pot comprovar la disposició de tots els elements d’un castell.
En una actuació castellera normal, cada colla aixeca tres castells i un pilar final.
Quant als castells de dos homes, avui dia es poden veure el de sis, de set i de
vuit pisos. Respecte als de tres i quatre homes de base, els més usuals, a partir
d’una certa categoria, són els de set i vuit, tot i que també es pot arribar a
veure el de nou. Els de cinc homes solen ser de sis, de set o de vuit.
Quan una colla es planteja de fer un castell el que vol és carregar-lo i
descarregar-lo. Si, per algún motiu, el castell no es pot desmuntat, el fet de
carregar-lo és primordial.
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12.4- ALGUNS CASTELLS PECULIARS
Castells de quatre amb pilar o agulla al mig
Es tracta d’un castell de quatre que porta en el seu interior un pilar que va
quedant al descobert a mesura que es desmunta el castell.
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Castells aixecats per sota
Són castells que s’aixequen a l’inrevés, començant pel pom de dalt i anant-los
enlairant a força de braços.

Castells amb folre o forro
El forro és una pinya reduïda, que se situa damunt la primera. S’usa en els
castells d’alçada considerable, com ara el quatre de nou, el dos de vuit o el pilar
de set. En castells encara més superiors i no vistos en aquest segle, com el dos
de nou o el pilar de vuit, s’utilitzava una tercera pinya, més reduïda,
anomenada “manilles”.
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Castells nets
Els baixos resten lliures i no són subjectats per la resta d’elements de la pinya.

Pilar caminant
A vegades, per entrar a la plaça o per acabar l’actuació es fa un pilar que
camina algunes o moltes passes.
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13.1.- HISTÒRIA DELS ORÍGENS
La Festa de Tots Sants, com a festivitat cristiana, apareix l’any 609 o 610, quan
el Papa Bonifaci IV, en comptes de fer enderrocar el Panteó de Roma (el temple
pagà de Tots els Déus), el va purificar i consagrar a honor de la Verge i de Tots
els Màrtirs i va disposar que cada any fós celebrada una festa. Posteriorment el
Papa Gregori III va dedicar una capella a Tots els Sants en la Basílica de Sant
Pere, i l’any 835 la festa de Tots els Màrtirs va passar a ser la de Tots els Sants
(o de Tots-Sants), designant el Papa Gregori IV el dia 1 de novembre per a la
seva celebració.
Molt abans que s’instaurés la festivitat de Tots Sants pel Cristianisme, ja existia
la diada dels Morts, si bé els nostres avantpassats la celebraven el dia 2 de
novembre.
El nostre poble que té més de 2.000 anys de tradicions i costums, consideraven
el número 2 com a símbol de la mort. No és estrany, doncs, que el segon dia
del segon mes de l’any (antigament l’any començava l’octubre amb la sembra)
fos dedicat al record dels difunts. Les creences d’aquell temps els portaven a
celebrar els ritus i cerimònies que s’iniciaven la vetlla del dia 1 amb un àpat
funerari molt auster, al qual no eren permesos els menjars cuinats al foc, que
consistia en fruits de la terra, com castanyes (a les comarques on creixen),
raïm, figues, i fruits secs (pinyons, avellanes, ametlles, etc). Les castanyes les
deixaven al caliu, entre la cendra i la brasa.
La primera notícia que tenim d’aquesta festa als Països Catalans data de l’any
1033, a l’assemblea de Vic dels concilis de Pau i Treva. Convocats per l’AbadBisbe Oliva, prelats, comtes, vescomtes i homes temerosos de Déu, estableixen
la Treva de Déu en uns termes precisos “...Pertocant el Pacte del Senyor, que la

gent senzilla anomena la Treva, els bisbes predits confirmaren les festivitats...”

Entre aquestes es troben les més tradicionals del nostre calendari, amb
referències de la de Tots Sants.
A les acaballes del segle X i per influència de l’orde de Cluny, es va agregar en
aquesta diada una altra dedicada als Difunts, al dia següent.
Amb els anys, el costum de l’àpat funerari precristià es va simplificar. A casa
nostra es feia un sopar normal, es resaven les tres parts del rosari i, això sí, es
menjaven castanyes torrades al voltant del foc, amb tota la família junta. A les
comarques que no hi havia castanyes feien (i fan encara) la trencada (a les
illes, sa trencada), compost de pinyons, avellanes i ametlles. També hi havia el
costum a alguns indrets de fer bunyols per acompanyar la trencada (Mallorca i
Menorca). Els bunyols també és un costum arraigat a la Vall d’Aran on, en
alguns pobles, encara fan els anomenats crespets, pescains o pasteres. En
altres indrets es conservava el nom de pinyonada.
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A Barcelona i d’altres ciutats o viles importants, les campanes tocaven tota la
nit i els campaners, per fer-se passar el fred encenien un foc, on torraven
castanyes que, entre toc i toc es menjaven, acompanyades amb tragos de vi
bo. La gent els feia companyia, sobretot la mainada, esdevenint, amb els anys,
autèntiques castanyades populars al mig de la plaça. Aquestes ara es fan més
que mai, però els campaners ja no toquen...
També ve de molt antic costum d’acompanyar les castanyes, bunyols, fruits
secs, etc. Amb vins com la Malvasia de Sitges, el Moscatell del Penedès i del
País Valencià, el vi dolç de Banyuls de la Marenda, el Muscat de Rivesaltes, etc.

“Calentes i grosses! Qui en vol ara que fumen?”
Era el crit de la castanyera, doncs, el costum col·lectiu de la castanyada a les
grans ciutats va donar lloc a aquelles típiques dones vestides de negre, amb
caputxa de llana blanca, faldilla llarga fins els peus i calçant els antics socs
folrats de pell de conill i sola de fusta. Venien castanyes, i encara en venen,
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però ja no és el mateix.... Hi cremaven estelles i encenalls, les flames llepaven
les castanyes per tots costats, fent-les tornar negres i emmascaraven les mans.
Amb l’invent de fogons de “copa” i la substitució de la llenya per carbó es va
acabar la tradició de l’ofici. Ara les castanyes no són torrades, ara vénen de
Galícia! I més tard es van afegir els moniatos.

Els panallets, possibles pervivències dels antics pans votius, elaborats amb
productes propis del temps, ametlles i pinyons, apareixen el segle XVIII (a
Mallorca, un precedent dels panallets eren anomenats “panets de mort”).
Antigament eren fets a casa o adquirits a les populars rifes que organitzaven els
cafès i d’altres entitats. De la venda de panallets en trobem testimoni l’any
1796, amb l’existència de més de dues-centes parades. També s’estengué el
costum que els padrins regalessin panellets als seus fillols (sobretot a la terra
Ferma –Lleida- on eren anomenats miguetes). En altres indrets hi havia el
costum que la mainada passés per les cases d’amics, oncles, padrins o altres
familiars a recollir fruits secs.
Altres actes dels que ens han arribat notícies són per exemple la tradició que hi
havia al llarg del Segre, des d’Organyà fins a Tragó de Noguera, on l’agutzil
passava de casa en casa recollint un mesuró de castanyes que després eren
torrades en una gran foguera que aplegava tot el poble per menjar-les
acompanyades de vi. Al voltant de la foguera la fadrinalla ballava el ball de la
castanya:
“CASTANYA TORRADA I CALENTA
ESCALFA LES MANS
...... I EL VENTRE”
A les comarques pobres de muntanya aquest dia s’encetaven els torrons de
paster (pa de figa) fets amb figues seques premsades amb trossos de nous,
ametlles, avellanes i matafaluga. Per les contrades de vinya era obligat encetar
el vi novell. També aquest dia s’acostumava a fer gran buidada de raïm de
penjar, fent bona la dita de:
“FINS A TOTS SANTS DE DOS EN DOS GRANS,
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DE TOTS SANTS ENLLÀ DE GRA EN GRA”
Especialment a la ruralia, tothom amagava castanyes en algun racó perquè era
creença que els morts, després de la castanyada reapareixien per a trobar-les.
Algunes cases deixaven a la taula tota la nit, un plat de castanyes i panellets
com obsequi al darrer difunt de la família i si per gormanderia o ingenuïtat
algun infant s’aixecava d’amagat a buidar el plat, l’endemà tothom tremolava
de por.

Totes aquestes creences supersticioses, malgrat que tinguessin un fons pietós,
entroncaven amb les llegendes sobre difunts que els vells referien i fins hi havia
qui assegurava que les ànimes dels morts rondaven per les cases des de l’hora
de sopar fins a la matinada per observar si els familiars es recordaven d’ells. En
cas contrari, s’apareixerien i els increparien. Per això i perquè si complien amb
les piadoses tradicions, les ànimes no tornarien al Purgatori, ningú no s’atrevia
a trencar la tradició.
A les terres gironines feien creure a la mainada, que si no resaven un
parenostre per cada castanya menjada, a la nit quan fossin al llit, els morts els
estirarien els peus.
A l’Osona, havia estat costum d’encendre fogueres al capvespre de Tots Sants.
Eren festes preferentment amb palla. No s’hi podien tirar objectes vells ni cap
impuresa. A sobra la pira s’hi solia posar una creu, un gat o un ninot. El fum
purificava l’espai i afavoria el trànsit de les ànimes al cel. A més, el fum, feia
fructificar els camps.
Al cim del Tagamanent encenien una foguera que es veia des de la Plana i des
del Vallès. Solien encendre-la els ermitants.
Amb Tots Sants acostumen a arribar els primers freds:
“PER TOTS SANTS, CAPES I MOCADORS GRANS”
“PER TOTS SANTS, DESA EL VENTALL
I TREU ELS GUANTS”
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Tan si feia fred com calor, per Tots Sants es treia de l’armari la roba d’hivern:
l’abric, els jerseis gruixuts, les botes, els guants, la bufanda... Ara és la moda la
que mana.
El costum de visitar els cementiris i fossars la diada dels Difunts junt amb les
ofrenes florals –particularment pensaments, crisantems i semprevivies- és
d’origen romà. Aquests celebraven a honor dels morts, les festes anomenades
“Floralia”, consistents en grans ofrenes de flors, amb doble significat: com
adorn, com també es preocupaven de que no els hi manqués menjar, i per altra
banda, com a sentit simbòlic: es desprenien de les flors, com la mort els havia
desprès dels éssers més estimats.

Les representacions teatrals dels drames “El Convidado de Piedra” o “Don Juan
Tenorio”, sovint en versió satírica, als locals de moltes entitats, eren tradició a
la tarda del dia dels Difunts, sobretot a la Barcelona vuitcentista.

13.2.- LES RIFES
A algunes poblacions grans, al voltant dels panellets es van organitzar, durant
molts anys, multitudinàries rifes en què diferents entitats treien taules plenes
de panellets i fruits confitats al carrer. Aquesta pràctica s’ha anat perdent amb
el temps, i amb ella, els colors llampants que convertien l’espai públic en dolçor
durant uns dies.
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13.3.- RECEPTA DELS PANELLETS
Ingredients
1 Kg. d’ametlles
1 Kg. de sucre
200 gr. d’aigua o un xic més segons la humitat de l’ametlla
Amb aquests ingredients s’elabora un massapà passant-lo per la màquina
refinadora, però tenint molt en compte d’evitar que destil·li oli.
Per a cada classe de panellets s’agafarà una porció d’aquest massapà, la qual
rebaixarem amb ous, clares d’ou, nata (crema de llet), crema pastissera a fi
d’obtenir una massa de mitjana consistència, afegint-li, a l’operació del pastat,
les substàncies que s’indicaran en cada fòrmula.
De la massa resultant formarem tires cilíndriques i treballant sobre la taula
lleugerament enfarinada, les tallarem en petites porcions a les quals donarem
una forma per cada classe, a capritx de l’operari.
A continuació les courem al forn, ordenades sobre planxes d’enfornar molt
netes i lleugerament oliades.

Panellets de Pinyons
Posar les porcions tallades de massapà dins d’un recipient en el que haurem
preparat pinyons humitejats amb clares i ous, amb els quals envoltarem les
porcions mitjançant un moviment rotatiu entre els palmells de les mans. Pintar
amb ou abans d’enfornar. El massapà, aromatitzat, amb llimona.

Panellets d’Ametlla
En comptes de pinyons, envoltar les porcions de massapà amb granet d’ametlla
(sense torrar). Aroma, llimona, Forma a capritx.
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Panellets de Cafè
2 Kg. massapà base, rebaixat amb clares
40 gr. cafè, mòlt fi, o bé
10 gr. de Nescafé, colorejat amb sucre cremat rebaixat amb aigua.

Panellets de Taronja
2 Kg de massapà base, rebaixat amb clares
1 Kg pela de taronja confitada, escorreguda i triturada.
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CONCLUSIÓ I OBJECTIU FINAL

En aquest treball he intentat explicar les bases d’algunes de les nombroses
tradicions que ens pertanyen com a poble perquè són una font de patrimoni a
la qual hem de donar molta importància.
Ferran Soldevila es va dedicar més a la historiografia i, pensant amb l’obra que
va publicar l’any 1968, Què cal saber de Catalunya?, em vaig fer la mateixa
pregunta i el primer que em va venir a la ment va ser fer el treball sobre un
estudi d’investigació de les Tradicions i costums dels Països Catalans. Per
això vaig seleccionar-ne alguns per fer aquest treball, basant-me més en les
d’origen cristià, ja que el cristianisme ha estat un factor molt important per a
nosaltres, perquè ens ha condicionat una manera de ser del nostre poble: si
ens oblidem del nostre origen cristià, a la llarga es perdrà la identitat pròpia del
nostre poble.
En aquest treball he sentit una certa debilitat a l’hora d’explicar l’apartat de La
Flama del Canigó, Sant Jordi i, evidentment, Nostra Senyora de Montserrat, ja
que aquest any es commemora el 125è aniversari de la seva proclamació com a
patrona de Catalunya.
A part de totes aquestes, n’hi ha d’altres molt importants, però per manca de
temps m’ha estat impossible de desenvolupar-les en aquest treball i les deixaré
pendents per a una altra ocasió.
Espero que hagi estat del vostre grat, i també que pugui servir com un petit
instrument de promoció de la nostra cultura.

Montserrat Corregidor
Font: festes.org (http://www.festes.org)
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