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FOLKLORE I TRADICIONS

Quan la música marca el
temps
La festa de Santa Caterina al Montgrí
Text i fotos:

Anaís Falcó Ibàñez

Avui és festa i pugem a l’ermita a retrobar-nos amb el poble en la distància i en l’alçària. Som
en un temps fred i de poques hores de sol. Lluny del resguard del sofà de casa, ens apleguem
al voltant del foc; ens escalfem amb vi, menjar, cançons i el frec d’uns i altres. És un temps que
fuig de la quotidianitat i s’hi contraposa, que obre les portes a l’excés; un temps en què el
rellotge no distribueix les estones sinó que la música distingeix en el poc marge de sol.

1. L’espai del so de la campana
Entrar en festa comporta moltes característiques, però
sobretot, sortir i contraposar-se a la quotidianitat. Hi ha
molts tipus de festes durant l’any. Algunes s’anomenen
pròpiament festa, unes altres també se n’anomenen,
però potser en són mers reflexos. En la festa hi ha
excés, hi ha repetició, emoció, tensions que poden
derivar en conflicte; també hi ha creació d’identitats,
transgressió i comportaments propis d’una religiositat no
només dogmàtica. És per tot plegat que el dia de festa
del nostre territori passa a ser sagrat, intocable, i amb
un grau d’expectació important.
Hi

ha

un

tipus

de

festes

que

comporten

un

desplaçament a un nou territori, sovint l’ermita on hi ha
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el sant o marededéu objecte de devoció. Aquests santuaris, apartats del nucli urbà, quasi
sempre són en el punt més elevat. Cal fer una pujada per anar a la festa; una pujada que sovint
prepara i fa de transició entre la quotidianitat i la festa. Allà dalt es crea una maqueta del
territori representat. És un espai simbòlic que només existeix un cop l’any i en el qual s’intenta
fer sempre el mateix que els últims cops. És, en aquest sentit, un temps aturat on es repeteix
una i altra vegada sempre el mateix. Només canvia la gent. La transformació és inherent,
mentre la percepció és la de repetició.
L’aplec de Santa Caterina és la festa que fa anar la gent dels pobles que envolten el Montgrí, a
l’ermita de la santa. Tot llegint els goigs1 hom es pot adonar de la relació del Montgrí amb el
món Sinaí, on va ser enterrada Caterina d’Alexandria, segons el llegendari:
De Sinaí a la muntanya
tron que fou d’Adonaí,
un chor d’àngels acompanya
el trossejat llesamí
i el sepulta amb alegria
lluny del mundanal bruel. (2)
Tot i així -com a la gran part dels goigs
coneguts-, el suggeriment es concreta en els
últims versos, on tot allò celestial s’aproxima
a l’espai que envolta la gent de l’aplec en el
moment del cant:
En una vall assentada
darrera el cim del Montgrí
vetlleu sempre l’encontrada
plovent-hi el favor diví;
agraït l’ermita amplia
d’ex-vots el poble fidel,
doneu-nos, o Verge pia,
vostra fe, valor i zel.

Goigs de Santa Caterina actuals.
Lletra de Mn. Francesc Viver i música de Salvador
Dabau, impresos el 1947

1 Cant narratiu religiós que explica la vida de la Mare de Déu o d’un sant i demana que guardi protecció als fidels. […]
Versificació: estrofes de vuit versos, els dos últims en funció de la tornada. (AYATS, 2007: 118. Traduït i adaptat del
francès per A. Falcó).
2 Fragment dels goigs de Santa Caterina actuals. Lletra de Mn. Francesc Viver i música de Salvador Dabau, impresos
el 1947.
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Els goigs actuen com a himne de la festa
Cantar els goigs representa un moment molt important dins el dia de la celebració. És cantar el
territori que simbolitzen i percebre sensorialment el grup de gent que en forma part: els goigs
actuen com a himne de la festa. En el cas de Santa Caterina, aquest territori és tot aquell que
envolta el Montgrí, encapçalat per la vila de Torroella, d’on la santa és patrona.
L’ermita queda enclotada en una vall, amagada. Aquest nou espai és emmarcat per la vall,
però és també emmarcat sonorament. La campana no para de sonar i se sent per tot l’entorn
que s’ocupa per fer la festa, als voltants de l’ermita. Les campanes són aquell element que
sempre se sent i que no cal veure en la quotidianitat, i a Santa Caterina hi ha el ritual d’anar a
tocar la campana. Els qui hi van, pugen al campanar i fan el seu toc. És com si pel fet de tocarla s’expandís la representació individual per tot el territori i es digués que se’n forma part.
Potser per aquesta raó, tot nouvingut té més afany que ningú per tocar la campana, ja que vol
formar part d’aquell grup malgrat que d’entrada no li pertoca.
En aquesta vall limitada pel so d’una insistent campana, es construeix una mena de maqueta
del territori representat: un espai més extens, fet en miniatura. En aquest nou lloc, on en figura
un de no perceptible més extens, la relació i la construcció es basen en un seguit de símbols
que el fan possible i que el fan perceptible. Cantar o ballar són els elements principals de
construcció, ja que els cinc sentits són excitats en aquesta situació, i el territori esdevé més
viscut que mai.

Les campanes són aquell element que sempre se sent i que no cal veure en la
quotidianitat
A Santa Caterina, avui dia, els goigs no són cantats per tots els presents: hi ha un cor
encarregat de fer-ho. Els goigs passen a ser un element més llunyà. Tot i així, se sap que hi
són de forma imprescindible i passen a un vessant menys perceptiu. És per això que ballar
pren molt de significat a l’hora de construir i sentir el grup. Torroella, vila vella és la sardana de
Vicenç Bou que actua com a himne de Torroella i que, a més, és la que tothom balla el dia de
la patrona. Ballar una sardana -i en concret aquesta- per Santa Caterina forma part de la
“religió” de la festa. Per a molts, sobretot joves, serà l’únic dia a l’any -o un dels pocs- que
ballaran una sardana. En aquest moment, la festa ho demana, l’individu vol sentir la
col·lectivitat una vegada com a mínim. No ballar-la conforma el sentiment de no haver-ho fet
tot, igual que per a molts berguedans ho és no saltar els plens una nit de Patum a Berga.
Torroella, vila vella passa a ser himne de la festa de Santa Caterina, a la vegada que la festa
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s’ha tornat més forta per als de Torroella que per a una representació de tot el territori del
Montgrí.

2. Quan la natura sembla morir
Santa Caterina es troba en un temps del calendari concret, i no en va. És en un moment en què
el fred comença a ser present, es percep l’hivern, i el sol es pon cada cop més d’hora. Santa
Caterina, 25 de novembre, es situa dins l’inici del cicle festiu d’hivern.
Les festes d’hivern són aquelles que es troben al voltant del solstici d’hivern. Es caracteritzen
per la necessitat de contrarestar un temps d’escassetat, fred i foscor i, per tant, són festes on
l’excés, la permissivitat i l’esbojarrament són d’allò més presents. En aquest cicle hi ha Nadal i
Carnaval, que actuen com a principals epicentres. Des de Sant Martí, moment d’una calor
enganyosa que anuncia el fred de debò, apareixen aquestes festes. Abans de Nadal hi ha tot
un seguit de dies en què els nens i els rituals d’esperança i fertilitat són molt presents. Sant
Martí, Santa Caterina, Sant Nicolau, Santa Llúcia en serien els paradigmes. Són festes on els
nens tenen un paper de transgressió, de fer de grans, de ser protagonistes i de mostrar la
nostàlgia dels adults. I també són dies encapçalats per fires dels productes nous, com el vi i
l’oli. Tot culmina amb el Nadal, que no deixa de ser una focalització de la infantesa de tots. Tot
seguit, i un cop la terra és ben adormida, la transgressió va essent més forta amb festes com
Sant Antoni, Sant Vicenç, Sant Sebastià, Sant Blai, Santa Àgata i, finalment, Carnaval. És el
contrast en un temps durant el qual la natura és “morta” enmig de la foscor i el fred, la fertilitat
d’un moment en què tot sembla apagat.Santa Caterina es troba en aquest moment del
calendari, a l’inici de les festes d’hivern. Els llums de Nadal ja es preparen, els aparadors
s’engalanen i anuncien ofertes de Nadal, les pastisseries venen torrons... I és que, per Santa
Caterina, és el primer dia que a Torroella es menja torró, un clar símbol alimentari del Nadal. És
també un moment del calendari en què l’Empordà és lliure de turistes i de gent de Barcelona.
Cal retrobar-se amb la identitat que pertoca, perquè això dóna sentit al fet de viure-hi i un
sentiment de pertànyer al propi lloc. Nombrosos significats i rituals de Santa Caterina al Montgrí
enllacen amb la idea del fer néixer i créixer.
Santa Caterina, a més de ser patrona dels estudiants, popularment és la patrona de les noies
fadrines, d’aquelles que encara no s’han casat. Per això, a la festa hi ha rituals com el de
llençar una moneda de manera que, si s’encerta, durant el proper any la noia tindrà parella o es
casarà. Un altre ritual relacionat consisteix a llençar una moneda a la capella exterior per tal de
tenir fills. També cal destacar que a Torroella i rodalies, els nadons “vénen del pou de Santa
Caterina”. Els mateixos nens són representats amb la figura d’en Manelet –que no deixa de ser
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el nen Jesús– i amb el qual els més petits es meravellen, en veure com mou el braç i els dóna
un caramel, una ofrena més dels dies de fred.
Si es miren aquests rituals en conjunt, abasten un
aspecte simbòlic, en relacionar-los amb la situació
de festa. En la festa es fan coneixences o
s’embasten aparellaments. Davant l’alteració dels
sentits a causa del menjar, el beure, el cantar i tota
la suma d’elements, hi ha una situació que pregona
el cos i la fertilitat.
Missa solemne a l’ermita

3. Les marques del temps en festa
Per les activitats que es realitzen, quan s’és a
l’aplec s’entra en un temps no quotidià, no regit de
la mateixa manera pel que es fa en el dia a dia.
Quan s’explica una festa d’aquest tipus, s’explica a
través d’una successió de moments cabdals.
Detall del retaule de l’altar

Aquests moments corresponen als que la música i
el ball apareixen en una situació important. La
“retòrica dels sentits”3 és una teoria que ajuda a
explicar-ho. Aquesta teoria tracta l’especificitat
sonora, no com a única, sinó

participada d’una

excitació de tots els sentits, com una més. En
conformar una situació ritual hi ha una alteració dels
sentits que pot donar peu al creixement de l’emoció

Aplec

d’un moment culminat pel cant i el ball. A la novel·la
Solitud (1905) de Víctor Català hi ha una descripció
d’aquesta excitació general d’abans de començar la
missa de l’aplec (festa narrada arran d’allò que
havia vist l’autora per Santa Caterina, al Montgrí,
justament):
L

La fortor d’encens i cera cremada, l’aroma intensa

levant de taula

3 “La retòrica dels sentits” entén que la música forma part d’una excitació de tots els sentits en una
construcció ritual. (Ayats, Costal, Gayete, Rabasseda, 2011)
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de les roses i la xardor que exhalava l’amuntegament de cossos, aturaven els alens; la
lluminària de l’altar i la dansa vermella dels capellans entorn del celebrant feien pampalluguejar
els cervells, i el xivarri del chor, amb els dolls estroncats i represos de les veus humanes, amb
els xerics perllongats dels violins i les tronadisses greus del fiscorn, inflant-se i repercutint
hipercústicament, emborratxaven de sorolls harmònics l’oïda més inalterable. (Català,
1985:102)
Si abans de missa ja hi ha una situació així, un cop celebrada, quan es canten els goigs, passa
a ser un moment culminant que fa que no només se’n sigui partícip amb el so, tot cantant, i
amb les referències territorials dites, sinó que també és un moment de màxima expansió dels
sentits. I així s’esdevé que, arran d’aquesta percepció sensorial i emotiva, sigui un instant
recordat i el principal per a l’organització del dia de festa.
Talment és així el moment en què és balla, i aquí és on a Santa Caterina és més important, ara
per ara. En haver acabat les sardanes, toca anar a dinar. Un espai que es torna a separar
sonorament amb l’anomenat “llevant de taula”, on els músics tocant a dos cantons de l’ermita
anuncien que torna a haver-hi sardanes. Menjar i beure acaba d’atiar els sentits i es crea un
moment que Caterina Albert descriu així:
En la quieta replena i encantada de la digestió, l’instint de vida, excitat, gairebé incontenible,
feia son curs, desafiant les vigilàncies descuidades i els riures indulgents dels ulls aclucadissos.
Fins que vingués a envestir-lo i fer-lo trencar de camí el primer refilet de flabiol que anunciava
les sardanes. (Català, 1985:111)
Acabades aquestes sardanes, queden poques hores de sol i és quan es plega i es comença a
baixar. Però sempre n’hi ha que volen allargar l’embriaguesa sensorial del dia i seguir a la vora
dels focs.
A Santa Caterina, s’hi va en colles, i cada colla intenta anar-hi ben d’hora a agafar el seu lloc,
propietat implícitament donada.

Un dia curt que cal viure en tot moment
L’espai es marca amb un foc on es cuina l’arròs i es cou la carn. Al voltant del foc es formen
rotllanes de gent que inhala el mateix fum. En aquestes rotllanes també es canta, a més de
menjar, beure i parlar. És una manera de marcar el territori del petit grup, cosa que demostra la
relació social més petita que descriu que és una festa i no un espectacle per ser vist. Un de
fora no en pot formar mai part, si no té una relació directa amb els participants. I aquest és el
mateix gaudi i il·lusió de la mateixa festa per als qui la celebren i que altrament no els en faria.
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Els més joves intenten ser-hi ben d’hora al matí i quedar-se els últims d’anar-se’n, per aprofitar
les poques hores de sol d’un dia de finals de novembre. Un dia curt que cal viure intensament.
És per aquesta raó que en l’espai de temps en què ja no només s’ha post el sol sinó que el cel
es va enfosquint, queda un foc al voltant del qual amuntegar-se. Un espai de temps on se sol
cantar i, així, omplir de contingut l’estona.

La campana és aquest element sonor que en la quotidianitat se sent, sense
veure’s
A Santa Caterina, a campana no para de sonar. La campana és aquest element sonor que en
la quotidianitat se sent, sense veure’s, i marca les hores del dia: l’ordre d’organització de la
quotidianitat. A Santa Caterina, la campana es queda en un sol temps, i sona sempre. I les
persones passen a construir el temps dins la situació de festa amb instants perceptivament
culminants. Són els moments de música i ball els que organitzaran aquest nou temps; són les
marques del temps de festa.
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